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Anuario de estudios 
· literarios galegos 

Desde a súa 'creación .. en 1992, 
o Anuario converteuse 
nunha ferramenta imprescindible · 
para o estudio da nosa literaturá. · 
Agora sae o tomo 
correspondente ó ano 1999. 
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Responsabilidades 
políticas na CEO 

O PP oponse a que se investiguen as axudas da Xunta á CEO. Con 
anterioridade a conselleira de Famflia, Manuela L6pez Besteiro, ne, 
gou ante o parlamento que a patronal galega tivese cometido irre, 
gularidades na sua xesti6n. Asegurou que non tif'ia detectado nada 
anómalo. Poucos días despois reclámalle á CEO que lle devolva 93 
mill6ns que recibiu sen xustificar e retéf'í.enlle 103 mil16ns en axu, 
das que tifía que percibir. Estas medidas tómanse logo de que al, 
guns médios de comunicación (como A Nosa T erra ) denunciasen 
irregularidades, que a fiscalía anticorrupci6n comezase a investigar 
e que, mesmo a nova directiva dos empresários puxese de manifesto 
publicamente que as contas non están claras. Que esconde a Xun, 
ta? Existen outras irregularidades ainda non dadas a cofiecer? Jm, 
plican estas a membros do PP como denúncian desde a oposición? 
Por que o fiscal do Tribunal Superior, García Malvar, sempre fai 
ouvidos xordos cando se tratan de temas da Administración Auto, 
nómica? Calé o papel de Facenda? Algo semella claro, existen res, 
ponsabilidades políticas e ninguén as asume, unha vez máis. + 

Carlos Casares pede 
medidas urxentes para 

deter a crise 
· das editoriais 

(Páx. 30) 

Os tribunais senténcian 
que as eléctricas non 

. poden invadir 
as nosas casas 

(Páx. 5) 

Xohana Torres alumaclG 
pola Académia clespois ele 
tres décadas de mistério 

(Páx. 25) 
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o trafego de animais na raia seea · ·~ e {mposíbel de impedir porque, como afirman os viciños, unha fronteira non pode separar unhas ten'as que sempre foron as mesmas. 

As medidas·~pQstas en marcha pola Xunta ante o gripo son ineficaces e 
puramente propagandísticas 

Fraga quer gañar a simpatia dos 
consu~s pero prexudica os gadeiros 

-0- AFONSO EIRÉ: 

As medidas contra.-cfgripcf$on puramente propagandísticas. Van dirixidas aes consumidores pero fun
den aes pequenos _gadeiros. Encherán o mercado coa carne dos cebadoiros. Pero unha chea de gale
gps xa están apostando pela carne tradicional. Mércánlle aos gadejros, sacrifican os becerros nos ma
tadoiros e' anchen as artesas -crinxeladoras de boa carne. Unha volta ao tradicional con métodos noves. 

s becerros xa non rebechan. As 
artesas conxelado(as están che- · 
as. Os gadeiros comezaron un 
Marzo matacuxos ao non poder 
vendelos ante a situaeión de pa- _ 
rálise do sector cárnico propicia-
da pola alarma do gripo e os 
afectos derivados das vacas to
las. Moitas outras famílias, rela
cionadas dun ou doutro xeito co 
agro, por localización, afinidade 
ou parentela, tamén están a 
mercar becerros e matalos ·para 
o seu consumo. Non só influen 
os baixos prezos pola falta de 
mercado, senón a aposta por 
comer sano. 

"O único que cámbia, coménta
nos un gadeiro de Pedrafita, é 
que agora os cuxos vanse sacrifi
car ao matadeiro par~ que tod9 
sexa legal e non haxa perigo". E 
unha nova saida para a carne ga
lega de "calidade e confianza". 
Unha aposta renovada polo noso. 

Tamén os carniceiros mudaron 
os seus hábitos de mercar o 
gando. "Estamos comprando . 
máis gando que nunca despois 
da crise. Os carniceiros buscan 
moita calidade, queren ver o be
cerro en vivo, saber como se 
criou. Non mercan canais coma 
antes, porque sen a cabeza non 
se distingue a idade", afirman os 
tratantes da Asociación Galega 
de Empresarios do Gando. 

Cabreo no sector gadeiro 

"Cabreo, desánimo e desilusión". 
Son as palabras coas que defi
nen a sua situación vários gadei
ros consultados. Demandan axu
das directas para superar esta 
crise que non entenden moi ben 
porque se volta contra eles, de 
novo, sen que eles teñan nen
gunha culpa. Este clima levou 
aos sindicatos agrários (agás 
XX.AA.). a convocar unha: grande 

mobilización para o 7 de Abril en 
Compostela. Mobilización que 
será apoiada polos sindicatos 
operários. Demandan axudas di
rectas ao sector e afirman que 
xa levan perdido máis de 25.000 
millóns de pesetas. 

Os gadeiros pensan que "se está 
crear de novo unha alarma artifi
cial sobre os nosos animais que 
só benefícia aos grandes ceba
·doiros". Eles seguen movendo o 
gando, vendando e matando. 
Mentres tanto, os gadeiros que 
vendían os cuxiños para a recria 
ao pouco de nacer non se dan 
desfeito deles. Ante esta situa
ción resúltalles millar matalos ou 
engordalos para a casa de xeito 
natural, que cebalos e que, logo, 
non tañan tampouco saida. Sobre 
todo porque o leite vale hoxe moi
to máis que a carne, "e isa que 
hai pouco nos decian que a carne 
era a nasa saida!", exclama Pepe 

un pequeno gadeiro de Chantada. 

Pero, que é o que non entenden 
os gadeiros? Primeiro non entan
den porque tanta alarma co gri
po, se ainda en 1983 houbo o úl
timo andácio. Daquela tiña cus
tes na gaderia, pero "tampouco 
era para tanto", afirman os máis 
vellos. Pergúntanse tamén por
que se desde a Xunta e do Go
verno central afirman que o gripo 
está controlado, non lles deixan 
mover lago os animais_ Non en
te nden, asimesmo, porque se 
pecha o tráfago de animais entre 
os distintos paises, non poden 
moverse dentro diles·_ Sobre todo 
cando, din, unha res infectada 
non tarda máis que 15 dias en 
ter síntomas. "Existen controis 
axeitados ou non existen, en que 
quedamos?", pergúntanse. 

Oficialmente explícase todo en 
Pasa á páxina seguinte 
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Vén da páxina anterior 

base a ''tomar as medidas oportu
nas para que o andácio do gripo 
non se propague". Pero os sindi
catos, camioneiros e tratantes, 
coinciden en afirmar que "estas 
supostas medidas son un facer 
que se fai, para tranquilizar a opi
nión pública, máis que para tratar 
de atallar o mal". "Goveman para 
os consumidores, non para os 
gadeiros", senténcia o deputado 
do BNG Emílio López Pérez. 

Os camioneiros na fronteira con 
Fráncia explicaban como só lles 
desinfectaban o camión do gado 
do lado dereito. Uns amigos por
tugueses que nos visitaron o Luns 
19 relataban o atasco sufrido na 
ponte de Tui, pero o que ''fixeron 
foi un lavarutaxe do coche, sen 
máis". A eles, nen que dicer ten, 
que non os desinfectaron. Pero si 
se desinfectan aos chegan en 
avións. "E os páxaros que pasan 
dun a outro lada do raia quen os 
desinfecta?", perguntabase o pro
fesor Ferreira. "E o vento que ven 
do Sul quen o para?" contestába
lle o poeta J. Almeida. 

Desde Portugal, o ministério de 
Agricultura afirma que mália a 
existir 38 animais en cuarente
na en Figueira do Castelo, to
das as mostras analisadas até 
de agora deron negativo. Ainda 
así, a Xunta puxo en marcha un 
plano de desinfección nas fron
tei ras o 19 de Marzo. Pero as 
vacas galegas e portuguesas, 
seguen pasando aos prados 
dun para o outro lado da Raía 
Seca. Perguntado un gadeiro 
de Saltar se había medidas es-

ANOSATERRA 

Emilio López Pérez, BNG, e Xoán Miguel Dix Guedes, conselleiro de Agricultura, cle
fenden duas políticas gandeiras contrapostas. 

peciais na fronteira, afirmou que 
"deben de ser para os camións, · 
pois que diferéncia hai dunha 
vaca galega e outra portuguesa 
daqui, unha fronteira imaxiná-

ria". Dase tamén a circunstán
cia de que a Xunta puxo en 
marcha as medidas cautelares 
con Portugal oito dias máis tar
de que o fixo Andalucía.+ 

No atallo da peste 
mandan as cuestións comerciais 
O grande problema é o vento do 
Sul, por se existe a infección en 
Portugal , afirman os informes 
veterinários. O virus pode trans
mitirse polo aire a máis de 60 ki
lómetros e distáncia. O calor 
sen vento tamén axuda a que 
os riscos de contaminación in
fecciosa descendan. 

A pergunta grande coma un pe- . 
nedo é a localización exacta da 
infección . Todo o mundo sabe 
que hai máis de 380 focos infec
ciosos declarados nas lllas Britá
nicas. De ali a infección saltou a 
Fráncia, aos departamentos de 
La Mayenne e Orne. En ltália 
sacrificaron 400 avallas na re
xión de Pescara, procedentes de 
Fráncia. Todos os paises da UE 
pecharon as fronteiras e proi
biron a importación de gando da 
Grande Bretaña ou francés. 

Pero ninguén se fia. "Cando un 
paf s recoñece un foco infeccio
so é que non deu controlado a 
enfermidade. Trátase dunha 
cuestión puramente comercial. 
Cando se declara a peste nal
gun país, todos os demais pe
chan as fronteiras á sua carne e 
ao seu gado", afirma un veteri
nário relacionado co sector. Ar
xentina, que aumentara consi
derabelmente a exportación de 
carne a Europa, ollou como ta
mén aparecía na sua cabana o 
gripo e se lle pechaban todas as 
fronteiras á sua carne. O único 
que segue a exportar, segundo 
fontes do sector, son os EEUU, 
coa febre aftosa, coas vacas to-
1 as, cos animais enchidos de 
antibióticos, clembuterol e trans
xénicos ... Para eles non existe a 

Enrique o..ro, ·presidente da Asociación 
Galega ele Empresários de Gando, 

veda comercial. lmpoñen as 
suas condicións. 

As fronteiras á exportación de 
carne e de animais permanecen 
pechadas mentres non se decla
re extinguida completamente a 
peste en cuestión. Foi o que pa
sou hai dous anos coa peste por
cina, arruinando a moitas granxas 
galegas pola baixa de prezos. 

A saída máis cómoda 

A saida máis cómoda e rápida 
contra o gripo (febre aftosaj seria 
a vacinación. Oeste xeito evita
riase totalmente o risco de con
traer a enfermidade. Pero desde 
a perpectiva económica dos mer
cados esta solución é moito piar 
que a enfermidade. Ao vacinar 
non se sabe se os anticorpos 
dos animais son producidos po.: 
las vacinas ou son infecciosos. 
Polo tanto, levaría consigo estar 
polo menos dous -anos sen ex-

portar. O máis importante non é 
ese tempo, senón a perda de 
mercados exteriores, lago moi di
fíciles de recuperar. lso foi o que 
lle ocorreu aos porcos estes últi
mos anos. Tamén o que levou á 
crise o sector vacun ao aparecer 
Galiza como o pnncipal foco das 
vacas tolas no Estado español. A 
carne galega perdeu prestíxio 
nos mercados cataláns, madrile
ños e valencianos, os seus prin
cipais compradores. 

As grandes granxas galegas tan
to vacunas como porcinas extre- _ 
maron as medidas de segurida
de, con traxes especiais e calza
do de plástico abrigados para os 
visitantes, coma os veterinários, 
e desinfectantes nas entradas 
para veículos. Pararon de mer
car tamén gando. O mesmo fixe
ron moitos labregos. A paraliza
ción das feiras tamén restrinxiu 
os mercados. Pero os tratantes 
presionaron á Xunta co anúncio 
dunha nova folga se non podían 
levar no mesmo camión animais 
de máis dunha exlotación. Ao fi., 
nal conseguiron autorización. 

E os gadeiros séguense pergun
tando como antes, cando as va
cas dormían no esterco, os pisos 
das feiras eran de terra e non 
existían medidas hixiénicas, o 
gripo non viaxaba tan lonxe e 
case non existía. Bótanlle todos 
a culpa "á importación das vacas 
de fóra". "Cando na Galiza non 
existia importación non había 
problemas", senténcia Enrique 
Otero, presidente da Asociación 
Galega de Empresários do Gan
do. Agardan que as feiras se 
abran o próximo 27 de. Marzo.+ 
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Procurar 

-
"O dia que nós emitamos papel moeda non estamparemos nel 
retrato dos políticos, nen dos.sábios, nen dos artistas, 
estamparemos soamente a figura dunha vaca, coma símbolo da 
nosa economía humanamente distribuida", escrebeu Castelao 
no Sempre en Galiza. 

Fraga lribarne e o seu governo escollaron camiños totalmente 
errados, tanto desde o plano puramente político/eleitoral coma 
á hora de defender o sector gadeiro galego do mal das vacas 
tolas e do gripo. Foi, sen dúbida algunha, o descoñecemento da 
importáncia económico-social das vacas na Galiza o que os 
levou a promulgar medidas na dirección equivocada. 

Fraga cavilou que "senda eficaces", realizando máis test 
prionics ca ninguén no Estado, non só conseguía a bénzón dos 
consumidores senón a adesión dos mercados. Fracasou. 
Mentres as demais comunidaaes, con Euskadi como elemento 
máis senlleiro, aplicaban medidas pala calada, renarteando nos 
test e na publicidade das accións, a Xunta optou polo efecto 
contrário. 

Propaganda das medidas que levou a que Galiza aparecese 
coma o foco infeccioso máis importante do Estado e, por 
conseguinte, á perda dos nasos mercados exteriores, ao 
desbaratamento de Ternera Gallega como marca de calidade 
ée á caida dos prezos e o desplome do sec!or. Por se fixese 
falta axuda ao desastre, as medidas tomadas, como o 
enterramento en Mesia, ou a incineración en Ourense, só 
fixeron sementar a alarma en toda Europa e afundir ainda máis 
aos gadeiros. 

Esta situación, propiciada pola actuación política da Xunta, tivo 
un reflexo na povoación e no eleitorado do PP, coas suas 
próprias bases levantiscas ante a comechura que lles roía a 
diário na bolsa e nas azóns de futuro para si e os seus fillos. 
lnstalouse o pesimismo en boa parte da povoación. Pero tamén 
o medo na maioria dos consumidores, non valendo para nada a 
campaña de tranquilidade baseada nas moitas análises 
realizadas ao vacun. Nen o governo Fraga nen todos os demais 
que apostamos por tranquilizar ao consumidor tomos quen de 
conseguilo. Os efectos na baixa do consumo de carne están á 
vista. 

Pero Fraga e a sua equipa·tamén erran ao non darse conta de 
que tanto o mal das vacas tolas coma o do gripo está sendo . 
usado como principal arma nunha batalla comercial na que non 
só están os estados, senón as grandes multinacionais, coma 
Conagra, que non só controla a carne, os pensos, os cereais, 
senón os transxénicos e matadoiros. 

Ou o PP si é conscente da política que está a realizar? Esta 
batalla é a própria para reconvefter o sector agrícola-gadeiro 
europeu. Pero Fraga lribarne e o seu governo móstranse máis 
unha vez desconcertados, sen unha liña própria, asumindo as 
directrices europeas emanadas do grande complexo agro
industrial como próprias e prioritárias para Galiza. · ' 

A sua aposta até hai pouco tempo era pola redución de 
explotacións para facelas competitivas a base da ganderia · 
intensiva, dedicando o resto a madeira. Agora semella que ese 
non vai ser o futuro da agricultura e ganderia europea, 
especializada en alimentos de calidade para o seu mercado 
interior. En alimentos lixo para a exportación. (Tómese nota que 
Grande Bretaña e os demais paises non só seguiron yendendo 
a carne infectada senón os pensos aos paises do Terceiro 
Mundo). Estase a sentar un novo imperialismo alimentário no 
que Galiza non poderá competir. Só terá futuro se pon os 
alicerces na sua agricultura e ganderia tradicional, para a que 
está fortemente dotada por clima e natureza. 

Ou o que pretende o PP, coa sua política, é despovoar o agro 
galego para que as grandes multinacionais, que xa están ao · 
axexo, instaladas en zq,nas concretas, poñan en marcha a sua 
agricultura extensiva? E necesário canto antes un debate 
público sobre o futuro do rural galego. É imprescindíbel saber 
de onde vimos para saber para onde poc;:iemos ir.+ 

ANOSA TERRA 
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O groso dos autobuses quedaron nas cocheiras por un paro con~ocado pala CIG ante o conflito da Unión 

Paralisado o transporte de viaxeiros por estrada 
pola folga do sector do 19 de Marzo 
-0- H. VIXANDE 

Grande parte do servizo discrecional de transporte de viaxei
ros por estrada secundou a folga convocada pola CIG o Luns 
19 de Marzo. Os piquetes centraron a sua actividade nas esta
cións de autobuses, lugar polo que pasa a meirande parte das 
liñas. Algunhas compañias detiveron os seus veículos motu. 
proprio mentres a folga no transporte escolar non tivo incidéncia 
porque non era obxectivo da convocatória paralisar este servizo. 

Paradoxicamente, Transportes 
La Unión e en xeral todo o Grupo 
Monbus foi o menos afectado po
la folga. A dirección desta com
pañia vulnerou alguns dos pre
ceitos da Lei de Folga e realizou 
contratos ex profeso que coincidi
fon con este paro, ainda que non 
os apresentou diante da autorida-

Unha folga 

· de laboral. "Ese que conduce ese 
autobus é un dos expulsados da 
Unión ao que dixeron que non 
querían ver máis, pero onte cha
m á ron no para traballar, ainda 
que non lle deron papeis", denún
ciaban os integrantes dun piquete 
que operaba na Estación de Au
tobuses de Pontevedra. 

con caixa de resisténcia 
"Levamos 49 di as de folga", 
lembra un dos traballadores da 
Unión mentres participa nun pi
quete situado na Estación de 
Autobuses de Pontevedra. A 
inusual duración do conflito e a 
dureza da patronal levou aos· 
folguistas a tomar medidas ,ex
cepcionais. "Criamos unha caixa 
de resisténcia, coa abertura 
dunha canta corrénte ( Caíxano
va 2080 0480 18 0040111003) 
na que se poden facer aporta
cións voluntárias, tamén vende
mos bonos", explica o mesmo 
traballador. "A caixa constituiuse 
a meiados de Febreiro e ·o dia 
sete ou oito deste mes de. Mar
zo, repartimos unha paga de 
70.000 pesetas para cada con
dutor", engade outro. 

"Safamos como podemos 
-asegura outro dos folguis-

- · tas-, quen ten créditos, coma 

"Eu teño a sorte de que a mi
ña muller traballa", interrompe 
outro. "Comemos moito io
gurt", afirma o máis retran
queiro de todos. 

En todo caso, este colectivo 
mantén firme a sua posición de 
continuar · até o final: "Seguire
mos até que Raul [López, o xe
rente] aceda a sentarse a ne
gociar; somos os menos intere
sados na folga, pero os máis 
decididos ~n .conJinuala", afir
man: 

Un longo paro como este coñe
ce algunhas, poucas, deser
cións; .como no.n, pero novos 
c;ompañeiros solidarízanse. 

O seguimento da folga foi am
plo, ainda que se rexistraron al
guns incidentes de menor im
portáncia, sobretodo en Ponte
vedra. Estes incidentes estaban 
máis relacionados coa folga na 
Unión que con esta convocató
ria en particular. A organización 
que chamou á folga, a CIG, cua
lificou de éxito o paro. Multipli
cou o seguimento da folga o fei
to de que moitos dos viaxeiros,~· 
conscientes da convocatória, re
nunciaron a empregar o trans
porte de viaxeiros por estrada. 

Presenza policial 

Por outra banda, a presenza poli-

cial resultou igualmente intensa, 
alguns veículos afectados polos 
servizos mínimos contaron coa 
protección de unidades policiais 
e os piquetes instalados nas Es
tacións de Autobuses constante
mente estiveron vixilados por for
zas da orde pública. Non se de
tectaron, non obstante, inspec
cións de traballo que controlasen 
que as persoas que non secun
daron a folga, nomeadamente al
guns condutores da Unión, con
taban cos contratos laborais per
tinentes, mália o precedente das 
irregularidades nesta taiga verifi
cadas polo Tribunal Superior. 

Os dous sindicatos invitados po-

la CIG a sumarse ao paro, 
CCOO e UGT, rexeitaron o con
vite e situaron a cuestión "nun 
problema de orde pública". 
Dous dias despois, o Tribunal 
Superior daba razón á CIG e 
puña de manifesto así o aliña
mento das duas centrais esta
tais coas teses da Xunta e da 
patronal. "Oespois deste éxito, 
CCOO e UGT terán que refle
xionar -indicou o secretário xe
ral de CIG-Transporte, Xesus 
Pasteriza-, xa que estes dous 
sindicatos fixeron campaña con
tra a taiga e as suas bases se
cundaron a convocatória porque 
entenderon que era un paro de 
carácter laboral".+ 

min, coa axuda da família ... " 

. "Condutores aos que Raul 
cambiou de Autos Arcade a La 
Unión, ambos do mesmo gru
po, néganse a facer servizos 
coa Unión", lembran os traba
lladores en_ folga: + Un piquete paralisa na Estación de Autobueses de Pontevedra un autobus de Monbus non afectado palos servizos mlnimos. A.N.T. 

Manifestación de AP.AS exixe responsabilidades 
á Xunta e restabelecer o transporte escolar 
Unha manifestación celebrada o 
pasado Venres 16 de Marzo 
percorreu as ruas de Ponteve
dra e concluiu diante da Delega
ción de Educación, onde os pre
sentes, unhas cincocentas per
soas, todas elas país e nai do 
alunado das Rías Baixas, escoi
taron a leitura dun comunicado 
que demandaba da Administra
ción a reanudación do transpor
te escolar interrompido coa folga 
que afecta a Transportes La 
Unión. 

A situación agravouse despois de 
que un fallo do tribunal Superior 
anulase os servizos mínimos por 

consideralos ilegais. Oeste xeito, 
as famílias demandaron a restau
ración do transporte escolar e exi
xironlle responsabilidades á Xun
ta, a quen consideran responsá
beis "desta desfeita", en palabras 
de Luís Santaclara, portavoz da 
·Comisión dos Concellos Afecta-
dos pola Folga do Transporte Es
colar. Este colectivo considera 
que a Xunta xestiona este conflito 
coa única intención de beneficiar 
ao Grupo Monbus e que ignora 
os direitos do alunado, que ten 
que contar con transporte escolar 
debido a que é obrigatório. 

Ademais da denúncia do aliña-• 

mento da Xunta coa empresa 
Transportes La Unión, no pulso 
contra os seus traballadores na 
folga que manteñen, pais e nais 
de estudantes das Rías Baixas 
acusan á Unión de mala cuali
dade do servizo e imposición 
dos horários, mália que a deter
minación dos mesmos corres
ponde a Educación. 

Os asistentes á manifestación ta
m én reclamaron o fin dos ata
ques aos autobuses, que levan a 
cabo grupos de incontrolados, cir
cunstáncia que en última instán
cia "é responsabilidade da Xunta 
por non mediar no conflito".+ 

O Tribunal Superior anula 
o decreto sobre a folga da Unión 
Un auto do Tribunal Superior de 
Xustiza de Galiza suspendeu o 
Decreto da Xunta do cito de Fe
breiro e as resolucións das Con
sellarias de Educación e Política 
territorial que co gallo da folga da 
Unión autorizaban a subcontrata
ción dos servizos mínimos con 
outras empresas de transporte. 

O fallo xustifícase en base a 
tres argumentos. O principal 
lembra que de aplicarense as 
disposicións impugnadas "de
saparecería a presión lexítima 
que recoñece o artigo 28 da 
Constitución", que conleva o 
exercício do direito á folga. Os 

outros dous argumentos esti
man que hai outros mecanis
mos legais para exixirlle á em
presa o cumprimento dos servi
zos mínimos e que "non apare
ce xustificada en debida forma 
unha grave perturbación para 
os intereses xerais" que orixina 
a adopción de tal medida. 

A CIG apresentara o recurso 
polo procedimento especial de 
protección xurisdiccional dos 
direitos fundamentais da per
soa, mecanismo especial reser
vado aos casos que vulneran 
determinados direitos constitu
cionais como a folga. + 
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A Audiéncia de Múrcia confirma a condena a lberdrola por molestar 
con ondas eléctricas unha vivenda 

As eléctricas non poden in~adir 
unha propriedade nen un domicilio 
con radiación electro·magnética 
-0- G. LUCA 

As compañias eléctricas non 
poden invadir unha proprieda
de nen un domicílio con radia
ción electro-magnetica e, en to
do caso, terán a obriga de pro
bar que esta intromisión non 
causa danos. Unha senténcia 
da Audiéncla de Múrcia esta
blece un precedente de intere
se para os proprietários moles
tados por conduccións de alta 
tensión. No entanto, o PP re
cusa no Congreso a reclama
cion do BNG dun novo tendi
do para a liña de alta tension 
que está a alterar a vida dos vi
ciños de Merza (Vila de Cruces). 

A sala Primeira da Audiéncia 
murciana determina a respon
sabilidade de quen interfire con 
radiacións a tranquilidade e inti
m id ade dun espazo privado. 
Neste sentido recusa unha ape
lación de lberdrala contra unha 
senténcia de 14 de Abril do 
2000, do Xulgado de Primeira 
lnstáncia número 6 de Múrcia, 
que condenaba á hidroeléctrica 
a indemnizar a uns "proprietários 
que se viran na abriga de mu
dar de casa por causa das inco
modidades producidas por un 
transformador. 

O 13 de Febreiro de 1998 unha 
parella rexistrou mediante medi
ción pericial que lberdrola esta
ba a invadir a vivenda que ocu
paban na rúa San lnácio de Múr
cia, coas ondas electro-magnéti
cas procedentes dun transforma
dor. Esta inxeréncia física moles
ta e permanente, obrigounos a 
mudar de casa polo que deman
daron á eléctrica a cesar na sua 
radiación e a indemnizalos pola 
compra dunha nova casa. A sala 
Sexta da primeira instáncia con
denou a lbetdrola a pagar deza
sete millóns aos denunciantes e 
recoñeceu a inxeréncia da com
pañia de subministro de luz nun 
espazo privado. 

Unha intromisión 

O presidente da Audiéncia, Car
los Moreno Millán e os maxistra
dos Francisco J. Carrilo e José 
M. Sánchez dan a razón ao Xul
gado de primeira instáncia no 
sentido de que existe "unha in- . 
m,isión ou intromisión na proprie
dade dos demandantes que per
turba a sua posesión pacífica". 

lberdrola reclamou na sua de- . 
manda que os proprietários da 
vivenda probasen o dano pro
ducido palas emisións e para 
isa invocou a senténcia do Su
perior que abriga a acreditar a 
existéncia de dano e a.. nexo en
tre o dano e a conduta do de
mandad o, pero a Audjéncia 
lembra que a ),Curisprudéncia, 
unha vez acreditado o dano e a 

A inclución das liñas de alta tensión que atravesan Merza abonda para er.cencler tubos 
Ruorescentes, como se clemostrou na proba que realizaron os viciños no verán ele 
1998. AN.T. 

relación co causante, permite 
presumir a proba da culpa e 
desprazar a carga da proba a 
quen obxectivamente causou o 
dano. 

Ao confirmar o fallado en pri
meira instáncia, a Audiéncia si
nala que non se pode afirmar 
que se realizase unha valora
ción errada das probas, como 
pretende lberdrola na sua de
manda, senon que aquela foi 
perteitamente axustada a direi
to. En relación coa portia cientí
fica en curso entre investigado
res de todo o mundo sobre a 
perniciosidade da ondas elec
tro-magnéticas, precisa que "es
ta mesma conclusión de falla de 
definición dos posibeis ·efectos 
nocivos sobre a saúde das per
soas é a que procede, xa que 
os resultados dos diferentes in
formes que obran en ' autos non 
son definitivos para que se poi
da afirmar ou negar a completa 
inocuidade das emisións, nen 
que estas causen ou poidan 
causar determinadas enfermi
dades ou . que en concreto axu
dasen a causar calquera das 
doenzas físicas dos membros 
da familia mentres estaban no 
seu domicílio". 

Esta inversion que abriga á 
eléctrica a probar o dano das 
suas emisións ten trascendén
cia ·para todos os demandantes 
en situación semellante xa que 
se funda "en que non queda 
acreditada a inocuidade dos 
campos electro-magnéticos se
nón que hai dúbidas base~das 
en estatísticas e probabilidades. 
Ca .... o de non apreciar esta falla 
de coñecimento preciso sobre o· 
alcance do mal para invertir a 
carga da proba, produciriase, 
como sinala a Audiéncia, "o ab
surdo xurídico de permitir unha 

conduta da que non se sabe 
que sexa inócua até que de fei
to produza un dano". 

A proba pericial determina a 
existéncia continuada dunha 
coroa electro-magnética produ
cid a polo transformador de 
lberdrola sobre a casa e que 
esta raqiación é superior ao 
que de común emiten os elec
tro-domésticos. Os proprie
tários da vivencia "non están 
obrigados a aturar unha intro
misión na sua casa e na sua in
timidada e incluso na· sua pró
pria sustáncia biolóxica", como 
sinala a maiores a senténcia. 

O PP a prol de Redesa 

O pasado dia 14, o PP votou no 
Congreso contra unha proposi
ción non de lei do BNG, na que 
o deputado Guillarme~ Vázquez 

· reclamaba un novo trazado pa-
. ra a liña de alta tensión· Mesón 

do Bento-Lindoso que no de 
hoxe atravesa a parroquia de 
Merza con molestias probadas 
para os viciños pala irradiación 
electro-magnética. Vázquez 
acusou ao PP na Comisión de 
Meio Ambiente de antepor os 
intereses de dous empresários 
de canteiria á saúde dos vici
ños dunha parroquia. A iniciat
va do deputado nacionalista 
propuña ao Governo central es- · 
tablecer unha norma clara para 
todo Estado sobre a distáncia 
de seguridade entre las liñas de 
alta tensión e os núcleos habi
tados co obxecto de que non se 
condene aos habitantes de 
Merza a convivir coa invasión 
electro-magnética de Redesa, 

· con visitas intimidatórias da 
Guardia Civil na madrugada, 
mentres o Governo autónomo 
de Madrid soterra liñas para 
non molestar aos viciños. • 

. · A NOSA TERRA 

Aprobado o suplic~tório 
para procesar a César Mera 
O Tribunal Supremo procesará ao senador por Pontevedra 
e alcalde da Cañiza César Mera (PP) por ter participado 
na concesión dunha subvención dun programa europeu a 
unha empresa de forma irregular, presuntamente con in
tencións políticas. O delito imputado é de prevaricación e 
contra a facenda pública porque o Grupo de Desenvolvi
mento Rural Paradanta, presidido por Mera, concedeu en 
1997 unha subvención de 9,8 millóns de pesetas á compa-

. ñia Embalajes del Atlántico sen xustificar a razón da entre
ga. O pleno do Senado concedeu o suplicatório para sus
pender da condición de aforado a César Mera. A suspen
sión deste estátus é imprescindíbel para procesar a un se
nador e é o Tribunal Supremo o competente para xulgalo. + 

Manifestación 
dos Mariñeiros do Morrazo en Loita 

5 

Ás cinco da tarde do pasado Sábado 17 de Marzo tivo lu
gar en Moaña unha manifestación da Asemblea de 
Mariñeiros en Loita do Morrazo sob o lema "Quince meses 
de enganos, e agora que?" e no que arredor de mil perso
as denunciaron o que xa viñan dicindo, que o acordo vai 
significar unha absoluta precarización e marroquinización 
da frota. O acto partiu da Praza de Abastos de Moaña e 
concluiu na Casa do Mar, onde os seus portavoces leron 
un comunicado nó que lembraron que os ca1adoiros son 
dos saharauis, non dos marroquinas. O acto estivo acom
pañado do p.eche dos estabelecimentos comerciais e con
tou co apoio de numerosas organizacións sociais, 
culturais, p~líticas e sindicais da comarca.+ 

A UE desautoriza a depuración de augas 
na Coruña e Vigo 
Por razóns distintas, a Unión Europea de~autorizou o sane
amento das augas en Vigo a na Coruña dentro dun informe 
que analisou o tratamento das augas residuais e que incluia 
a deficiente situación das augas de 37 áreas urbanas de 
máis de 150.000 habitantes. O resto das cidades galegas 
non incumpren a normativa comunitária que abriga ao sane
amento integral porque en todos os casos o seu censo é in
ferior a eses 150.000 habitantes. Mentres A Coruña carece 
de calquer tipo de estación de depuradora e non contará 
con ela até o ano 2004, no caso de Vigo a depuración é in
completa, ainda que proximamente estará concluída. Men
tres na Coruña o Ministério de Meio Ambiente investirá 
6.000 millóns na depuradora de Bens, en Vigo cando gover
naba Manuel Pérez (PP) a Consellaria de Política Territorial 
de Xosé Cuiña traspasoulle a depuradora sen estar rema
tada, o que provocou un grave quebranto económico ao 
concello. Ante esta situación, o BNG inquiriu no Congreso 
ao ministro de Meio Ambiente sobre os prazos para rema
tar o saneamento, pasto.que é unha competéncia estatal.• 

Pelotmo urbanístico das 
lrmáns dos Anciáns Desamparados na Cotuña 
A Congregación das lnnáns dos Anciáns Desamparados da 
Corufia non están satisfeitas co ingreso de 1.972 mlllóns 
pola venda do asilo da rua Adelaida Muro e pretenden gañar 
outros 587 milóns máis. Por esta razón, apresentaron un r&
curso contencioso administrativo dlante do Tribunal Supe
rior contra o Plano Xeral de Ordenación Municipal para que 
se modifique e que permita a construción de máis pisos e 
negue ao concello a obriga de ceder ao concello o 100.k das 
vlvendas ou o seu valor en cartos. Segundo a Xunta, o 
recurso choca contra a Lei do Solo, que xa reducira do 15% 
ao 10% a cesión de solo aos concellos. • 

A UMG celebra en Compostela 
o seu Congreso 
Os dias 24 e 25 de Marzo a -Unión da Mocidade Galega (as 
mocidades da UPG) celebra na Faculdade de Económicas 

en Compostela o seu 
---~ XI Congreso co lema 

"lncidindo na mocida
de, transformando a 
r.ealidade". A UMG 
márcase como ob-

,, xectivos para esta 
xuntanza a "posta a 
ponto da organiza
ción para server con 

Xosé Ramón Hennida. eficácia ao movimen-
tO xuvenil nacionalis

ta", explica o seu actual secretário xeral, Xosé Ramón Her
mida. A UMG repasará o traballo realizado nos dous últimos 
anos e renovará a sua dirección. Na sesión de abertura in
tervirá o deputado do BNG nq Congreso, Francisco Rodrí
guez, e na clausura, Bautista Alvarez, presidente da UPG. • 
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OPtNIÓN. 

CARTA ABERTA A JUAN GOYTISOLO 

... "as almas bondadosas de hoxe, as congre, 
gadas no claustro do políticamente corree, 
to, atravesan centos de quilómetros de 
montes e desertas, através dun páis vítima 
de infames carnicerías-diarias, a fin de se 
conmover coa sorte dramática duns saha, 
rauis remotos, para se desentender así, cun 
fariseismo arrogante, dunha xenofóbia e ra, 
cismo próximos, moi próximos, caldo de 
cultivo dos atentados e crimes cometidos 
en. casa contra os mouros,ffiarroquinos e al, 
xerinos~fuxitivos da probeza e dunha guerra 
de exterminio de fins incm)Íesábeis". 

Juan Goytisolo: El Peaje de la Vida, páx.185 

• VOSTEDE ••• 

Que é autor de obras que supoñen verda, 
deiros puntos de inflexión na narrativa es, 
paño la 

Que o mesmo pode decirse das súas .obras 
de pensamento, que seguen as pautas do 
maior rigor intelectual 

Que obtivo o recoñecemento internacional 
polo cuestionamento incesante dos esque, 
mas tradicionais da arte de narrar, que con, 
virten as súas novelas en laboratorios dos 
temas máis acuciantes da súa vida e da so, 
ciedade que o rodea. 

Que desde os seus primeiros escritos foi tra, 
zando un arco de rebeldía que continúa a 
elevarse non só nos contidos, senón tamén 
nas formas, aderezado co seu talante con, 
testatario e o compromiso social que brota 
da súa pluma 

Que se cuestiona toda unha seri~ de mitos 
e de ideas establecidas que se perpetuáron 
nos nosos estudios históricos e literarios a 
través da historia 

Que se constitúe en revulsivo intelectual e 
moral que nos enfronta a un pasado e a un 
presente incómodos, conectados entre sí 

Que rexeita todo dogmatismo e reivindica 
a heterodoxia 

Que considera a mirada do que está abaixo 
máis interesante do que está arriba, e máis 
aínda a de quen se sitúa na periferia con 
respeito ao centro 

Que une á súa perspicacia intelectual a lu, 
cidez dos seus plantexarnentos, a cwfosida, 
de por outras culturas e a pasión creativa 

Qu~ denuncia con certeza os novos "eji, 

Juan Goytisolo. 

dos" da intransixencia, 
e foi declarado persoa 
non grata pola corpo, 
ración municipal de El 
Ejido 

Que coa súa vÓz rega, 
lounos o maravilloso 
discurso de aceptación 
do Premio Hidalgo da 
Asociación Nacional 
Presencia Gitana 

Que de forma conti, 
nuada, desde a trans, 
gresión e o descreí, 
mento, ven formular 
unha seria reflexión 
sobre as orixes da in, 
transixencia ideolóxi, 
ca, relixiosa e étnica, 
visitando tres veces 
Saraxevo durante o 
asedio; unha Alxeria 
desgarrada por mor 

JUAN ARIAS 

'_¿Como é posible 
non impoñer a forza 

da razón, . 
fronte a razón da forza 

que plasma 
no seu libro 

«El problema 
del Sáhara», 

vóceiro do invásor?" 

MORDZINSKI / OPALE 

dignidade da Comuni, 
dad Europea e a credi, 
bilidade da Organiza, 
ción de Nacións Uni, 
das", engadindo: "Pe, 
receron pola inigualá, 
hel cobardía e cinismo 
dos seus negociadores 
e dirixentes, como re, 
cordatório a todos os 
pobos do mundo de 
canto vale o compro, 
miso moral das gran, 
des potencias -<lucias 
e ducias de acordes 
incumpridos e resolu, 
c10ns arquivadas
cando os seus intere, 
ses vitais entran en 
xogo" 

Que denunciou en ar, 
tículos sobre a guerra 
de Bosnia o que, ao seu 
acertado xuizo, consti, 

dunha despiadada guerra contra os indefen, 
sos, e Chechenia na súa penúltima destruc, 
ción polos zares de onte e de hoxe. 

tuiu unha manipulación indecente do con, 
flito tanto por parte de xornalistas e inte, 
lectuais como das propias forzas de Unpro, 
for, pronosticando que o seu drama non 
concluirá cun acordo asinado por presións 
externas. 

Que escribiu en Saraxevo: "Aquí. xacen a 

NOVIDADE Que afirma que o valor dun b~snio é infe, 
rior ao dun barril de petróleo 

Don Eladio 
Rodríguez . Gonzále_z 
De Xoán Carlos Lagares 

COLECCION ESENCIAS 

ANOSA TERRA 

Que define o labor do intelectual como 
búsqueda dun saber desinteresado, sen ren, 
tabilidade inmediata 
Que cando escrebe -confirma- faino non 
cunha idea ou ideoloxía, senón implicando 
todas as súas contradiccións, á vez que ase, 
gura que a única forma de defendemos é a 
disemj.nación de verdades parciais. Ou que 
advirte que entramos nun mundo no que, á 
obrigada lectura de Marx, Keynes ·e Karl 
Popper, segúndo o ideario do consumidor, 
habería que engadir a dunha ñova edición 
revisada da "Guía dos Perplejos" 

Que di terse gañado a pulso, como en tempos 
do franquismo e segundo as súas propias ver, 
has, a triste reputación dun revoltoso exem.' 
piar, de paxaro que emporca o seu propio ni, 
ño, un paxaro augafestas -declara- alleo a 
grupos de intereses, estamentos e bandas, pre, 
ocupado tan s6 por afinar o canto. 

Que reivindica, en fin, como valores persa, 
nais a solidariedade; a compaixón e a bondade 

• ¿COMO É POSIBLE ••• ? 

O silencio estrondoso na súa obra das vidas 
rotas, os destinos truncados, os desarraigos 
sofridos e as identidades anuladas dos saha~ 
rauis 

Ó esquecem~nto dun pequeno povo cuxo 
único crime estriba na súa mera existencia 
na área estratéxica dunha potencia con vo, 
cación imp~rial 

Considerar o xenocidio con napalm sofrido 
pola súa poboación e as súas consecuencias 
posteriores un asunto puramente interno, e 
roela condena exterior unha inxerencia 
inadmisible e hu~illante 

Non falar de agresores e agredidos, de ver, 
dugos e de vítimas e, sobre todo, da dúas 
posicións: quen defende o seu dereito á au, 
todeterminación xuridicamente recoñeci, 
do, fronte ao concepto expansionista do 
Gran Magreb. 

Encaixar sen estupefacción os vintecinco 
anos de privacións, de violacións flagrantes 
dos dereitos humanos e das libertades fun, 
damentais, o uso sistemático de cárceres 
clandestinas, as detencións arbitrarias, as 
torturas, deportacións e desaparicións for, 
zosas, así como os procesos xudiciais inxus, 
tos e as ameazas de represalias, o someti, 
mento, en definitiva, da comunidade saha, 
raui aos <litados e exixencias do invasor, 
omitindo os informes espeluznantes de 
Amnistía Internacional, Human Rights 
Watch ou da Asociación de Familiares de 
Presos e Desaparecidos Saharauis 

Asistir sen zozobra e remordimento á vista 
de mulleres e nenos imposibilitados a resis, 
tir sen unha decisiva inxerencia humanita, 
ria da comunidade internacional, funda, 
mentalmente española 

Non mobilizar á opinión pública ante o in, 
cesante ballet diplomático dos negociado, 
res, e as dudas de informes e resolucións da 
ONU cuio común denominador é o seu in, 
cumprimento 

Rexeitar pór de releve a inoperancia e o 
egoísmo das nasas democracias en situa, 
cións nas que os seus intereses vitais non 
entran en xogo, e o nulo posicionamento 
de Europa ·a favor dos que defenden os 
principios nos que se basan a súas socieda, 
des, ante a violación das normas interna, 
cionais que recoñecen aos saharauis a posi, 
bilidade de exercer libremente o seu derei, 
to á autodeterminación e á independencia 

Non calificar o desenrolo dos acontece, 
mentos senón de triunfo temporal da 
barbarie 

Non concluir que a vitoria das teses do in, 
vasar auguraría un futuro sombrío na zona 
e a posibilidade dun conflito xeneralizado e 
sen fin 

Non impoñer a forza da razón, fronte ara, 
zón da forza que plasma no seu libro "El 
problema del Sáhara", voceiro do invasor 

Perder de vista a desdita allea sen perder 
ao mesmo tempo o necesario respeito a sí 
mesmo 

Confiar na moral e principios democráti, 
cos escarnecidos, en fin, por quen di de, 
fende~os.• 

)VAN ARIAS é xomalista. 
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Apresentou un novo plano de modernización do ferrocarril galega 

Cuiña dá o primeiro mitin de pre-campaña 
no parlamento 
-O- PAULA CASTRO 

O conselleiro de Política Te
rritorial, Xosé Cuiña, compa
recia no parlamento, a peti
ción própria, para explicar 
os pormenores do novo pla
no de modernización do fer
rocarri 1 galego. Na primeira 
parte da sua intervención, 
cinguíuse ao guión. Na se
gunda, o ferrocarril convertí
ase nun actor secundário. O 
conselleiro pasou a xogar 
coas palabras, descalificar á 
oposición e loubar a figura 
de Fraga, Aznar e vários dos 
ministros do governo s:en
tral. A sua actuación conse
g uia os efeitos desexados. 
Os deputados do PP rom
peron várias veces en aplau
sos e o próprio Fraga ofere
cia lle, ao remate, a man en 
sinal de aprobación e apoio. 

Guiña chegou ao pleno para 
explicar un plano de "moderni
zación integral do ferrocarril", 
que ven repetindo no parla
mento, ano tras ano desde 
1995, con pequenos cámbios. 
A oposición, o intento de apre
sentar ese proxecto como un 
grande logro, recén consegui
do polo PP galega do governo 
amigo, sonoulle a propaganda 
con música de fundo da gaivo
ta eleitoral. 

Esa primeira impresión ratifi
cábase logo dunha segunda 
intervención e permitía albis
car que Xosé Guiña, ademais 
de preparar as bases do pro
grama popular de cara a Outu
bro , pretendia gañarse os fa
vores do seu pricipal mentor, 
o presidente da Xunta, Manuel 
Fraga lribarne. De pasada , 
Guiña tamén aproveitaba o es
trado para lanzar mensaxes 
de adesión ao presidente do 
governo e ao ministro de Fo
mento. 

As mil e unha noites 

Os portavoces dos grupos so
cialista e mixto, Anxo Guerreiro 
e Ismael Rego, entrábanlle no 
debate, tratando de atapar as 
contradicións na proposta re
cén apresentada. Pola contra, 
o nacionalista Alfredo Suárez 
Canal esbozaba un sorriso de 
incredulidade ante o anúncio 
do conselleiro e recorria ás fa
bulas das Mil e Unha Noites 
para desmitificar outro dos xa 
míticos planos de moderniza
ción do fe~rocarril, que se apre
sentaba por enésima vez no 
parlamento. 

Suárez Canal pedia os resulta
dos dos planos anteriores, nos 
que se prometera unha veloci
dade média de 150 quilóme
tros hora no trazado interior e 
de 200 no interior, electrifica
ción, dobre via, conexión cos 
partos e aeroportos ou a va
riante Sur de Vigo, entre ou
tras mellaras. · 

Cuiña apresontouse como sucesor de Fraga. 

Aznar·González 

Anxo Guerreiro, pala contra, 
trataba de pór de manifesto 

A. PANARO 

as incongruéncias do plano, 
que só prevé unha única via e 
que converte médias de 125 
quilómetros por hora nun no-

vo conceito da alta velocida
de. Pala sua banda, Ismael 
Rego cuestionaba o valor de 
contar cun governo amigo en 
Madrid, xa que Galiza será a 
única comunidade que teña 
que contribuir con cartas pró- · 
prios -30.000 millóns de pe
setas- para que se leven a 
cabo as obras. 

Esta afirmación de Rego pro
vocaba un xiro no debate e 
transladaba a Madrid o centro 
da cuestión. En diante, as in
tervencións de socialistas e po
pulares pasaban a se converter 
nunha xustificación das políti
cas desenvolvidas polos gover
nos de Aznar e Felipe Gonzá
lez, esquecendo que, entre
mentres, os trens galegas se
guen a rodar a velocidades in
feriores aos 100 quilómetros 
hora. 

Guiña, como conselleiro, era o · 
encarregado de pechar o turno 
de palabras. O titular de Políti
ca Territorial aproveitaba a sua 
última intervención para cha
marlle a Guerreiro "amoral po-
1 ítico" e para desacreditar a 
Rego palas políticas de costas 
a Galiza de Borrell. O conse
lleiro eludia respostar aos na-

· ci o nal i stas e Suárez Canal 
quedábase no seu escano sen 
que Guiña lle adicara sequer 
un impropério. • 

O PP asegura que o parlamento non ten que investigar ·porque xa o fai o governo 

Cor1izo implica cargos públicos. 
no fraude da CEG 
Xosé Luís Gómez Ferreña, di
rector comercial da Compañia 
de Radio Televisión de Galíza 
até Marzo do 2000 cobrou no 
99 de Cursos de Formación do 
plano FIP impartidos pola Con
federación de Empresários. 
Con esta nova denúncia, o de
putado socialista, Miguel Corti
zo, cumpria a sua ameaza de 
facer públicos máis dados que 
demonstraran a existéncia de 
fraude e estafa na xestión da 
Confederación de Empresários. 
Mália as novas revelacións, o 
PP negouse, por terceira vez, a 
constituir unha comisión de in
vestigación parlamentária, sob 
pretexto de que "o governo xa 
está investigando". 

O pasado Luns 20 de Marzo, a 
consellaria de Família recoñe
cia a existéncia de 93 millóns 
de pesetas sen xustificar co
brados pala Confederación de 
Empresários en conceito de 
subvencións para cursos. Ese 
mesmo dia, no parlamento, so
cialistas e grupo mixto deman
daban a criación dunha comi
sión de investigación para es-

clarecer a presunta estafa co: 
metida pala CEG durante o 
mandato de Ramilo. Xunto a 
eles, os nacionalistas -que xa · 
solicitaran a criación dunha co
misión de investigación no ple
no anterior..,.. interpretaban esta 
coincidéncia como un intento 
de zanxar o tema. 

Sen embargo, a aparición de
ses 93 millóns en facturas sen 
xustificar, servia á oposición 
como desmentido das declara
ci óns da própria conselleira. 
Manuel López Besteiro reitera
ra, até o Luns, que o governo 
levara un escrupuloso control 
das subvencións concedidas á 
CEG. Esta afirmación servíalle 
ademais, para desvincular ao 
executivo de calquera posíbel 
irregularidade cometida pela 
organización da patronal. 

Cursos en Albacete 

As novas revelacións de Corti
zo, pala contra, permitian vin
cular a altos cargos da admi
nistración co fraude. O deputa
do socialista amasaba unha 

factura da empresa Cares Mar
keting y Comunicación, na que 
se agradece a Xosé Luis Gó
mez Ferreña os servizos pres
tados. Gómez Ferreña estivo 
vencellado á CEG até 1994, 
pero a factura constata que co
braba de Cursos de Formación 
no ano 99, data na que exercia 
como Director Comercial da 
CRTVG. Cortizo daba a coñe
cer tamén, a existéncia de fac
turas nas que se cobra por cur
sos impartidos en Albacete e 
por libros editados en Castela
A Mancha. 

Mália os novas dados, o depu
tado do PP e concelleiro de Fa
cenda en Riveira, Manuel Ruiz 
Rivas, mantiña a posición do 
seu grupo e se negaba a apoiar 
a constitución dunha comisión 
de investigación parlamentária. 
Ruiz Rivas argüia que "a Xunta 
comprobou todos os cursos fi
nanciados" sen atapar máis irre
gularidades e apoiaba a Bestei
ro asegurando que "a .Xunta 
non pon a man no lume pola 
CEG, pero si palas responsabili
dades da sr. Conselleira".+ 
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Guerra 
de sucesión 
Para o nacionalista Alfre
do Suárez Canal, a inter
vención de Guiña foi un 
claro intento de gañar o 
apoio político necesário 
para convertirse, no suce
sor de Fraga. A afirma
ción do deputado do 
BNG, o conselleiro res
postaba con que no seu 
partido non estaba en 
cuestión o papel do presi
dente, nen a sua "suce
sión". Para facer un xogo 
de palabras, Guiña, lem
braba a sedición do BNG 
en Allariz, ao que Suárez 
Canal respostaba que 
non se trataba de "sedi
ción" senón de "sedu
ción". O socialista Ismael 
Rego tamén insistia na 
guerra interna de "suce
sión" no PP e Guiña res
postáballe que os socialis
tas levaban anos embarca
dos nunha guerra de "sece
sión". As "su as señorias" 
estaban, sen dúbida, rápi
dos nas respostas e lúcidos 
cos xogos de palabras.• 

O apoio de Pita 
1 

O conselleiro de presi
déncia, Xaime Pita, se
guía sen perder detalle a 
intervención de Guiña, ao 
igual que o resto dos de
putados do PP, que a ca
da pouco lanzaban víto
res desde os seus esca
nos ao conselleiro. Cada 
vez que Guiña lanzaba un • 
dardo a calquera dos por
tavoces da oposición, Pi
ta asentia coa cabeza, 
miraba á sua esquerda 
-física e política, onde es
tán os escanos da oposi
ción- e acenaba iradamen
te para chamar a sua aten~ 
ción. O titular de presidén
cia semellaba estar buscan
do un oco a carón de Gui
ña, nesa futura sucesión 
política da que non que
ren nen oir talar no PP.+ 

Aceleración e 
desaceleración 
O tr.en de Barcelona a Ma
drid tardará duas horas e 
cinco minutos. A média é 
de 250 quilómetros por 
hora. A isa chámanlle ve
locidade alta. O hipotético 
tren de velocidade alta A 
Coruña-Vigo tardará entre 
80 e 85 minutos, o que dá 
unha média aproximada 
de 12~ quilómetros por 
hora. E o proxecto máis 
ambicioso de alta veloci
dade ou velocidade alta, 
segundo o ano no que se 
apresente, para o Eixo 
Atlántico. Pero Guiña pre
fire falar de aceleración e 
desaceleración e para iso, 
deu un curso rápido de fí
sica aos deputados, que 
no·n queren entender, se
gundo el, que a velocidade 
non é sempre uniforme.• 
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Eleita unha directiva continuista e aprobada unha suba do 20°/o do orzamento 

Balanzo organizativo posi,tivo e 
de resultados ambientais negativo 
na Asemblea xeral . de ADEGA 
A Asemblea Xeral 
da Asociación pa
ra a Defensa Eco-
1 óxi ca de Galiza, 
Adega, celebrada 
en Compostela o 
17 de Marzo, tivo 
un carácter ordiná
r i o e na me'sma 
procedeuse a avan
zar na expansión 
da organización. 
Pola contra, a aná
lise das campañas 
sinala que os ob
xectivos meioam· 
bientais non se 
cumpriron por falta 
de sensibilidade 
da Administración. 

maban parte dela; asi, 
Manuel Soto e Daniel 
López Vispo continuan 
de presidente e secre
tári o xeral respeitiva
mente, Xosé Salvado.
res abandona a vicese
cretaria xeral e pasa á 
vicepresidéncia, o até 
agora volcal Alberte 
Sánchez asume o cá
rrego de vicesecretário, 
continua de tesoureira 
Rocío de la Iglesia, in
corporánse de vocais 
Xan Duro, Valeri Este
ban e Carlos Vales, es
te último no departa
mento de internacional 
e continuan nas voca
lias Elvira Cienfuegos e 
Xabier Piñeiro. Mentres no plano das 

actividades o balanzo 
foi positivo porque se 
incrementa o traballo 
no ámbito local e na
cional ·e, no campo 
organizativo, rexístra
se unha ampliación 
de sócios vencellada 
ao aumento das acti
vidades e ao incre
mento nas accións 
dos grupos locais, 
sen embargo, na si
tuación ambiental, 
Adega ·detecta un ha 

Manuel Soto, na foto, resultou re-eleito presidente da organización. 

Outra medida acordada 
é o incremento das co
tas, suba que non se 
producía desde 1996 ·e 
que pretende manter en 
torno ao 50 ou 60% a 
contribución das cotas 
ao presuposto da orga
nización, que se incre
menta un 20%. A idea 
de Adega é que o peso 
das cotas no presuposto 
permita a independéncia--

auséncia de éxitos debido á si
tuación política "polo que empe
cinamento da Administración en 
non tomar medidas para paliar a 

ques eólicos, os encaros e a 
xestión dos resíduos". 

da organización e que 
do orzamento só o 40 ou 50% 
restante vaia a cargo de colabo
racións e convénios. Por último, 
a Asamblea acordou a contrata
ción, para o local nacional, dun 
experto en temas ambientais e 

• situación ambiental e a sua· su
peditación a intereses privados 
como as minicentrais; os par-

A Asamblea de Adega procedeu 
a elixir unha dirección que ten 
carácter continuista. Case todas 
as persoas integrantes xa for- ' ecoloxismo .• 

INNERE STIME 

VIVA IL VINO SPUMEGGIANTE 
EDUARDO GUTIÉRREZ 

"¡Isto é o colmo! ¿Qué far a botella en Amandi?", 
Escoito a frase a un amigo e tardo un anaco en deca, 
tar,me de que a contradición é aparente pois que se · 
trata do apelido da primeira dama, convidada a pro, 
nunciar o pregón da feira dedicada a este sonado vi, 
ño que seica gorentaba en Roma o paladar imperial. 
!mediatamente xurde a explicación mais plausíbel: o 
motivo non é político, nen eleitoral, nen resposta á 
teima da Sra. Presidenta de "estar en todas as salsas 
como o pirixel, nen obedece tarnp9uco ªº tumo de 
consorte, hai tempo desaparecido. E o próprio apeli, 
do a razón do convite e o raro é que non a chamasen 
antes. Ben é certo que tirando deste · rexoubeiro fio 
argumental o ministro Rato debera veranear en Ar, 
zua e non en Yiveiro, Mayor ocupar a carteira de 
Defensa e, eventualmente, exercer de pregoeiro en 
Colmenar de Oreja, Cacharro pedáneo en Oleiros e 
Pita coleccionista de claxons. 

Pero á rnarxe da inspirada e bulrenta musa popular o 
certo é que este tipo de actuacións son abondosas no 
noso país ao longo do ano; o que ocorre é que coa 
proxirnidade das eleicións os degoiros do PP desatan, 
se e acadan características de monopólio: feiras de 
todo tipo, rornaxes variadas, exaltacións gastronómi, 
cas, etc., transforrnan,se na escenografia, coro, carpo 
de baile e figurantes para a actuación estelar dun mi, 
nistro, un conselleiro ou un subsecretário, dispostos a 

ler catro parvada.s pedestres sobre as exceléncias pai, 
saxísticas do lugar ou sobre o obxecto do certame, xa 
sexa a semana da rniñoca autóctona ou a xomada de 
degustación da mincha en salsa vermella. 

Naturalmente existe unha explicación para esta dedi, 
cación governamental aos pregóns; neste terreo fun, 
dona o mecanismo habitual do PP: as feiras e cerra, 
mes que os alcaldes e corporacións deseñan para pro, 
mocionar os seus ~oncellos ,precisan subvencións e, 
para garanti,las, nada mellar que convidar á inaugu, 
ración o persoeiro axeitado. Realmente non fan mais 
que seguir o ronsel deixado polo Presidente da Xunta: 
hai anos, un dos seus fámulos chegou a suxerir nunha 
prestixiosa universidade estranxeira a concesión dun 
doutorado ''honoris causa"a cárnbio do _patrocínio xe, 
neroso dunhas xornadas de cultura galega. 

Viva il vino spumeggiante ,/ nel bichiere scintillante .. . 
canta o povo nun ferrnoso coro de. "Cavalleria rusti, 
cana". Viva il vino ch'e sincero, din a seguir, moi ati, 
nadamente-, e repetirnos nós agora co desexó de que 
o seu eco ·chegue ao Concello de Saber e á sua alcal, 
desa. Porque rnentras permaneza a instrumentaliza, 
ción, por mui spumeggiante que sexa o viño, non nos 
queda rnais que facer nasa a frase de Alfio, outra das 
personaxes de Mascagni: Grazie ,/ ma il vostro vino io 
non l'acetto,/ diverrebbe veleno entro il mio petto . + 

o 
imperialismo 

. 
asas1nou 
a Kabila 

A revista LA liAINE dá unha 
versión sobre o asasinato de 
Laurent Desiree Kabila nas 
antípodas do que contaron as 
grandes axéncias. ''Non pode, 
mas desmentir aos próprios 
imperialistas que falan dunha 
~a mundial no corazón de 
Africa ou, en palabras de Su, 
san Rice, sub,secretária de 
Estado norteamericana, 
encargada de asuntos africa, 
nos, estarnos a viver a primei, 
ra guerra mundial africana., ex, 
presión que xa usan Le Mon, 
de, ·New York Times ou o 
lntemational Herald Tribune. 
No médio da porfia por unha 
parte importante das reservas 
estratéxicas de matérias pri, · 
mas do planeta, Laurent Ka, 
bila representou un desafio 
aos intereses coloniais. No 
primeiro tivera o apoio dos 
Estados Unidos, xa que }Vfo, 
butu fora un delegado do im, 
perialismo francés. Kabila 
non transixeu e pagouno coa 
vida. Proibiu a circulación de 
dólares para criar unha divisa 
forre e estabeleceu os comités 
de base como fundamento do 
estado democrático. 
Reclarnou responsabilidades a 
várias sociedades mineiras in, 
temacionais por ter pagado 
aos mercenários de Mobutu a 
cámbio de explotacións no 
Leste· do país. Por exemplo, á 
Barick Gold Corporation, na 
que ten intereses O ex,presi, 
dente norteamericano Geor, 
ge Bush ou a astraliana Rus, 
sel Ressources dirixida polo 
xeneral sionista Oavid 
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Agmon, a austríaca Krail ou a 
canadiana Banro American. 
A ousadia de Kabila, que 
rompeu os contr¡itos cos 
grandes e procurou novas só, 
cios á medida dos intereses 
do Congo, puxo de cuñas os 
Estados Unidos pero tamén a 
Ruanda, Burundi e Uganda, 
que, de acordo cos Estados 
Unidos, vencieron concesións 
mineiras nas fronteiras, den, 
tro de território congolefio. 
En 1998 lanzaron unha gue, 
rra contra Kabila que 
fracasou pola intervención de 
Mandela e de Angola, 
Zirnbawe, Narníbia, Sudán e 
Chad que formaron un eixo 
anti,imperialista a pral de 
Kabila. A conspiración da 
CIA contra' Kabila 
recrudeceuse até poder elimi, 
nalo físicamente".+ 

Terrorismo 
patronal 
A revista informática REB~ 
LION publica un traballo titu, 
lado Terrorismo Patronal en 
Cifras. "Os delitos laborais no 
Estado cobráronse a vida de 
2.000 obreiros no ano 2000 e 
os acidentes de traballo 
medraron un 2%. A este nú, 
mero de falecidos en acidente 
hai que sumar 758 mortes que 
aconteceron no rraxecto de 
ida e volta ao chollo. Os au, 
mentos agudízanse co 
conxunto de sinistros con 
baixa, que aumentaron un 
7 ,6% sobre o ano anterior e 
chegaron a 935.359. Este in, 
dicativo de inseguridade no 
traballo aumenta anualmente 
e cando se cumpren cinco 
ano de vix.éncia da lei de saú, 
de laboral ( cumpridos o 1 O de 
Febreiro pasado) o aumento 
significa un 51, 79% nos sinis, 
rros con baixa, un 15,38% 
nos mortais no posto de 
traballo e un 135,4% no rrei, 
to de ida ou volta ao chollo. 
Na indústria aumentaron os 
acidentes un 3%, na constru, 
ción un 11,8% e nos servizos 
un 10,8%. A sinistralidade 
rnáis importante é ainda a da 
construción con uns fndices 
de mortalidade do 23 ,22 % 
por 100.000 ocupados, rnáis 
do doble da rnédia europea. 
Unh~ 35.000 empresas con, 
centran case o 48% dos 
crimes laborais e rneirande 
parte recae sobre os obreiros 
irnigrantes e os que traballan 
en condicións precárias".+ 

CHAPPATIE I LE TEMPS - SUIZA 
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Cal é a sua opinión sobre o 
xornalismo de hoxe en Cuba? 

O cubano ten un grande hábito 
de leitura pero veuse na obriga 
de abandonar o seitor da pren
sa escrita para se instalar na 
radial. A cnse destes anos foi 
enorme: non habia papel. Os 
xornalistas cubanos tiñan unha 
idade promédio por riba dos 
cincuenta anos e moitos hou
beron de se xubilar. Agora que 
comezamos a repuntar este 
tempo tan difícil, as tiradas au
mentan pero a prensa ten que 

· mellorar ainda. Para contra
rrestar a falla de papel poten
ciouse a televisión. Catro ou 
cinco veces á semana fanse 
mesas redondas sobre diferen
tes temas de Cuba, do mundo 
e das relacións específicas en
tre Cuba e os Estados Unidos 
que duran entre tres e catro 
horas. Despois, imprímense en 
tabloide. E unha variante de 
xornalismo de investigación no 
que se trata de agotar un tema 
en tres ou catre horas. Canto a 
formación, os profisionais es
tán a ser recalificados para a 
informatización dos diários. E 
antes de se graduar, os xorna
listas saen fora para adquiriren 
experiéncia. Os estudantes de 
xornalismo están inseridos 
desde o primeiro ano nun meio 
de prensa. Somos un país do 
Terceiro Mundo pero moitos 
dos nasos índices son do Pri
meiro, coa salvedade de que 
alguns países do Primeiro non 
chegan aes nasos índices de 
saúde e educación. Os profi
sionais da prensa deben trans
mitir esta visión ao povo. 

O atractivo para o leitor non é 
moito nesa circunstáncia. 

A prensa cubana ten unha si
tuación difícil : un xornalismo 
verdadeiramente revolucioná
rio ten que ser eminentemente 
crítico para poder perfeccionar 
o sistema. Ora, desde hai 40 
anos, Cuba é unha praza sitia
da, en guerra. Coa Leí Helms
Burton calquer información po
de ser comprometida. lsto frea 
a crítica e embarga dados que 
se poden oferecer á prensa; 
doutra parte, sérvelle de pa
raugas á burocrácia. As rela
cións entre xornalistas e ca
dros intermédios non son bo
as. Os cadros non queren falar 
e ampáranse no segredo. Ese 
problema non é novo pero na 
actual situación económica, 
sen retagarda e sen podermos 
cometer erras, fáise máis difí
cil e acrecéntase. lsto influe na 
calidade do que fai o xornalis
ta . Non porque non poida 
aportar dados ou porque un 
funcionário lle negue a posibili
dad e de información, senón 
porque ao ter esa situación á 
contra, as veces acomódase. 
Se tomamos en consideración 
que ternos unha cantidade de 
estacións de rádio que trans
miten á diário desde os Esta
dos Unidos e que un 49% dos 
cubanos sintonizaron esas es
tacións, é urxente que o xorna
lismo cubano gañe en rapidez 
informativa e en atractivo ao 
leitor. Digo ao leitor porque a 
rádio cubana mellorou moito. 
Hoxe é mellar que a da déca
da dos 80 porque recebeu da 
prensa escrita moitos profisio
n ais pola crise do papel. Nas 
ondas é máis doado adoptar 
posicións críticas, máis obser
vadoras .ca na prensa escrita 
porque a fin de cantas a rádio 
vaise co vento. 

Como afectou esa situación 

GALIZA 
ANOSATERRA 

Eddy E. Jiménez 
• 

Profe sor de xornalismo en Cuba 

'O xé>rnalismo ten que contrarrestar 
a sub-cultura do consumo e vencer 

as mentiras'· 
~GUSTAVO LUCA 

EDDY E. JIMÉNEZ . DI QUE A.JjEALIDADE DA GLOBALIZACIÓN É A DESINFORMACIÓN E O TOTALISTARISMO IDE

OLÓXICO NORTEAMERICANO. ESTE PROFESOR DA FACULDADE DE COMUNICACIÓN DA UNIVERSIDADE DA HA

BANA É UN DOS PROFISIONAIS IMPLICADOS NO PROCESO DE RENOVAMENTO E RECALIFICACIÓN DA PRENSA 

DO PAÍS DESPOIS DA CRISE PROVOCADA NAS REDACCIÓNS CUBANAS POLA DESAPARICIÓN DO BLOQUE DE LESTE. 

de crise aos novos profisio
·nais? · 

Alguns deles nen sequer exer
ceron o xornalismo. Moitos adi
cáronse á publicidade e unha 
minoría emigrou. A situacion foi 
moi difícil até 1996. Tamén de
ses anos hai excelentes gra
duados que xa están a exer
cer. Houbo de todo: existeu o 
desencanto pero o desencan
tado en Cuba, a quen vai bus
car? Polo xeral ao extranxeiro. 
É lóxico non vai a ir ao Partido 
a contarlle que esta preocupa-

do e que quer adicarse ao mar
keting e á publicidade e visitar 
Franza. Agora podo dicer que 
do meu grupo de quinto cmso 
da Faculdade de Comunica
ción da Habana, -só dous alu
nos non sairon ao extranxeiro 
e foi po·r enfermidade. Unha 
aluna de quinto curso, é desde 
segundo unha das mellares re
porteiras da televisión. A aten
ción aos problemas do seitor 
non é só desde o ponto de vis
ta ideolóxico senon do mate
rial: · os xornalistas podemos 
acceder a internet desde as 

nosas casas e ternos acceso a 
veículo próprio. 

Tamén hai un xornalismo bu
rocrático qLie non comprome
te a quen o escrebe pero dana 
ao sistema. 

Por iso estamos na liña de 
recalificación dos xornalistas. 
Procuramos que os profisionais 
que se incorporan ao seitor te
ñan unha· fofmación diferente. 
Non é só que as noticias sexan 
certas senon que sexan cri
beis: hai que apresentar .as 
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ideas dun xeito novedoso. Ese 
é o camiño: non hai outro. En 
Cuba están entrando empresas 
capitalistas e o povo recebe 
unha influéncia que non é pre
cisamente a que quer inculcar 
o naso sistema. Máis ben outra 

. diferente: a do consumo e a da 
desigualdade. Os xeógrafos 
din que unha illa é un anaco de 
terra arrodeado de auga pero 
no caso dé Cuba é unha terra 
arrodeada de -auga e capitalis
mo. Ternos que aceitar que a 
esquerda vive unha crise da 
que ainda non se puido repor. 
As condicións para a loita son 
e:Xcepcionais pero a esquerda 
non está en condicións de 
aproveitar estas circunstán
cias. O Banco Mundial admite 
que de cada 77 dólares que 
circulan polo mundo, -só un ten 
respaldo produtivo. Estados 
Unidos invade todos os anos o 
mundo con 70 millóns de có
pias vídeo que inzan as televi
sións. Nun inquérito da UNES
CO a 5.000 nenas de 23 paí-

. ses sobre as preferéncias de . 
personaxes do cinema", o Ex
terminator tivera o 88%. 

PP e PSOE chaman a iso un
ha eleición en liberdade. 

É o que ti lle fas elexir ao públi
co: desde que nace o neno está 
a ver o Exterminator e non Afí
cia no país da.s Marabiffas. Cu
ba ten un reto en moitas frontes 
é este é principalísimo: como 
defendérmonos desta globaliza
ción que amenaza con esmagar 
as culturas de todos os países. 

A solidariedade con Cuba da
se a moitos níveis pero a pe
nas no da información. 

Fidel estivera de a pouco en 
Brasília onde se encontrou con 
Chávez. Un compañeiro do 
Sindicato dos Xornalistas en
tregou ao presidente venezola
no unha proposta de rede ín
ter-continental de información 
por internet. Cuba xa ten vários 
xornais en internet. Di Kofi An
nan que o cincuenta por cento 
dos habitantes do planeta nun
ca fixeron unha chamada de 
teléfono; só o 3% dos habitan
tes da terra teñen acceso a in
ternet. Unha rede coma a que 
recomenda será como de pin
gas de auga a cair nun ocea
no. O problema é que a direita 
é cauta e nós non. Na Habana 
hai correspondentes das gran
de axéncias do Norte que es
collen a informacion que que
ren e usan as nosas fonte$ de 
información e cámbianas como 
queren para axudar ao capita
lismo. A esquerda non fai o 
mesmo. Sobre todo por un pro-

, blema económico, pero tamén 
por falla de iniciativa porque a 
prensa de esquerda podia pe
dir información a xornalistas 
cuban.os. A maiores está a 
enorme fragmentación da es
querda en todo o mundo: a so
cial-democrácia non ql;ler nen 
ouvir unha opinión alternativa 
que proceda de Cuba, nen os 
trostkistas, nen os maoistas ou 
os estalinistas ... Todo o mundo 
aplaude porque considera que 
era o que tiñamos que decir 
pero á hora de polo en branco 
e negro non están de acorde. 
Neste mundo no que a desfin
formación e o totalitarismo ide
olóxico norteamericano é o quP. 
realmente se globaliza, o xor
nalismo ten que difundir unha 
mensaxe distinta, real, que 
contrarreste a sub-cultura do 
consumo, esclareza as menti
ras e loite pola plenitude do ser 
humano.+ 
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Elc.c.ursldns 
Cen saldas Escolares por Galicia 
.AS../IGit- . 

Atd o 21 de Marzo 

Teatro 
VII Festival Internacional de 
Teatro Oniversitario de "Lµgo 
Cultural" 
Lugo . 
tJniversi~de d~ Santiago 11: 

Conc.el/Q de t.u~~ 
DeputtiJc:lón Provincial de Lugo *' 

Ata o 30 de Marzo 

Historia de Gallcla 
O Rosal 
Casa do Concello 

f\ta o 3'1 tic! Ma rzo · 

E• letón ~toa .. •ttca 
Ciclo. A$ Outrª$ Taf]len Son Elª1 
Os Outros Barrios 
Santiago 
Sala de Exposicións 
Mt1lletes, de Vigo, Lugo. Compostela e 
Ot.trense, ~ 
C.€;'.ntro At~rln*' 
C.oncelte.rí<t ®. Mullw* 

Historia de Galicia 
San Ciprián 
Casa do Concello 
AC Anclwiñ~,. 

Ata o 1 de Abril 

- - '"'., ,:. -~:· _ i~ic.ión 
i..a Tierra :vista desdé el -Cielo v· o - :.-.- · · 
(Jfl~J"9, i.. . . , > • • ...... 

· -~~#,j~ .:tgoc@Yo.~d.~,V~~J~~~ ·· 

1 GALliA 
22 DE MARZO DE 2001 · 1 ANOSATERRA 

Ata o 6 de Abril ~ , . ·;, 

. E.Jlposlc16n 
••o Universo e a conquista do 
espacio" 
Vigo 
Centro Cultural* 
Cultura Concello de Vigo• 

Ata o 14 d(~ Abril 

"Laxeiro" 
Cuba 

bpoaiclón Antológica 

Fun.d<t~ión LMelro 

Ata o 'lS de Abdl 
. - . 

hpos1ción 
"Nulla dies sine linea• -
Antonio Saurª 
Pontevedra 

Ata o 15 de Abril 
~- . - - -- -

•os Renovadores" 
Col@«ión de Amt ~iXlt G«lie:i<:t 
A Coruña · 

Ata o 15 de Abril 

Ellpo1iclóo 
"Los españoles también hemos 

sido emigrantes" 
León 
Fundación EFEit:· 

Ata o 16 de Abril 

Bolsas 2001 
Ba$~.S.: e $OH<itude$ 
Unidade Departamental de Bolsas e 
Premios 
Santiago 
Mor.itero Ríos, 7-4° 
Tel 981 953 083 

Ata o 11 de Xuño . . . 

- C\lr&.Q 
Curso de Auxiliar Xeroéultor 
·A Coruña ·- -, . - · 
C~lexiq MixtQ Caixa_ ~atlciª 

Do 19 ó 24 de M~uzo 

Exposición 
Aprende a mira-la pintura 
A Coruña 
Sitia M1.,1ni(l~l ·<lo Forum Metf'Opolltano 

IN"' ur clón 
Festival de Video ªCidade de 
Vigo" 2001 
Vigo 
Auditorio Centro Cultural 
18:00 horas 
Cultvra Concello d Vigo• 

\ Con Nncl 
Festival de Vfdeo « /dad d VI o" 2001 
• A-Videocreacl n e os so rtes 

. émerxentes••. James Wallbank 
· VÍgo .· · 
Aula Sociocultural. Policarpo Sanz, 21 
20:00 horas . 
Cultwa _Con«:/Jo de Vigo* 

Cklo A1. Outfift Tamén mn Elas 
'

1 Leaving las Vegas• 

CI 

Mike Figgis ·USA 1995 
Santiago 
Aula Sociocultural. Carreira do Conde, 18 
20:30 horas 

-.-.... 

'
-· ,.·· .. 

. 

b 
Do 20 ó 24 de Marzo 

Cuno 
Formación e novas tecnoloxias 
para os pequenos empresarios 
das comarcas 
Cambados 
CETADEC* 

Conf•nmcia 
Ciclo Calidacle de Vfda e Lo11Xevidade 
Diálc)gos para a saúde 
Prof. J. M. Martinez V'zquez 
Santiago 
Aula Sociocultural. Carreira do Conde, 18 
19:00 horas 

20 de Marzo 

Confenmci" 
CidQ ~LugQ~ entre Q ~~C.Y/Q XVI e (> 
xvm~ · 
A Catedral de Lugo nas etapas 
renacéntista e barroca 
Lugo 
20:00 horas 
C.fuh Cult-<mtl Vql/@ lnc.liiin*' 
Cone..e.llo de. ·t.uge,r., · 

20 de Marzo 

Conforencl• 
Ciclo "Eméritos en Galicia" 
Español de dos mundos 
Manuel Alv~r Lóp z 
A Coruña 
12:30 horas 
Vntversldad d. A CorutJ • 
_Colegio Llbr de Em rito • 

Contos para a Memoria 
Vlctor F. Frelxan s 
Pontevedra 
Aula Sociocultural. Praza de San Xosé, 3 
20:00 horas 

con~tren 
Fi stl~ J d Vlc( "Cid d VI " 001 
.. A arte aud1ovisua e as novas 
tecnoloxfas" Hartmur Jahn 
Vigo · 

- Aula Sociocultural. Policarpo Sanz, 21 
20:00 horas 
Cultura Conc /lo de Vigo"' 

~ 1 de Marzo ' _ . · · 

on n • 
Cielo ##Novo séwlo, novas r tos"' 
•unha nova intelixencia para un 
novo milenio" 
Jo$ Antonio Marln 
Fer rol 
Hotel Almirante. d Maria, 1 
20:00 
horas 

onf 
Transtornos emocionais e 
conductuais 
Casilda Esteve~ t.ópe 
Santiago 
Aula Sociocultural. Carreira do Conde, 18 
18:30 horas 

Nh)1lc:i1 
"11 Ciclo Tribus Ibéricas Biella 
Nuei .. Lugo Cultural 
Lugo 
t.lnlwr'$ldade de Santla9e? * 
Cf.mrnl/Q ªª 1-ugg \t 
O~putac.íón Provincial. de. t.Ygo *' 

... 
-:-~·- :-;:··~t<· 

A~ @ctivídªdes qu~ figur?,tn neste avance poden ~ufrir modificacións 
. · • Entlda.de {Q/~bONAdor~ 

1 

1 



22 DE MARZO DE 2001 

22 de Mario 

Teí'tUIÍa 
As Tertulias do Café Moderno 
Pontevedra 

22 de Marzo 

Presentación ,. Anuario de 
Estudios Literarios Galegosn 
Pontevedra 
l:.dítotla/ Galaxia* 

tonferenda 
Master de ªPoboación e 

22 dé Marzo 
-- -- ~ - -

;oriferencia 
Festival de Video •tfdade de Vigo" Z007 
ªNovas tecnoloxías, novos pro-
xectos" Sandra Fauconnier 
Vigo 
Aula Sociocultural. Policarpo Sanz, 21 
20:00 horas 
CLJ/tuta Concello de Vlga1f 

e 
Jefa As Outtas Taml?h s1m lás 

••A fotografía en feminino" 
Santiago 
Aula Sociocultural. Carreira do Conde, 18 
20:30 horas 

2:Z de Mar~o 
- - ~-•U-~ • - • ~...._...._ .. ~ ... u~ L.... ' ~ - ... 

nf r n ta 
VI Clcfó de r.onfer ntla~ '1PJ1cóÍ6Jtla e 
Sociedad~" 
"A enfermidade como camiño: 
Aspectos psicosomáticos da 
enfermidade" 
M«tc de$ Peát ltá Qulrt1ga 
Lugo 
Aula Sociocultural. Praza de Sta. María. 
20:00 horas 

23, 27 e 2B de Marzo 

COftf4"Wncl 
"Verdi 2001" Lugo Cultural 
Lugo 
Ufi7VSrJ/dlldl! de santlagcP1

' 

o:mtttlla di! fogo"' 
Deputat16n Provincia/ dé Lugc;w 

B.RA SOCIAL 
CAIXAqAUCIA 
. ' . 
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- . . 
23 de Marzo 

t:afifttfén~ia 
Féstlilál ti€ VltÍe9 ut:íiJaiié d~ Vít]Bíl J!(jtJt 
"Net Condition. Producción e 
reflexión no Centro de Arte e 
Tecnoloxia de Medios de 
Karlsruhe,. Rudolf Frielich 
Vigo 
Auditorio Centro Cultural 
20:00 horas . . 
tulwra córltello de Vigo* 

23 de Marzo .. . - - .. 

VéhtE'! MIJsltais 
"Música Clásica Popular'' 

Pontevedra 

Vivir sen Lembrar 
Vi la Iba 
Casa da Cultura 
20:30 horas 
AFACO* 

tottfeterk:ia 
Festival dt! Vídeo "t:ldatit! dé VíytJ" iotJ1 
"Do vídeo ás novas tecnoloxas" 
Annie Aguettaz e Sigride 
Coggins 
Vigo 
Auditorio Centro Cultural 
17:00 horas 
cultura COntello de Viga* 

Concerto de Cámara 
Iberoamericana "Oboe 
Quinteto" 
Viveirq 

Do 26 ó 30 de Marzo 

CofthiNttcitl 
Obradoiro de Astronomía 
Vigo 
CWtura Conc1;/lo d~ Vlgó,., 

Do 2fl de Marzo ó 4 de Abril 

- E.xposlci6i'i 
·~verdi 2001" Lugo Cultural 
Lugo .. , . · 
Urwet.Jídade de Santiago~ 
C.onttlllo de Lugo* 
Deputaddri Provlm:lt1/ dtl Lugc>N 

26 de Marzo - ~- - - ~~· . 

~rtíe As óuftas tamén s6n Elas 
"Nacional VII" 
Jean-Pierre Sinapi - Francia 2000 
Santiago 
Aula Sociocultural. Carreira do Conde, 18 
20:30 horas 

2.7 de Marzo 

C-8ftfilféñfia 
e1tlo A5 Giüttas faméfl séft ff las 
Mesa redonda. ,. A Emigración 
Invisible- A Trata ·de Blancas,. 
Santiago 
Aula Sociocultural. Carreira do Conde, 18 
20:00 horas · · 

- . 
2.7 de Marzo -- - ~ 

. _ c-attfét@ft€ia 
~ciclo "Eméritos en Galicia" 
A Coruña - . 
Uñfv#fáifíatfé ri@" A tit:JfiJíiit* 
ttJlegíá tírbte tle Effr~fitos-li 

Do 28 de Marzo ó 6 de Abril 

EJéPóslción 
~prende a mira-la pintura. 
P'iiflf}rlii! 

Xomadl:is de Reflexión e Débate 
"Sistema Penal e Estado 
Democrático .. 
LtJtlano Varttla 

Santiago 
Aula Sociocultural. Carreira do Conde, 18 
20:00 horas 
inztif°"' 

29 de Marzo 

VI Cicló de t:of11°erentlaJ "/%i(...a/oxla e 
-Soclt!dade" -
.. En. busca da felicidade" 
Lugo 
Aula Sociocultural. Praza de Sta. María 
20:00 horas 

29 de Marzo · 

t•nfiff!niiá 
X6fftáf1á§ rie Ftéfie.xidn e !Jébate 
"Violencia masculina: castigo ou 
R1ªhabilitaJ:ión.. . . 
M• Antahia taro e Mlguel Anxa Alvatet 
Santiago · 
Aut·a Sociocultural. Carreira do Conde, 18 
20:00 horas 
liiiáflt 

29 de Marzo 

Conto$. P-ara .~ Memoria 
Mi§!Utj/ suátéz Abé/ 
Pontevedra 
Aula Socioc1Jltural. Praza de S9n Xosé, 3 
22:00 horas, 

30 de Marzo 

Venrés Musítaís 
"Música Clásica Popular" 
Pontevedra 

30 de Marzo 

c-orifenmda 
Chflo ''luga, t#ntfé o séWio XVI ti o 
XVIW1 

lgrexa e Conventos no Lugo da· 
ldade Moder.,a 
Lugo 
20:00 horas 
e1uii cuitutsl valltii.JncJ'n* 
caneelló tíe Lnga* · 

30 cle Marzo 

conc•rto 
Coro Ortodoxo da Basílica de 
San Andrey ••Krexiatik" de 
Ucrania 
Viveiro . 
Concella de Vlvflro* 

--.. 

As actividades qui:! figuran neste avJJnce poden sufrir modíficaclóns 
* Entidade colaboradora 
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A empresa contratou a sete persoas para suplir os funcionários· nas vacacións 

Presidéncia recurre a unha m para 'colaborar no bon 
fu~cionamento' do Rexistro Xeral da Xunta en Lugo 
Unha ETT contratou a sete per
soas para que durante os me
ses de verán substituiran no 
edifício administrativo da Xun
ta en Lugo aos funcionários do 
Rexistro Xeral que estaban de 
vacacións. A denúncia desta 
situación parte da CIG, pero a 
Consellaria de Presidéncia, 
que foi inquerida polo BNG, 
ven de responder que só con
tratou unha empre$& para_ rea
lizar unha asisténcia técnica. 

O tema ven de vello. Nos meses 
de verán a CIG denunciou que a 
empresa Global Sales Solución 
Une Atlántico, S.L., contratou a 
sete persoas para traballar du
rante os meses de verán no Re
xistro Xeral do Edifício Adminis
trativo da Xunta. lnquerido polo 
deputado do BNG, Alberte Xullo 
Rodríguez Feixoó no Parlamen
to, o Conselleiro de Presidéncia, 
Xaime Pita ven de sinalar que 
se "ten que presumir que en 
tanto non se demonstre en ca-
sos concretos" a Administración A CIG denúncia que a empresa contratada pola Xunta como asisténcia técnica é unha m. 
non incumpriu o compromiso 
asinado coas organizacións sin
dicais CCOO UGT de non recu
rrir ás ETT para a contratación 
de persoal. 

Na sua resposta a Consellaria 
recoñece que o Rexistro é un 
departamento administrativo 
"cunha dotación de persoal moi 
axustada con, relación á carga 
de traballo". E por iso, explica, 
que nos meses de verán, perio
do no que boa parte dos empre
gados públicos desfrutan de va-

cacións, decidiu contratar a 
asisténcia técnica desta empre
sa, que, á sua vez, enviou a se
te persoas para colaborar cos 
funcionários do departamento. 
"En definitiva -engade Pita
non se contratou cunha ETT, 
senón unha asisténcia técnica 
cunha empresa de servizos". 

Pero para a CIG, Pita nega a 
evidéncia e non explica "que a 
asisténcia técnica, como o seu 
próprio nome indica, é unha fi-

Convocarán unha nova manifestación antes das eleicións 

As Comunidades de Montes . . ~ 
extxen a supres1on 
do Imposto de Sociedades 
A Organización Galega de Co
munidades de Montes Veciñaís 
en Man Comun decidiu convo
car para despois do verán, pero 
antes das eleicións, unha nova· 

_ manifestación contra o actual 
Imposto de Sociedades. As Co
munidades de Montes tomaron 
este acorde nunha asemblea or
dinária que se celebrou en Noia 
o Sábado 17 de Marzo. 

A Organización Galega de Comu
nidades de Montes Viciñais en 
Man Comun quixo deixar claro 
"que non ten· outra política que a 
política de Montes" pero que de
cidiu convocar unha nova mobili
zación "o máis perto posíbel da 
eleicións" para aproveitar a espe
cial sensibilidade que teñen os 
partidos políticos nestes periodos 
para acadar o xusto obxectivo po
lo que teimamos", explica Celso 
Milleiro, vocal da Organización. 

As Comunidades de Montes re
xeitan o actual Imposto de Mon
tes e demandan unha fiscalidade 
e un control de cantas axeitado á 

sua realidade. Milleiro explica 
que a anterior manifestación "su
perou todas as· espectativas ra
zo nábeis e foi o primeir6 paso 
para que a Organización empe
zara a considerarse como entida
de rep'resentativa das Comunida
des de Montes. "Non se entande 
que un acto como aquel non 
trouxera cando menos un diálogo 
por parte do poder", indica. 

Esta organización tamén celebrou 
unha xornada monográfica sobre 
"O gando bravo no monte viciñal: 
situación e alternativas". Na xunta 
participou por vez prihleira un re
presentante da Administración. No 
transcurso da sua exposición, o di
rector xeral de Montes. falou da 
criación da Xefatura de Servizo de 
Montes Viciñais. "A existéncia de 
órganos específicos para as Comu
nidades de Montes era algo que vi
ñamos defendendo e a sua cria
ción pode que mellare a situación. 
De todos os xeitos -explica Millei
ro- estamos lonxe de entender que 
os montes son algo máis ca un re
curso forestal e produtivo". • 

gura criada para contrátaf a rea
lización de determinadas e pon
toais labores técnicas. Néste ca
so, sen embargo, é utilizada ex
clusivamente para cobrir os pos
tes de traballo dos funcionários, 
porque os cadros de persoal 
son insuficientes". 

A central mantén que, mediante 
a contratación dunha asJsténcia 
técnica, a Xunta lávase as 
mans e as ETis aportan á Ad
ministración traballadores con 

contratos en precário. Asi "o ad
xudicatário desta asisténcia 
--engade- ingresa no seu peto 
a diferéncia entre o que a Xunta 
paga e o que os traballadores 
en precário cobran". Aponta 
ademais a CIG que neste caso 
a empresa é a mesma que con
trato u a Xunta para oferecer 
aos contribuintes o servizo de 
información e orientación técni
ca tributária para a declaración 
sobre a renda correspondente 
ao exercício 1999. • 

A empresa tivo qu~ abrir os aliviadeiros da presa 
- : # . 

o·encoro.tlo Umia 
incrementa o_desbordamento 

·f· •• 

en Ca·ldas · · 
;..:,·· 

As cinco da tarde do Martes 
20 q,s responsábeis do encero 
do Umia tiveron que abrir os 
deságües de fundo da presa 
parq deixar sair a auga que se 
acumulou nos últimos· dias. 
Durante toda a madrugada 
persoal da empresa construto
ra Dragados, o enxeñeiro da 
obra e representantes da Co
ordenadora Anti-encaro manti
véronse a'pé de presa para vi
xiar o seu comportamento. 

Ao dia seguinte a Coordena
dora fixo público un comunica
do através do cal pede ao 
conselleiro Xosé Guiña, que 
faga acto de preséncia en 
Caldas e lles explique aos co
merciantes e ao resto dos vici
ños "o ben que regula as en
ch e ntas o encaro" e o que 
"van facer coa auga que teñen 
encorada e que agora terán 
que seguir aliviando sobre 
Caldas". 

Esta plataforma mantén que o 

que está acontecer estes dias 
-durante os cales os viciños 
se guen a padecer enchen
tas- demonstra que, en contra 
do que mantén a Xunta, "o en
caro só servirá para incremen
tar os problemas de asulaga
mento e incluso outras des
grácias 'de máis alcance se 
non se demole o antes posí
bel o muro da presa". 

Por outra banda, o 16 de Mar
-zo, o Tribunal Superior de 
Xustiza emitiu un auto co que 
paralizabá de novo as obras, 
en virtude do recurso de súpli
ca apresentado polos viciños 
unha semana antes. Funda
menta esta decisión excepcio
na I e "provisionalísima" en 
que a Xunta estaba a realizar 
obras de peche parcial do mu
ro e "para garantir a execu
ción provisional da senténcia" 
que favorece aos proprie
tários. Ao peche desta edición 
non se coñecia ainda a deci
sión definitiva do Tribunal.• 

22 DE MARZO DE 2001 

A Xunta anúncia 
• • # a expropnac1on 

da illa de Cortegada 
Coa intención de incluíla no 
Parque Nacional da~ lllas 
Atlánticas xunto ás Ons, 
Cíes e·Sálvora, a Xunta 
prepara a expropriación da 
illa de Cortegada, nas 
mans dunha imobiliária 
despois de adquirirá 
família real unha 
propriedade donada no seu 
dia pala Deputación de 
Pontevedra. Ante a 
intención dos actuais 
proprietários de iniciar 
trámites para urbanizar a 
illa e a negativa á 
negociación para que valva 
ao património público, a 
Xunta considera que non 
hai máis solución que a 
expropriación , algo que 
iniciaría a Consellaria de 
Política Territorial , que 
dirixe Xosé Guiña. • 

O PP rexeita 
a declaración do Xistral 
como Reserva Integral 
da Biosfera 

O PP vén de rexeitar no 
Congreso a proposta de 
declarar na Serra do 
Xistral Reserva Integral da 
Biosfera, unha decisión 
que evitaria a construción 
de vindedous parques 
eólicos. O deputado do 
BNG, Francisco 
Rodríguez, autor da 
iniciativa, explicou que 
estes parques amenazan a 
conservación dun espazo 
natural de enorme 
importáncia biolóxica e 
arqueolóxica. O Xistral 
posue o maior sistema de 
turbeiras de cobertor 
-mantos de carbón 
vexetal-da península e un 
dos máis importantes de 
Europa e pegadas dos 
periodos glaciares e 
interglaciares que son · 
testemufío da existéncia 
dos primeiros grupos 
humanos que habitaron o 
Noroeste da Penlnsula 
Ibérica.• 

Pontevedra organiza o 
11 Encontro de Asociacións 

O Sábado 31 de Marzo e o 
Domingo 1 de Abril vaise 
celebrar en Pontevedra o 
segundo encentro de 
asociacións que organiza o 
concello, desta volta co 
lema Xuntos somos máis. O 
obxectivo das xornadas é o 
de xuntar as organizacións 
sen ánimo de lucro para que 
intercámbien experiéncias e 
ao mesmo tempo poidan 
estabelecer novas vias de 
traballo conxunto co 
Concello. No encentro 
poden participar persoas de 
entidades xuvenis, culturais, 
deportivas, educativas, 
ONG's, ANPA's, viciñais e 
de mulleres que traballan na 
comunidade pontevedresa, , 
profesionais do ámbeto da 
participación social e 
aqueles que estexan 
interesados en coñecer 
estas asociacións. • 
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Renacionalización 
MA.NuELCAO 

O proxecto europeu de integración política e económica 
atópase nos últimos tempos nun momento de parálise ou 
retroceso materializado nó predomínio das prioridades dos 
Estados membros e a febledade estrutural das institucións 
comunitárias. Pódese falar .dunha cerra renacionalización 
de facto das políticas económicas, mesmo daquelas que for, 
malmente pertencian ao ámbito das políticas comuns, de 
xeito que no referente á execución, e mesmo ao deseño in, 
formal, o edifício institucional cornunitário está fortemen, 
te agretado pola presión insuportábel dos intereses na, 
cio'nais. N este sentido, aqueles que consideraron que a 
Unión Europea limitaba a soberanía dos países membros 
de maneira excesiva están de noraboa dado que pola via da 
práctica as institucións comunitárias son perfectamente 
manexábeis en función dos intereses respectivos sancio, 
nando regulamentos contraditórios e fesolucións diferentes 
segundo o interese político do Estado membro que se con, 
sidere concernido por determinado problema. · 

Entre as várias razóns que explican esta dinámica destaca, 
remos a desaparición dos condicionantes básicos que....de, 
ron orixe á UE producíndose unha volta progresiva á si, 
tuación xeoestratéxica anterior á II Guerra Mundial. En 
efecto, despois da queda do Muro de Berlln e do proceso 
de reunificación, Alemaña recobra a sua posición domi, 
nante en Europa dende o ponto de vista demográfico, 
económico e estratéxico desequilibrando o eixo Berlín, 
París que foi o motor fundamental do deseño institucional 
europeu nas últimas décadas. No Cúmio de Niza houbo 
un predomínio dos intereses dos Estados máis preocupados 
por gañar ou manter poder sobre os demais que pola sorte 
futura e a eficácia real das institucións europeas. No futu, 
ro próximo poden acentuarse as tendéncias centrífugas e 
as actuacións por libre dos Estados senda difícil ·pero non 
imposíbel reconstruír un novo modelo institucional que se 
adapte aos cámbios na correlación de forzas e dote dunha 
cerra eficácia e proxección ás institucións europeas. 

En xeral, o grao de autpnomia das institucións europeas é 
cada vez menor. Esta situación tradúcese nunha crecente 
ineficácia das normas comunitárias, na auséncia de · ob, 
xecti vos e funcións definidas para a própria Comisión 
Europea, na desaparición de calquer proxecto de aumen, 
to de compe_téncias para o Parlamento Europeu e na pa, 
rálise total das políticas de seguridade comun, cidadania 
europea, etc. 

'A renacionalización das 
políticas na UE incentiva a 
criación de novos Estados 

ao ser estes os suxeitos clave 
da construcción e 

remodelación europea. 

A inexisténcia dunha opinión pública europea e o deseño 
institucional modelado segundo o referente denominado o 
custo da non,Europa permite explicar o momento actual da 
UE pois a clase política de cada Estado responde, basica, 
mente, diante dos seus eleitóres nacionais. O custo da non 
integración puxo en marcha políticas que beneficiaban no 
momento concreto a todos os participantes pero unha vez 
que avanza o proceso de liberalización e globalización eco, 
nómica é difícil casar intereses cada vez máis contrapostos. 
Non é casual que sexa o euro case a única política cornuni, 
tária consolidada -aínda que foi unha das últimas en Pº' 
ñerse en funcionarnento- e iso polo custo da non,Europa 
( custos de transacción) e palas avantaxas específicas dun, 
ha xestión centralizada e independente da política mane, 
tária. As dificultades que atravesa a prirneira gran política 
comun, a P AC, son un bon exernplo da desorganización e 
dúbidas do pro*ecto europeu de prirneiros de século. 

A renacionalización das políticas na UE incentiva a cria, 
ción de novas Estados ao ser estes 0s suxeitos clave da 
construcción e remodelación europea. A conferéncia in, 
terguvernamental europea de 2004, criada a instancias dos 
lander alemáns, tratará de diminuir tales incentivos redefi, 
nindo o papel das rexións na Europa ampliada.• 
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Adoffo Domínguez oponse á Operación Pública de Adquisición (OPA) de accións que pretende Cortefiel. XURXO LOBATO 

-A entrada de Cortefiel prexudicaria gravemente o tecido industrial do país 

Os sindicatos reclaman a intervención 
das caixas galegas en Adolfo Domínguez 
90- CÉSAR LORENZO GIL 

A dirección da empresa téxtil 
Adolfo Domínguez non quere 
aceptar a oferta pública de ac
cións (OPA) que lle apresentou 
o grupo madrileño Cortefiel. 
Asi llelo fixo saber aos repre
sentantes dos traballadores, 
que apoian esta decisión e pro
curan alianzas coa banca gale
ga para evitar que a empresa 
deixe de ter capital autóctono. 

A OPA de Cortefiel entrou coma 
unha trade na empresa que o de
señador Adolfo Domínguez criou 
para producir e vender a roupa e 
complementos da sua criación. 
Todos os compoñentes da socie
dade teñen ·c1aro que o cámbio de 
propriedade será moi negativo pa
ra os seus intereses e están dis
postos a evitalo. O próprio Domín
guez, buscando apoios entre o ac
cionariado para conservar a maio
ria do Consello de Administración. 
Os traballadores, mantendo a 
confianza no modisto e implicando 
as . caixas no futuro da compañia. 

A prmeira boa notícia nesa carreira 
pola resisténcia procedeu da bol
sa. Desque Cortefiel lanzou a sua 
OPA, a un valor de 9 euros por ac
ción de Adolfo Domínguez, os va
lores da indústria ourensá revalori
záronse até superar esa cifra. O 
pasado Mércores, 21 de Marzo, o 
seu prezo estaba en 9, 1 euros. 
, Pola contr~. Cortefiel caeu estrepi-
tosamente· (-3,39 por cento). 

Ao tempo, parece que os apoios 
que tiñ~ o empresário Gonzalo 
Hinojosa para se facer coa com
pañia téxtil resultarán insuficientes 
para tomar o control do consello. 

A dia de hoxe, parece confirmado 
que ese apoio non chegará ao 28 
por cento. O control de Domín
guez chega ao 30,4 por cento. 

Actualmente, Adolfo Domínguez 
mantén cinco fábricas en Galiza, 
que lles dan emprego a 495 per
soas. Os postas indirectos através 
de traballadores autónomos e pe
quenos obradoiros fai ascender 

· esta cifra áté os 600. A facturación 
en 1998 foi de 57 millóns de euros 
(9.462 millóns de pesetas) e os 
seus gañes, de 9 millóns de euros 
(case 1.500 millóns de pesetas). 

Sector estrati!:xico 
para Galiza 

Desde o ponto de vista dos re
presentantes sindicais, parece 
decidido facer fronte comun coa 
actual dirección para impedir a 
chegada de Cortefiel. Pensan 
os sindicalistas que é indispen
sábel manter o capital galega 
Rara evitar que se fechen as 
'15lantas ou se produzan tráxicos 
cámbios n.a estrutura produtiva. 

O secretário provincial en Ouren
se de Comisións Obreiras ~en
tral maioritária no comité de em-

. presa-, Xosé Gómez, destacou a 
necesidade de protexer figuras 
como Domínguez. "Ogallá tivera
mos moitos empresários asi, fa
chendosos da sua identidade, 
preocupados por facer as cousas 
ben e desenvolver a sua terra." 

Para o secretário comarcal da CIG 
en Ourense, Etelvino Blanco, cóm
pre implicar as caixas galegas no 
futuro de Adolfo Domfnguez. "His,. 
toricamente, a banca pública esti
vo de costas coa indústria galega. 

É hora de que se comprometan, 
de que reMstan os seus grandes · 
gañes en manter babeo mando ga
lega unha empresa básica no de
senvolvimento industrial." 

Xosé Gómez, coincidente co seu 
compañeiro no propósito de que 
sexan as caixas galegas as que 
defendan a es.trutura da empre
sa, criticou a febleza de certas 

· manifestacións públicas. "O pre
sidente da Peputación ourensá, 
Xosé Luís Saltar, non foi sufi
cientemente inflexíbel diante da 
posibilidade de que Cortefiel to
me o control desta sociedade. 
Coido que as suas palabras de
berian ser máis rotundas, dado o 
seu papel en Caixanova e a sua 
moita influéncia." 

Ao mesmo tempo, Gómez consi
dera importantísimo que Adolfo 
Domínguez asegure definitiva
mente o 51 por cento do capital 
da sociedade para evitar novas 
OPAS. "Ao estar na bolsa, o- nivel 
de resisténcia diante da cobiza 
dos investidores é menor, porque 
o mercado pode converter em
presas con moito valor real en 
apetecíbeis presas por culpa do 
baixo prezo das suas accións." 

Etelvino Blanco considera que se 
Cortefiel controla a maioria do ca
pital da empresa, os maiores pre-

. xudicados serán os traballadores 
e o tecido industrial galega. "Ares
tora, Adolfo Domínguez represen
ta o 50 por cento da indústria téxtil 
na província de Ourense. Non po
demos perder ese património. 
Ese sector é un dos máis dinámi
cos, con moitos problemas de 
evasión de capitais cara a países 
con man de obra máis barata."+ 
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Convoca para o 22 de Marzo manifestacións e unha ·folga xeral en Outubro 

A CIG inicia unha ofensiva contra a reforma laboral 
*H.V. 

A reforma laboral aprobada 
polo Governo central meiante 
un decreto lei o pasado 2 de 
Marzo levou á Confederación 
lntersindical Galega, CIG, a ini
ciar unha ofensiva que come
za o 22 de Marzo con manifes
tacións nas principais galegas 
pero que continuará deica o 
outono cunha xornada de loita 
e unha folga xeral posterior. 

A xuízo da CIG, a reforma do 
Estatuto dos Trabal lado res 
aprobada meiante decreto leí 
polo Governo central non é 
conxuntural e rebaixa significa
tivamente a regulación dos 
contratos a tempo parcial de -
modo que as persoas asi con
tratadas estarán sometidas a 
xornadas irregulares con contí
nuos cámbios que decidirá uni
lateralmente o empresário se
gundo os seus intereses. Ade
mais, estes contratos incentí-

. vanse através de subvencións 
que podarán chegar ao. 55% 
das cotas empresariais á Se
guridade Social e en ocasións 
pontoais até o 100% desas 
aportacións. A outra grande 
medida da reforma é a amplia
ción dos colectivos aos que se 
lle abaratará o despedimento, 
polo que só os homes entre 30 

A ofensiva da CIG comezou o pasado 1 O de Marzo, na fotografia, manifestación do 
Dia da Clase Operária Galega deste ano en FerTOI. 

e 40 anos poderán manter as 
indenizacións de 45 por ano 
traballado no caso de despedi
mento. 

Para o sindicato nacionalista es
ta reforma significa un paso 
atrás, un máis do camiño come
zado en 1994 coa criazón das 
empresas de traballo temporal, 
seguido en 1996 co recorte das 
pensións e en 1997 co abarata
mento do despedimento indivi-

dual, reforma tomada co acorde 
dos sindicatos CCOO e UGT. O 
seguinte paso tras esta reforma 
do 2 de Marzo, adiaf!tou a CIG, 
irá en consonáncia cun anúncio 
do Governo central de estudar a 
reforma da negociación colecti
va para que cada convénio par
ta de cero e non se negócie co 
presuposto do anterior. 

Ante esta nova reforma laboral, -
a CIG ere que é precisa a mo-

bilización. A central nacionalis
ta fixo unha chamada a CCOO 
e UGT para que se, despois de 
ter negociado, non consideran 
aceitábel esta reforma, que 
"sexan coerentes e participen" 
nas mobilizaicións que prepara 
aCIG. 

A CIG comezara as suas mobi
lizacións o 1 O de Marzo. Agora, 
o 22 deste .mes convoca mani
festacións co lema "Emprego 
digno, non á Reforma Laboral" 
que se celebrarán nas princi
pais comarcas. O cadro de mo
bilizacións é o seguinte: Na Co
ruña parte ás oito da tarde da 
Praza da Palloza, de Vigo ás 
sete e média da Praza de Fer
nando o Católico, de Compos
tela ás oito e média da Praza 
de Cervantes, de Ourense ás 
oito do Pavillón de Deportes, 
de Ferrol ás oito da sede da 
CIG en Eduardo Pondal, en Lu
go da Ronda da Muralla onde a 
sede da CIG, en Pontevedra ás 
oito da Praza da Ferreria e en 
Burela ás doce da mañá desde 
o Centro de Saúde. 

Posteriormente a esta xornada 
reivindicativa do 22 de Marzo, a 
C IG realizará campañas nas 
empresas para explicar os con
tidos xerais da reforma laboral. 
A mesma reforma tamén cen-

trará os actos do 1 de Maio que 
convocará a CIG. Para despois 
de verán prepárase unha xor-: 
nada de loita preparatória dun
ha folga xeral posterior. 

Demanda 
dos traballadores , 

Fontes da CIG afirmaron que a 
precariedade laboral chegou a 
un extremo que son os próprios 
traballadores quen demandan 
dos sindicatos a mobilización e 
que militantes das centrais 
CCOO e UGT están a mobilizar
se á marxe do seu sindicato, po
lo que será a CIG que abandei
re· a estes colectivos, como su
cedeu na folga do transporte. 

Por outra banda, a CIG cualifi
cou de mal intencionadas e fal
sas as afirmacións de Fraga 
respeito á intención política 
das mobilizacións deste sindi
cato, que segundo o presiden
te estarian determinadas polo 
calendário político e como so
porte dunha forza política. A 
CIG lembrou o seu pasado mo
bilizador para sair ao paso das 
palabras de Fraga e afirmou 
que o presidente do Governo 
está moi nervoso, "feito que 
confirma que as nosas mobili
zaci ó ns son atinadas e de
fenden aos traballadores". + 

CIG, CCOO e UGT forman unha plataforma en Ferrol para que se·substitua o amianto por completo 
. . . 

Minerais canceríxenos con permiso até o 2005 
Se vostede traballou algunha 
vez con amianto estivo exposto 
a un risco para a sua saude, en 
concreto, para os seus pulmóns. 
Este conxunto de minarais ·en fi
bras instálase no pulmón ao ser 
inalado e produce enfermidades 
graves como fibrose e mesmo 
cancro. Ao tratárense de doen
zas que evolucionan cos anos, 
os afectados poden descobrir as 
consecuéncias cando xa é tar
de. Na comarca de Ferrol a CIG, 
CCOO e UGT veñen de formar 
unha plataforma para loitar con
tra a utilización destes minarais, 
proibidos na UE pero cunha mo
ratória de cinco anos no seu uso 
no Estado español, Portugal e 
Grécia. 

Onde hai concentracións de 
amianto? Se ben a especial 
preocupación sindical en Ferrol 
ven polo uso destes minerais 

·na antiga Bazán, hoxe IZAR, 
antes de 1986, non son só os 

1 estaleiros os centros de traba
llo nos que se utiliza. O trans
porte marítimo, o sector eléctri
co, o textil, a produción de mi
nerais e a construción son dos 
sectores máis afectados. Neste 
último caso, o maior perigo 
procede da demolición de edifí
cios. Alfonso Tellado, da CIG, 
asegura que existen "estupen-
d os protocolos sanitários no 
ámbito laboral qu·e non se cum
pren". Desinformación e confu
sión caracterizan o uso do 
amianto ou asbesto desde prin
c ípios do século xx: no ano 
1932 obreiros estadounidense 
denunciaban á empresa Johns 
Manville polos efeitos nocivos 

Enrique Alday, primeiro pola esquerda, participau nunha xomada técnica sobre o amianto organizada pola CIG en Vigo. A.N.T 

' 
do amianto, pero non é até trin-
ta anos máis tarde cando os 
epidemiólogos confirman que é 
canceríxeno. 

Por unha parte, nos anos 80 a 
Organización Mundial da Saude 
e outros organismo interna
cionais difundian que un tipo de 
amianto, o branca, era pouco tó
xico, e Canadá, o maior expor
tador, esforzábase por suavizar 
a polémica. Pola outra, en Frán
cia nacía a Asociación Nacional 
de Defensa das Vítimas do 

Amianto, que estabeleceron 
·máis de 1.000 procedimentos ci
vís ou penais. 

Lista de empresas 

Enrique Alday é posibelmente 
unha das persoas que máis sa
be do diagnóstico da asbesto
se. Entrou en contacto coa en
fermidade cando o Instituto Na
cional de Seguridade e Hixiene 
no Traballo (INSHT) tivo que 
atender ás demandas sindicais. 
Alday comparte a preocupa-

ción, ainda que matiza que se 
están a utilizar substáncias tan 
ou máis· perigosas que o 
amianto sen control. "No ano 
97 mandáronos un grupo de 
traballadores de Bazán con po
s íbel asbestose, eran 79, só se 
lle diagnosticou a nove", co
menta. As fibras inaladas van
se acumulando na base do pul
món até provocar unha fibrose 
que vai inutilizando o órgano e 
que, pode rematar nun cancro. 
Segundo Alday, convidado pola 
CIG nas xornadas celebradas 

en Vigo o 16 de Marzo, hoxen
dia pódese facer un diagnóstico 
fiábel. 

"Chegouse a dicer que. o actor 
Steve McQueen morrera de as
bestose trinta anos despois de 
traballar nun estaleiro. Semella 
exaxerado. A enfermidade mani
féstase uns dez anos despois de 
ter estado en contacto co asbes
to. En Bazán o que se daba 
máis frecuentemente eran alte
racións pleurais benignas, pro
ducidas por inalacións pero que 
non chegaban á fibrose. Entre o 
ano 1991 e 1998, o INSHT diag
nosticou ao redor de 140 casos", 
canta. Só na antiga Bazán exis
ten trescentos casos declarados. 

Alday recoñece que as subcon
tratas da empresas dificultan a 
investigación do uso e efeitos 
do amianto, que no INSHT se 
centra especialmente nun lista
·do de grandes centros de tra
ballo con riscos. Ademais pro
ban posíbeis substitutos como 
a fibra de rocha. "Pero non te
m os controlada á pequena e 
mediana empresa, co cal o tra
bal! o é incompleto. Ademais, 
cando o traballador ten unha al
teración no pulmón por amian
to, está comprobado que remite 
ao cambialo de pasto de traba
llo. Hai solucións se se collen a 
tempo'', explica. No último ano, 
e denunciando que o Estado 
faga uso da moratória de cinco 
anos para proibir o seu uso 
completamente, as centrais sin
dicais alertan das doenzas futu
ras, aquelas que aparecerán ao 
pasar dez anos.+ 

• 
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Os tipos de interese nos EE UU baixaron o 0'5°/o 

As medidas de Greenspan non bastan para superar a recesión 
'*RAMÓN MACEIRAS 

Hai unha série de factores que 
se confabulan en contra da 
· Rserva Federal norteamerica
na (FEO) e os seus intentos de 
conseguer que Estados Uni
dos volte a adentrarse no sen
deiro do crecimento. A redu
ción dos custos de financia
mento, pode ter un impacto 
débil, ao considerar que tanto 
consumidores como empresas 
están xa moi endebedados ·e 
se mostran menos Inclinados 
a seguer pedindo diñeiro em
prestado debido á contracción 
no valor dos activos. As com
pañias, que se enfrontan a un 
exceso de capacidade e inven
tários, mostran-se renuentes a 
investir mesmo se os costos 
de financiamento caen. Tam
pouco non hai moito que po
da facer Greenspan a favor 
dos seus sócios comerciais: 
Xapón, Europa e América La
tina, onde tamén se aprecian 
síntomas de debilitamento. 

Co seu terceiro recurte das ta
xas de interese nos tres últimos 
meses, o presidente da Reserva 
Federal (Fed), Alan Greenspan, 
está a actuar máis que nunca 
para tratar de evitar o debilita
mento económico mundial. 

servará de apoio ao peso e a 
unha redución das taxas de inte
rese locais. Brasil, tamén está 
nun discreto momento económi
co pero seguirá sentindo a pre
sión polo que pasa en Arxentina. 

Encanto á situación en EE.UU., 
Janet Yellen, ex governadora da 
FED e unha das principais eco
nomistas da administración de 
Clinton salientaba en The Wall 
Street Journal que "existe un ris
co significativo de -que a situa
ción siga deteriorándose". Se a 
decisión dependese dela rebai
xaria as taxas 75 pontos bási
cos. "A posibilidade de que os 
gastos de consumo e investi
mento caían, debido ás grandes 
perdas bursátis, é o que poderia 
provocar un brusco xiro na si
tuación", engade Yellen. 

A contundente acción da FED 
pon de manifesto o inusual 
apreto no que se atopa. A prin
cipal debilidade até a data son 
os mercados financeiros, e os 
funcionários da FED temen to
mar algunha medida, por se iso 
pudese interpretarse como unha 
resposta que busca simples
mente respaldar aes mercados. 

á caída das taxas no mercado 
real, que comezou o segundo 
trimestre de 2000 en antici
pación ás reducións _da FED. 

Mentres tanto, as empresas que 
desfrutaron de altas expectativas 
de ganáncias durante o auxe 
económico, están a rebaixar as 
suas previsións de benefícios. 

Actualmente, os mercados anti
cipan q_ue as taxas seguirán 
caindo para ficar entre o 4% e o 
e 4,5% en Setembro. Alguns 
economistas pensan que se o 
gasto dos consumidores final
mente se derruba ante a presión 
da caída bursátil e un aumento 
do desemprego, o prezo do di
ñeiro poderia baixar até o 3%. 

A diferénci_a doutras recesións, 
esta vez non houbo unha época 
prévia de inflación e os prezos 
para os consumidores se manti
veron surprendentemente está
beis apesar da rápida medra. E 

Tras a decisión do martes, as ta
xas interbancárias fican situadas 
no 5%, desde o 5,5%, o nível 
máis baixo desde que a FED ini
ciou a última rolda de endurece
mentos monetários en 1999. O 
banco tamén reduciu en meio 
ponto a taxa de desconto, até o 
4,5%. Ademais, nun comunicado 
que acompañou ao anúncio de 
rebaixa de taxas, a entidade case 
prorneteu novas recurtes, na sua 
próxima xuntanza do 15 de Maio. 

A Greenspan non De quedou outra que babear médio ponto os tipos. 

Por outro lado, o colapso das 
accións ameaza con arrastrar a 
economía á baixa, un factor 
que o próprio banco recoñeceu 
no comunicado no que explica
ba a sua decisión: "As persis
tentes presións sobre as mar
xes de ganáncias están a res
trinxir os gastos de investimen
to e, através da caida da rique; 
za accionarial, o consumo". E 
mais, resulta pouco probábel 
que a medida da FEO logre im
pu f sar as vendas de automó
beis e vivendas, os sectores da 
econoniia que soen responder 
primeiro e de maneira máis 
enérxica ás variacións das la
xas de interese. Isa débese a 
que ambos mercados se manti
veron relativamente fortes en 
meio doutros síntomas de debi:. 
lidade, grazas, en grande parte, 

. ainda que a alza de taxas da 
FED xogou un rol no actual en
friamento, a campaña de 1999 e 
2QOO do banco central para res
trinxir o diñeiro foi unha das máis 
suaves da sua história. De todos 
modos, nen sequer un relaxa
mento excesivo en resposta ao 
estala da barbulla bursátil é ga
rantíia de éxito. En anteriores de
s aceleración s, ós recurtes da 
FED soeron impulsar ao merca
do. Tras unha breve recuperación 
en Xaneiro, as accións non dei-co central emitiu o comunicado 

dicindo que rebaixara as taxas 
meio ponto, en lugar dos tres 
cuartos de ponto amplamente es
perados, comezou o desplome. 

efeito positivo da redución do 
costo da débeda en dólares: a 
inestabilidade pola que atravesa 
Arxentina, e o feíto de que a re
baixa de 50 pontos básicos esti
vese descontada. 

Na sua xuntanza do martes, a 
FED cltou por primeira vez a fraxili
dade das economias foráneas co
mo unha das suas preocupacións. 

Sen embargo, o recurte de ta
xas é un respiro para A~entina 
neste momento. Cada meio 
ponto de redución nas taxas de 
interese estadounidenses repre- . 
senta un alívio duns US$70 mi
llóns na su~ débeda. 

Moitos investídores, que espera
ban un recurte aindá maior, eren 
que a medida sabe a pouco e 
chega tarde. As accións subían li
xeiramente o martes antes da 
xuntanza da FED. Cando o ban-

Neste sentido, distintos analis
tas destacan que, a diferéncia 
doutros recurtes, o afeito desta 
redución non será tan importan
te para Latinoamérica. Por dous 
factores que diluen, en parte, o 

Ademais, México é o país máis 
beneficiado xa que a rebaixa 

O Presidente de Arxentina, Fernando de 
la Rúa, anunciaba esta semana ao país a 
conformación dun novo governo que res, 
palde o enésimo axuste económico anun, 
ciado o pasado 16 de Marzo. A medida 
máis espectacular e a incorporación de 
Domingo Cavallo como unha espécie de 
primeiro ministro. 

De la Rua tenca compensar o valeiro pro, 
ducido polo alonxamento de ministros e 
funcionários do FREP ASO e do seu pró, 
prio partido, a Unión Cívica Radical, a 
través da incorporación de figuras alleas á 
coalición de governo. · 

. . 
Na prática, as medidas de axuste anuncia, 
das, o force recorte ao orzamento educa, 
cional, a posíbel privatización de instituí, 
cións como a Loteria Nacional ou a Cas 
da Moeda, comportan un xiro cara posi, 
cións máis conservadoras e de adesión ple, 
na ao mandato neoliberal. 

<'" 

Tal é asi que alguns xornalistas argenti, 

Mii§jfi"Mlli&. 

De la Rúa casa co FMI 
nos, ao recoller a expresión dalguns mili, 

. tantes da Alianza no governo chegaron a 
cualificar este xiro como un "autogolpe de 
estado". De feito, a incorporación de Do, 
mingo Cavallo é toda unha evidéncia de 
que o Presidente de la Rua en pouco máis 
dun ano de governo semella decidtdo a 
abandonar moicos dos postulados que o le, 
varan á Casa Rosada. 

Cavallo foi o Ministro de Economía co 
que Carlos Menem comezou o seu gover, 
no a princípios dos anos 90. Baixo a sua 
dirección e inspirazción comezou a palé, 
mica privatización de empresas e servizos 
estatais en áreas estratéxicas de comunica, 
cións e 'enerxias. 

Cavallo tivo esta semana, segundo reseña 
a prensa arxentina, duas extensas xuntan, 
zas co presidente De la Rua. Pediría e ob, -
teria "m~ns libres" para tomar decisións 
importantes. As primeiras, podcrian ser a 
reestruturación-da-cléveda ext..gma-e-a bai, · 
xa de impostas. 

A hora fixada para o discurso presidencial 
debeu adiarse en duas oportunidades. Recén 
na noite do domingo, De la Rua puido lan, 
zar a sua mensaxe. Definiu a situación como 
insostíbel no económico. "O país pede em, 
prestado ao estranxeiro once mil millóns de 
dólares anuais. Isto ,dixo, non o poden re, 
sistir nen o estado, nen ás províncias." Con, 
vocou á "unidade nacional" e anticipou que 
solicitará ao Congreso · que lle outorgue os 
poderes especiais que a Constituzón autori, 
za en situacións de emerxéncia. 

O problema é que este tipo de dramáticas 
apelacións non é novo para os arxentinos. 
Os que hoxe ceñen mas de 50 anos,. escoi, 
taran desde nenas estes chamamentos Pª' 
ra facer maiores esforzos e pasar máis pri, 
vacións. Escoitáronos de presidentes civis 
e militares, e por boca de diversos minis, 
tras de asuntos económicos. ,, 

Pero nengun daqueles axustes se tradu, 
ciu en estabilidade e nunha distribución 
máis equitativa das riquezas. Polo con, 

. xaron de cair ante os decepcio
nant~s informes de ganáncias. 

A caída do mercado de accións 
é espécialmente preocupante 
nestes momentos, debido a que 
o seu papel na economía é 
maior que nunca. En relación co 
PIB, é tres veces máis grande 
que en 1990, e a posesión de · 
accións está moito máis xerali
zada. Isa non seria un problema 
tan grave se as economías fóra 
de EE.UU. estivesen a medrar a 
bon ritmo. Pero isa tamén non 
está acontecendo.+ 

crário, estes procesos encumbran a unha 
minoria e acaban marxinando e empo, 
brecendo ás maiorias. 

Se ~adra por iso, o.anúncio presidencial se 
atopou e~te mércores coa dura realidade 
dunha' convocatória a folga xeral por duas 
das principais centrais de traballadores. E 
tamén co comezo dun plano de loita estu, 
diantil que ameaza con tomas de faculda, 
des xeralizadas en todo o país e accións de 
protesta nas ruas das principais cidades. 

Mentres tanto, o FREPASO, a asa de cen, 
e.ro esquerda que até a semana pasada for, 
mou parte do governo, estuda cal será a 
sua atitude ante o renovado chamado do 
presidente para que non abandonen as 
responsabilidades da coalición. 

Un duro proceso de confronta~ión social e 
política ábrese paso en Arxentina. O seu 
desenvolvimento é tan imprevisíbel como 
inquietante, para a sorce dun dos paises 

· claves no sul do continente. + 
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No Obradoiro 
de Emprego de 
Ames aseguran 
ter traballado 
para o director 

As dúbidas continuan xurdin, 
do ao redor do funcionamento 
do Obradoiro de Emprego da 
Amahia, en Bertamiráns, 
Ames. O govemo que preside 
o popular Xosé Astray négase a 
abrir unha comisión que inves, 
tigue se os alunas <leste obra, 
doiro traballaron en horário la, 
boral no xardin da casa do di, 
rector, Joaquin Carrero. Catro 
alunós, X. Garcia, D. Meixide, 
E. Carretero e C. Rey, apresen, 
taron o 2 7 de Febreiro no con, 
cello unha denúncia na que 
daban conta de "algunhas irre, 
gularidades" ao longo do ano 
na sección de xardineria. Acle, 
mais de sinalar que a esc~ez de 
meios didácticos e a nula expe, 
riéncia en maquinária, a falla 
de materiais e a necesidade de 
desprazarse no próprio veículo 
para ir traballar, ainda que non 
fora o acordado, os alunos ti, 
ñan constáncia de que "o ·di, 
rector da escola obradoiro, Joa, 
quin Carrero, levou a alunas 
no horário da xornada de tra, 
hallo a traballar na sua finca 
particular". 

Esta escola obradoiro, <lepen, 
dente da consellaria de Famí, 
lia, esta dirixida a desemprega, 
dos maiores de 25 anos. Conta 
con sesenta persoas que están 
a rematar a restauración do 
Pazo da_ Peregrina, no caso dos 
denunciantes en xardineria. 
Segundo as suas afirmacións, 
as labores no xardin de Carre, 
ro teríanse feito durante os 
dias do mes de Decembra que 
seguiron ao forte temporal. 

O director négao, o alcalde 
apóiao e faise público un es, 
crito dos máis de cincuenta 
alunos restantes do obradoiro 
negando o denunciado. Os 
catro alunos aseguran respei, 
tar aos seus compañeiro e li, 
mitan a sua protesta á seccion 
de xardineria. Pero reiteran 
que foron facer un traballo 
particular para Carrero. 

Pilar Candocia, unha dos ca.: 
tro concelleiros do BNG en 
Ames e deputada provincial 
asina a petición dunha comi, 
sión investigadora. Este feito 
leva a ao alcalde Xosé Astray 
a argumentar que se trata 
dunha campaña dos naciofia, 
listas. "Que experiéncia con 
máquina necesitan uns alunos 
de cuarenta anos que viñeron 
áo obradoiro a cobrar un salá, 
río, porque estaban en paro?", 
declarou o alcalde popular. 
Desde a consellaria xa se diri, 
xiron ao concello e, no Parla, 
mento, o deputado do BNG 
Xesus Vega apresentoµ várias 
perguntas á consellaria.+ 
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Ademais do Instituto Galega do Consumo 
existen 42 asociacións e 77 oficinas municipais de· atención ao usuário 

A quen pode reclamar o consumidor? 
-0- P.B. 

EstragáronUe unha chaqueta 
de pel na tintoreria, a compa.
ñia de teléfonos ven de pasar
lle unha factura multimilloná
ria ou o garaxe no que deixou 
aparcada a moto non se fai 
cargo de que lle roubaran un
ha roda? Son alguns dos moi
tos probl.emas co que se pode 
atopar o cidadán ao lidia( co
mo usuário coas empresas 
privadas. Pero sabe o consu
midor realmente o que pode 
facer e a quen pode dirixlrse 
para que non o estafen? 

Como usuária, calquer persoa 
pode dirixirse a unha asociación 
de consumidores, a Oficina Mu
nicipal de Información de Consu
midores ou ben ao Instituto Ga- . 
lego de Consumo. O número de 
asociacións recoñecidas pola 
Xunta como de consumidores 
ascende a máis de cuarenta e 
repártense por toda a xeografia 
galega. O censo · que manexa o 
Instituto Galego do Consumo in
clue asociacións "de Consumi
dores" con sede en diferentes lo
calidades, pero tamén aso
ciacións· "de Mulleres" e de 
"Amas de Casa". 

As asociacións 

lsto sucede porque para poder 
ser recoñecido como organiza
ción chega con acreditar unha 
série de requisitos. A entidade 
en cuestión non pode ter áni
mo lucrativo e a sua finalidade 
primordial debe ser a defensa 
do consumidor e do usuário. 
Non receber axudas ou sub
vencións de empresas ou gru
pos que fornecen de bens e 
servizos aos consumidores, 
que a sua sede social radique 
en Galiza e que desenvolva as 
suas actividades no ámbito te
rritorial da comunidade autonó
mica, son tamén condicións a 
cumprir. Ademais a Xunta exi
xe como requisitos a est'as 
asociacións que teñan un míni
mo de douscentos sócios se 
queren actuar a nível nacional 
ou de cincuenta se o seu ámbi
to é·menor. 

Hoxendia o número de aso
ciacións achégase ·ao médio 

· cerito. En Vigo por exemplo hai 
cinco, en Compostela tres e en 
Ourense, A Estrada e· A Coru
ña, duas. Neste sentido a Con
sellaria de lndústria e Comércio 
avoga ·por un proceso de inte
gración, "co que se pretende o 
fortalecemento e profisionaliza
ción das mesmas". Segundo o 
conselleiro, Xoán Rodríguez. 
Yuste a integración das aso
ciacións vai propriciar "que os 
consumidores dispoñan dunha 

·voz forte na· defensa dos seus 
dereitos". 

As .OMIC 

Pero o afectado pode cursar a sua 
denúncia directaménte através do 
próprio Instituto Galego de Consu
mo ou das Oficinas Municipais de 

Os consumidores xa teñen canles para facer valer os seus direito~. 

lnformaci.ón . ao 
Consumidor 
(OMIC), que na ac
tualidad e suman 
setenta e cinco. 

As OMIC son un 
servizo público 
que pertence aos 
concellos e que 
ten como misión 

. principal asesorar 
· aos viciños ·sobre 
cuestióilS relacio
nad as coa sua 
defensa como 
consumidores e 
usuarios. As 
OMIC en primeiro 
termo procuran . 
un acordo amigá-
bel entre deman-

Os sectores 
máis reticentes 
a aceptar 
a via arbitral 
son o transporte 
áereo, 
a construción e 
os seg.u ros. 

as queixas por 
via xudicial. 

É dicer, a OMIC 
'atende todas as 
éonsultas de con
sumid o res e 
usuários, recep
ciona e tramita 
as reclamacións 
que se queiran 
facer e solicita a 
arbitraxe perante · 
a Xunta Arbitral 
de Consumo 
cando sexa ne
cesário e o inte
resado o solicite. 
Normalmente ta
mé n artellan 
campañas de for
mación e incluen 

dantes e demandados, pero an
te a falta de acordo pode iniciar
se un expediente para tramitar 

un servizo de inspección que se 
encarga de comprobar as irregu
laridades que lle chegan. 

A.N.T. 

Xunta ·Arbitral de Consumo. 

O Sistema Arbitral de Consumo 
ten como finalidade resolver, 
através dun procedimento áxil e 
gratuito, os conflitos que xurden 
coas empresas. Neste momento 
están adscritas ao Sistema 
-que recebeu no 2000 un total 
de 1.256 solicitudes- 3.628 si
naturas e profisionais. 

"Neste senso, cabe apontar -si
nalan desde lndústria- que das 
máis de tres mil reclamacións 
admitidas pola Xunta Arbitral 
desde 1996, o 82,8% foron acei
tadas pola parte reclamada, isto 
é, que as empresas admitiron a 
via arbitral para a resolución do 
litíxio formulado polo consumi
dor". Os sectores máis reticen
tes a aceptar esta via son o 
transporte áereo, a construción 
e os seguros.• 

As reclamacións no lns6~to Galego 
de Consumo aumentaron un 56% 
Ao fio da celebración do Dia do 
Consumidor, o Instituto Galego 
do Consumo, o 15 de Marzo, fi
xo públicos os dados referentes 
ás reclamacións, .consultas e 
denúncias recollidas por este 
organismo. O 2000 foi o ano no 
que máis se- queixaron os con
sumidores, as reclamacións ex
perimentaron un incremento do 
56,5 por cento a respeito do 
ano anterior. Desde a sua cria
ción en 1996 o Instituto Galega 
do Consumo atendeu 61.170 
consultas, tramitou 15.974 re
clamacións e recebeu 2.465. 

O sector servizos é o que rexis
tra, con diferéncia, un maior volu
me de protestas por supostas 
vulneracións dos direitos dos 
usuários (4.376 das 5.548 rece
bidas no 2000). As tintorerias 
son as que acaparan un maior 
número de reclamaciones, segui
das dos servizos de reparación 
de electrodomésticos, os servi
zos públicos de abastecimento 
de electricidade e auga, o sector 
das telecomunicacións (telefonia 
móbil, fixa, internet), combustí
beis, venda de artículos téxtis e 
de reparación de automóbiles. 

Pola contra, entre os anos 
1999 e 2000, apréciase unha 
diminución no número de de
núncias (de 469 a 269) que 
son comunicacións enviadas 
ao IGC sobre actividades que 
poden vulnerar os direitos 
dos consumidores, sen peti
ción de resarcimento. A publi
cidade é o sector que neste 
caso concentra un maior nú-

· mero de queixas, seguido, 
pero a moita distáncia, do de 
combustíbeis, transportes e 
comunicacións, turístico e de .· 
cosméticos.• 
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Nais j Pais polo Ensino en Galega organiza unha campaña que reune ao~ nenos en espazos urbanos 

Xo~ar en galego para non ser un bicho raro 
Viven nenos nas cidades que 
non teñen contacto co gale
go? Síntense os pequenos ga
legofalantes bichos raros nas 
escolas nas que se convertel) 
en excepcións polo idioma? E 
imposíbel para un cativo man
terse no galego no espazo ur
bano? Son algunhas das 
cuestións que xurden no seo 
da Plataforma de Nais e País 
polo Ensino en Galega. Na 
percura dun espazo comun 
para que os nenos podan falar 
en galego veñen de poñer en 
marcha "Xogas? En galego 
podemos". Vigo e Ponteve
dra acollen un programa de 
contacontos, obradoiros, músi
ca, máxia, teatro e malabares. 

(/) 

o 

Eduardo Garcia, ensinante e 
pai integrado na Plataforma, 
comenta as dificultades cotiás 
para educar en galega aos fi
llos. "Buscamos con esta cam
paña espazos para que os ne
nas non se sintan illados por fa
lar en galega, para que com
proben que nos parques nos 
que normalmente eles so es
coitan falar en castelán, tamén 
se pode xogar en galega. A 
idea é que podan falar con li
berdade", sinala. A campaña 
non só está pensada para os 
nenas galegofalantes ou tillos 
de galegofalantes, senón para 
outros nenas de cidade que 
apenas teñen contacto coa lín
gua do país. "Hoxendia non é 
nada extraño atapar a nenas de 
tres ou cinco anos que como 
único contacto co idioma teñen 
o Xabarin Club na televisión, xa 
que nen país nen avós utilízan o 
galegas con eles", engade. 

•Z 
¡:::: 

Belén Femández:, da Plcalafwma, coa sua filia, matriculada na escola Meniños ele Vigo onde se instaurou o Venres como Dio do Golego. 

"Dunha banda debemos favo
recer o desenvolvemento da 
comunicación no naso idioma 
entre os meniños e as meniñas 
que xa o adquiriron e son quen 
de falalo, pero cunhas rela
cións externas, nos parques in
fantis ou na escala, onde o uso 
do castelán é esmagador e im
pon se como língua de rela
ción", din na Plataforma, cuxos 
pais teñen clara a idea de que 
non se pode impoñer a un ne-

no a condición de militante da 
língua. 

A campaña Xogas? En galega 
podemos arranca o Venres 23 de 
Marzo na Casa da Xuventude de 
Vigo co duo Miga/las e o espectá
culo Canta connosco. Desenvol
verase os seguintes Venres até o 
4 de Maio: Rivel Animación leva 
o seu espectaculo Fantaslingua á 
praza do Rei, Paula Carballeira 
os seus cantos á Biblioteca Gen-

tal, onde tamén estarán Faiscas 
cos seus relatos, e Cabezolos, · 
con xogos ªº ar libre, animarán a 
praza do Reí. Cando finalice a 
programación en Vigo, transláda
se a Pontevedra, cos mesmos 
espectáculos pero nos seguintes 
escenários: o Teatro Principal, a 
Casa da Luz, a praza Curros En
ríquez e a praza da Pedreira. Na 
plataforma están convencidos de 
que "os resultados só poden ser 
positivos".• 

Supón unha actualización inferior á concedida o pasaqo ano 

Familia incrementa en menos de un 2 por cento o orzamento 
para· o Consello da Xuventude 
Asociacionismo, saude, empre
go, educación e meio ambiente 
van ser os temas sobre os que 
se artellen a maior parte das ac
tividades do Consello da Xuven
tude de Galiza neste ano. O no
vo plano de traballo aprobouse 
nunha asemblea celebrada o 
Sábado 17 de Marzo en Com
postela. Para financialo a Con
sellaria de Família estabeleceu 
un orzamento que non recolle a 
suba do 2% da que si se benefi
.ciou o organismo o pasado ano. 

Para o 2001, o CXG contará 
con case que 26 millóns de pe
setas para continuar co seu tra
ballo. Este orzamento -que xes
tionan no organismo represen
tantes de diferentes asociacións 
xuvenis- permitirá a realización 
de, entre outras actividades, a 
edición de unha Guia de Saude 
e outra dirixida aos novas uni
versitários, unha campaña de 
asociacionismo, un xornadas de 
ca-educación e outras de 
meio-ambiente. 

Balance 
dos últimos tres anos 

Días antes de celebrarse a 

O CXG aprobou en asemblea o novo plano de traballo e o orzamento para 2001. 

asamblea, o CXG apresentou 
tamén a memória de actividades 
correspondentes ao último trié
nio. Neste tempo a entidade im
pulsou campañas para dinami
zar o asociacionismo xuvenil, 
sobre a prevención da SIDA, de 
orientación profisional e· de pre:.. 
venéión das drogodependén: 
cias. Tamén promoveu unha 

campaña de axuda a Centroa
mérica, un curso de dinámicas 
asociativas, unhas xornadas de 
debate sobre o sistema educati
vo e os encontros A paz ante o 
novo milénío. 

O CXG ofereceu ademais servi
zos de informaci.ón xuvenil, de 
orientación para. o emprego e de 

formación de mediadores xuve
nis en saude.· Neste tres anos 
editou unha guia xove da viven
cia, outra sobre "os novas depó
sitos de emprego", o libro Caste
lao_ Desta terra, deste tempo e 
programou desde a Comisión 
de Cultura un concerto con Be
rrogueto. 

O seu presidente, Ramón Rey 
(AFEE), explica que desde 
1998, o traballo do CXG englo
bou duas liñas de traballo. "Por 
unha banda están aquelas ac
tuacións dirixidas específica
mente á mocidade e que tratan 
de artellar novos compromisos e 

2 dinamizar este colectivo e por 
~ outra, aquelas que se dirixen ás 
~ distintas_ institucións e adminis
< tracións tratando de comple-

mentar, e non solapar, para 
conquistar unha polítca en ma
téria de xuventude máis axeita
da", e'xplica. Na actualidade for
man "parte da Permanente do 
CXG, ademais de representan
tes de Novas Xeracíóns -que no 
participaron nd periodo que re
colle a memória- Galiza Nova e 
Xuventudes Socialistas, diferen
tes organizacións sindicais, es
t.udiantis f? feministas.• 

z 
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O PP négase a criar 
un centro asociado 
da UNED en Lugo 

O PP ven de votar en contra 
no Congreso dos Deputados 
dunha iniciativa do BNG que 
instaba ao Governo a -
realizar as xestións 
oportunas para a criación 
dun centro asociado da 
UNED en Lugo. Lugo é a 
única província dó Estado 
que non ten un centro destas 
características e as 
diferentes corporacións, 
através de diversos acordos 
plenários, demandan a sua 
instalación desde o ano 
1992. Até o de agora os 
alunas que desexan acceder 
á formación universitária a 
distáncia teñen que 
matricularse na Coruña, e 
asistir nesta cidade a 
tutorias, aulas e exames.+ 

Nove meses de espera 
para unha mamografia 

Segundo ven de denunciar 
a Plataforma pala Defensa 
da Sanidade Pública de 
Lugo, a·realización de 
mamografias no Sergas 
está aturando unha espera, 
nalguns casos de nove 
meses. "Esta é unha proba 
diagnóstica que non 
soporta espera pola 
ansiedade que xera nas 
pacientes", din. A tardanza 
das mamografias entra en 
contradición coa campaña 
"Loita contra o cancro de 
mama", reseñan na 
plataforma. Coidan que se 
se utilizan adecuadamente 
os aparatos do servizo de 
radioloxia pódese reducir a 
a lista de espera a "cero", 
como aconteceu hai dous 
anos. Asimesmo ·sinalan . 
que o 6 de Febreiro o 
conselleiro de Sanidade 
Hernández Cochon 
inaugurou un aparato de 
resoáncia magnética en 
Lugo que segue sen 
funcionar.+ 

Estados Unidos e 
Alemaña, 
principais compradores 
de Rías Baixas 

O viño con denominación de 
orixe Rías Baíxas 
experimentou un crecemento 
considerábel desde hai cinco 
anos, segundo os dados que 
fai públicos o seu consello 
regulador. Se daquela 
exportábanse 200.000 litros, 
na campaña do pasado ano 
chegouse a un total de 
697.181, un 70% máis que 
no ano anterior. Os 
principais compradores son 
Estados Unidos, cunha 
demanda de máis de 
258.000 litros, seguido de 
Alemaña con perta de 
94.000. As boas cifras de 
comércio exterior teñen que 
ver coa abondosa colleita do 
ano 1999. No conxunto da 
Unión Europea as 
exportacións acadaron 
227.950 litros e no 
continente americano 
superaron os 370.000 
litros.+ 
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Tanto no rexistro civil como no 
DNI xa figuraba como Concha 

A policia 
cámbialle o 
nomede 
Concha polo de 
Concepción 
Cando hai duas semanas Con

. cha Nogueira Miguel foi renovar 
o seu documento de identidade, 
no que figuraba como nome 
(Concha, a policía intentou pórlle 
Concepción, ainda que a última 
hora aceitou verificar o seu no
me no rexistro civil. 

Concha Nogueira é o nome que 
figura na sua partida de naci
mento, que data de 1933, cando 
na República había liberdade 
para decidir os riomes da des
cendé ncia sen interferéncias 
nen tutelas estatais, circunstán
cia que mudou co franquismo. 
Ainda que na partida de naci
mento de Concha sempre figu
rou este nome, durante todo o 
franquismo figurou no seu docu
mento de identidade o de Maria 
Concepción porque a lei non ad
mitía o nome de Concha. Resta
belecida a democrácia, Concha 
Nogueira· procedeu a corrixir o 
erro e recuperar o seu nome 
verdadeiro, de modo que as au
toridades permitiron a correc
ción nos anos oitenta e submi
nistraron lle un pasaporte e un 
DNI no que figuraba o nome de 
Concha Nogueira. 

Cando hai duas semanas Con
cha Nogueira acudiu á comisaria · 
de policía da rua Luís Taboada 
de Vigo a renovar o DNI, a fun
cionária que a atendeu con moi 
malos modos tratou de corrixir o 
nome que xa figuraba no carnet 
e pór Concepción en lugar de 
Concha. Ante a negativa desta 
cidadá, a funcionária acedeu a 
que aportase a sua partida de 
nacimento como documentación 
que acreditase que o seu nome 
é Concha, xa que, asegurou a 
funcionária, desde hai tres anos 
a lei non permite pór calquer no
me a unha persoa. Concha No
gueira respostou que o DN 1 xa 
era documento acreditativo sufi
ciente para xustificar a vericida
de do seu nome, pero non con- · 
venceu á funcionária. 

Días despois, Concha Nogueira 
decidiu acudir a outra comisaria, 
neste caso a de López Mora, on
de a atitude da funcionária foi 
máis educada. Esta funcionária 
tampouco acedeu a que no novo 
DNI figurase o mesmo nome que 
o antigo, pero admitiu que desde 
a própria comisaria se verificase 
o nome ante o rexistro civil, ain
da que este trámite demorará a 
entrega do documento oficial. 

"Non creo que no rexistro se 
atrevesen a cambiarme o nome, 
xa que figu'rou como Concha 
durante todo o frnaquismo, ain
da que nos documentos me 
obrigasen a pór Concepción", 
dixo a afectada, que tamén ase
gurou que na comisaria de Luís 
Taboada sentíuse "tratada como 
no franquismo'.'. • 

SOCIEDADE 
ANOSATERRA 

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

Os bispos ca mezan á f acerse eco. da demanda 

O 72% dos cristiáns praticantes 
queren a litúrxia en galego 
O proceso galegulzador da 
prática relixiosa vive un im
pulso nestes meses a raiz 
de decisións como a do bls
po de Tui-Vigo, Xosé Dié
guez Reboredo, de esixir 
que se celebre unha misa en 
galego semanal en cada pa
rróquia da sua diócese, ini
ciativa asumida tamén polos 
bispos de Lugo e Ourense, 
Xosé Gómez e Carlos Oroso. 

Nesa decisión tamén teria influi
do a iniciativa do Biénio lrmandi
ño de promover actos públicos, 
onde a xente reclamaba notarial
mente que todos os ritos funerá
rios que seguisen á sua morte 
fosen celebrados en galego. 

O ultimo estudo sociolóxico pu- . 
blicado polo Consello da Cultura 
Galega, elaborado por Daniel 
tópez, indica que un 72% dos 
asistentes á litúrxia en Galiza 
peden que se realice en galega, 
fronte a un escaso 6% que per
manece indiferente. 

Texto~ litúrxicos en galego 

Ven de ser apresentada a edi-
. ción de vintetrés libros litúrxi_
cos en galega, realizada desde · 
o · 1atin, a cargo de Ediciones 
Regina, de Barcelona, unha 
empresa especializada nestes 
textos. As versións fixéronse 
desde os orixinais en latin, pero 
reescrebéronse moitos textos a 
pé feito para adaptalos á reali
dade galega. 

A edición é unha vella reivindi
cación dos movementos de ga-
1 eg u izaci ó n da lgrexa, agora 
asumida desde ·a institución 
eclesiástica. As iniciativas de 
tradución anteriores foran asu
midas por cregos como Manuel 

Diéguez Reboredo, Bispo de Tui-Vigo. 

Espiña e, sobretodo, pola Edi
torial Sept, que fixo o enorme 
estarzo da tradución da Biblia 
ao galega desde as fontes ori
xinais. 

NOYlDADE 

A.N:T. 

Foi a partir da publicación da Bí
bl ia cando a xerarquia galega 
tomou a decisión de editar estes 
materiais básicos do corpus ce
remonial católico.• 

· Arredor de Castelao 
De Mª Pilar.Garcia Negro 

NÓS OS GALEGOS 

Do rexeitamento dos prexuízos, da lucidez e ao tempo da paixón 
· nacen estas aproxim~óns ao Ca_stelao político, dinamizádor da 

loita polo idioma, escritor, con especial atenzón á presenza . 
popular e feminina nas suas obras. Trata-se ante todo d~ enxergar 
o que Castelao non é, o que Castelao non foi (nen político afeizoado· 
e delicuescente, nen pintor merado, nen misóxino e anti
feminista, nen moralista, nen obstaculizador de todo o que 

· supuxese vanguarda e modernidade para a nosa arte e a nosa 
literatura, nen dramaturgo hipervalorado, nen galeguista a la 
violeta, asumível até polos que con gosto o terian fusilado e só 

· puderon condená-lo ao exílio nen ... ) E hai lago, eliminada a 
tona de distorsóns e preconceites, a leitura atenta e intelixente 
do que a obra de Castelao amostra. 

Pilar Pallarés 

ANOSA TERRA 

22 DE MARZO DE 2001 

O FÍO DA LINGUA 

Subasta 
sub hasta 

Subasta e subastar son en ga
lega palabras modernas e li
gadas á linguaxe administra
tiva. As tradicionais son poxa 
e poxar ( ou puxa e puxar) que 
son as que prefire a normati
va oficial da nosa lingua. Ta
mén aquelas son en portu
gués palabras modernas que 
proveñen do españoC e po
demos atopalas escritas coa 
grafía espafiola (subasta, su
bastar) ou coa orixinal proce
dente do latín (subha.sta, sub
ha.star), abundante en galega 
nos últimos anos e que em
pregan outras linguas romá
nicas coma o catalán. 

Porque na Antigüidade esta 
poxa pública facíase sub hasta, 
é dicir "baixo hasta, baixo 
lanza", presidida por unha 
lanza espetada no chan como 
símbolo da súa orixe. As pri
meiras vendas sub hasta eran 
poxas públicas dos bens expo
liados nos botíns militares. 

A palabra hasta tivo en galega 
medieval a variante haste (que 
o portugués conserva ao tem
po que hasta), igual que a nosa 
lingua ten aínda na actualida
de as variantes casta e caste. 

Un derivado daquel hasta lati
no (que tamén significaba 
"pau, cana"), xa sen h, é astela 
é dicir "anaco de pau". Del 
procede a palabra asteLeiro, 
"lugar onde se constrúen ou se 
reparan barcos" (a través do 
francés astelier logo transfor
mado en atelier, que inicial
mente significaba "obradoiro 
de carpinteiro"). Hoxe a nor
mativa galega unifica coa for
ma portuguesa estaleiro. O fi
lólogo luso José Pedro Macha
do pensa que se puido produ
cir na denominación portu
guesa unha influencia do ver, 
bo escalar, pois falamos de que 
a madeira, ao partila, estala. 
Se cadra pola mesma razón, 
aquela astela, a madeira que 
salta ao estalar, a acha ou ra, 
cha, ten a variante estela 

Por certo que é ben abll!ldan
te a variante estralar. E moi 
normal a aparición dun r en 
moitas palabras deste üpo (as
trucia, faldra, rastro, trosquiar, 
xabr6n . .. ) como tarnén na 
preposición ata (que abunda 
castelanizada en hasta e au
mentada popularmente co r 
en ha.sera) e máis en estrela. 

Estrela, procedente do latín 
stella, debería ser estela (que se 
conserva no cultismo, no no, 
me de muller e en derivados 
da palabra corno estelar) rnais 
ese r alterou a forma primiti
va. Hai quen opina que se de
be a un c~ce coa palabra as
tro que en latín si levaba r. 

¡As hastas poden facer as telas 
e facernos ver as estrelas ! • 
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EH poderia dividirse se non atend.e os reclamos da corrente Ara/ar 

A. precampaña eleitoral basca, marcada 
polo recrudecimento da actividade criminal de ETA 
9*X.C. 

En só tres dias ETA puxo dous 
coches-bomba con case cen 
qullos de explosivos en Roses 
(Girona) e Gandi (Valéncia), 
provocando enormes destro
zos e a morte dun pollcia auto
nómico catalán; o Martes 20 
de Marzo, asaslnou de dous ti
ros na cabeza, a Frollán Eles
pe, concelleiro do PSE-PSOE 
en Lasarte. En plena campaña 
eleltoral, ETA pon as suas 
cartas na mesa mentres a es
q uerda abertzale parece ao 
borde da prlmeira división gra
ve desde a fundación de HB. 

O mesmo dia que se daban a co
ñecer os últimos inquéritos do 
CIS sobre intención de voto, ET A 
asasinaba por primeira vez un 
cargo municipal socialista, Froilán 
Elespe, concelleiro de Urbanismo 
en Lasarte, localidade cabo de 
Donosti e onde os socialistas 
cantan con maioria absoluta. O 
pleno municipal para condenar o 
crime, no que os tres represen
tantes de EH mantiveron unha 
posición xa coñecida de absterse 
e ler a sua própria nota, escenifi
cou a quebra social que están 
provocando os asasinatos de 
ET A, con berros de "Sen pistolas 
non sodes ninguén" e o intento 
da alcaldesa de permitir que lle 
deixasen faJar á portavoz de EH. 

A morte de Froilán Elespe deixou, 
inevitabelmente, en segundo pla
no a cala eleitoral do CIS. Ali po
díase ler que o PNV aseguraba, 
antes da sua alianza con EA, un 
31% dos votos, e que as subas 
de PP e PSOE eran moi cativas, 
lonxe das expectativas que pare
cen anunciar Aznar e Mayor Ore
ja. Precisamente o candidato po
pular ollaba un dado que desba
rata parte da sua estratéxia elei
toral: só un 5% dos perguntados 
o prefiren como futuro lehenda
kari, cando o seu partido pode 

A bomba ele Ganclia estaba na principal zona ele diversión nocturna. 

chegar a ter un 18% dos votos. 

Ben é certo que case un 40% de . 
persoas prefiren non pronunciar
se, o que se interpreta en parte 
polo medo, pero tamén polo fas
tio da situación política. En todo 
caso non parece que vaia trocar
se esencialmente o escenário _ 
posterior ás eleicións de 1998, 
por máis que daquela estaba vi
xente unha trégua de ET A, que 
parece que vai actuar perma
nentemente, mesmo durante a 
própria campaña eleitoral. 

De feito, o que máis asusta é o 
infcio dunha campaña de coches
bomba en zonas turísticas, come
zada a pasada fin de semana en 
Roses e Gandia, que pola potén
cia da carga explosiva (en total 
100 quilos da dinamita roubada 
en Grenoble, presúmese), poden 
ocasionar en calquera momento 
unha matanza de incalculábeis 
consecuéncias. No caso de Rcr 
ses morreu un policía autónomo 

catalán, Santos Santamaria, que 
formaba o cordón de seguranza 
a 150 metros de distáncia do co
che explotado. En Gandi~. fallou 
o mecanismo e produciuse unha 
explosión controlada pola policía. 

A variante abertzale 

Ca parfamento de Gasteiz disolto 
e as coalicións PNV-EA e PP-UA 
xa pechadas, .onde parece que se 
moven as causas é na que pare
cía monolítica esquerda abertza
le, que no inquérito do CIS perdia 
tres escanos. O día da marte de 
Froilán Elespe, n unha .rolda de 
prensa de Patxi Zabaleta e Julen 
Madariaga, a corrente Aralar, até 
agora integrada en EH, instaba á 
Mesa Nacional de HB a que no 
prazo de tres dias responda ás 
suas duas esixéncias: que os par
lamentários de EH participen na 
Cámara Basca, de xeito similar 
ao que tan en Nafarroa, e que im
pidan a proclamación de calquer 
candidato non abertzale. 

Aproba por unanimidade unha iniciativa do BNG consensuada co PP e PSOE 

O Congreso insta o Governo central 

A proposta feita ante os meios de 
comunicación fora dirixida por 
carta o Luns 19 á dirección de 
HB, e en caso de que non se 
aceite "Aralar considerarase en li
bertada para adoptar a decisión 
que considere máis beneficiosa 
para Euskal Herria". Zabaleta non 
descartou pedir o voto para outra 
formación política -dedúcese que 
só pode ser PNV-EA- ou mesmo 
apresentar listas próprias en Ara
ba, Bizkaia e Gipuzkoa. 

Arnaldo Otegi apresentouse de 
contado ·á prensa para dar unha 
primeira resposta, criticando ·a 
comparecéncia pública de Ara-
1 ar "porque os debates nos 
meios de comunicación son al
go especialmente odioso na cul
tura da esquerda abertzale" e 
deu a entender que as propos
tas de Aralar van ser re~eitadas. 
Otegi perguntouse en alto "por 
que todo o mundo teima en que 
só vai haber dous candidatos o 
diada investidura".• 

a tomar medidas para reducir a sinestralidade no mar 
9* B. LAXE 

O govemo central deberá tomar 
medidas concretas para millorar 
as condicións laborais, salariais 
e de vida abordo dos mariñeiros, 
para lograr reducir as altas taxas 
de sinestralidade laboral no mar. 

O Congreso, a instáncias do de
putado do BNG Guillerme Váz
quez, decidiu por unanimidade, 
instar ao governo central a que 
impulse convénios colectivos do 
sector marítimo, actualice a nor
mativa sobre tripulacións míni
mas, promova a formación conti
nua dos traballadores e decida 
que as medidas de inspecións se 
fagan máis vixiantes, tanto no 
que ten que ver á seguranza do 
barco como as que atinxen á prcr 

tección da vida humana no mar. 

Tamén se aprobou solicitar a 
millora da asisténcia sanitária 
dos traballadores do mar, se ac
tualice o cadro de enfermidades 
profisionais e se ubique un bar
co hospital en determinados ca
ladoiros. 

O BNG consensuou ·estas pro
postas co PP eco PSOE "por
que consideramos esencial estas 
milloras nas condicións que ser 
portan os traballadores", afirma o 
deputado Guillerrne Vázquez. 

O que se negou a apoiar o PP 
foi que o governo dese un im
pulso ás medidas de salvamen
to marítimo. O PP tamén se ne
gou a respaldar a proposta que 

facia o BNG que instaba a me
norar a información metereolóxi
ca destinada á actividade pes
queira. O deputado popular vi
gués, Carlos Mantila, afirmou 
que "se nos está a pedir algo 
que xa estamos a facer", para 
xustificar a sua negativa. 

Iniciativa en Bruxelas 

Por outra 'banda, o eurodeputa
do nacionalista Camilo Nogueira 
defendeu en Bruxelas a criación 
da Axéncia Europea de Seguri
dade Marítima, que, na sua opi
nión, deberá instalarse na Gali
za. Basea esta proposta tanto 
na vocación marítima galega co
mo na sua situación xe.ográfica, 
ao ser sitio de paso de numero
sos buques e ao estar entre as 

zonas de risco de accidentes 
marítimos, coma o acontecido 
onte nas costas de Ribadeo, ao 
afundir un barco con 8.000 tone
ladas de ácido sulfúrico. 

Este foi a primeiro debate que 
se produciu a respeito da cons
titución da A.S.M., que prosí
belmente será aprobada de xei
to definitivo no mes de Xuño 
próximo. Camilo Nogueira 
anunciou que emprenderia un
ha campaña en toda Europa e, 
tamén, na península para que 
Galiza sexa elexida para esta 
sé. Neste momento existen na 
Europa 12 axéncias semellan
tes doutros sectores, entre elas 
unha en Alacant (Mercado) e 

• outra en Silbo (saúde e seguri-
dade no traballo).• · 
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Os socialistas recorren 
a lei de Estranxeria 

Despois de que o 
Parlamento Basco decidise 
recorrer diante do Tribunal 
Constitucional a lei de 
Estranxeria, o PSOE e as 
comunidades autónomas de 
Andalucia, Aragón, Balears, 
Extremadura e Castilla-La 
Mancha anunciaron que 
farán o próprio. O secretário 
xeral dos socialistas, José 
Luis Rodríguez Zapatero, 
xustificou a sua decisión na 
imposibilidade de chegar a 
un acordo co governo sobre 
a cuestión dos imigrantes. 
Para o secretário xeral do 
PP, Javier Arenas, criticou 
que os socialistas non 
manteñan unha posición 
definida nesta polémica. O 
PP tamén dubidou da 
capacidade das autonomías 
para cambiar normativas 
parlamentárias. • 

Case unha quinta parte 
da povoación do Estado 
español vive na pobreza 

O 18 por cento da 
cidadania do Estado 
español atópase por 
debaixo do umbral da 
pobreza, segundo o 
Informe España 2001, da 
Fundación Encuentro. Os 
colectivos máis afectados 
pola exclusión social son 
as· familias nas que pais e 
tillos están no paro; mozos 
sen emprego; parados de 
longa duración sen 
subsidio; analfabetos; 
imigrantes sen papeis; 
ciganos; mulleres 
maltratadas; minusválidos; 
drogodependentes; 
persoas da terceira idade 
de baixos ingresos e 
dependéncia familiar; 
presidiários; nenos con 
familias desestruturadas e 
ex presos. Un inquérito 
que acompaña o informe 
recolle que o 49 por cento 
dos españois ere que a 
imigración favorece a 
delincuéncia. • 

A esquerda recorre 
a medalla 
de Melitón Manzanas 

O PSOE, Izquierda Unida e 
os sindicatos Comisións 
Obreiras e UGT participarán 
comunmente no recurso 
contencioso-administrativo 
contra a decisión 
governamental de lle 
conceder unha medalla ao 
torturador Melitón 
Manzanas, por ser 
asasinado pola ETA. O 
coordenador xeral de 
Izquierda Unida, Gaspar 
Llamazares, xustificou a 
decisión de recorrer esta 
condecoración na 
incompatibilidade de 
recoñecerlle a un torturador 
os priviléxios dunha vítima 
do terrorismo. O PSOE, 
ademais do recurso, 
apresentará unha 
proposición de leí para 
modificar a norma sobre 
méritos dos asasinados pola 
ET A, que evite que se 
repitan situacións deste tipo 
no futuro.+ 
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UN ANO DE MAIORIA ABSOLUTA ·DO PP: 
OS OBXECTIVOS DO GOVERNO 

A prepoténcia do Govemo do Partido Popu, 
lar, asentado na sua maioria absoluta rampan, 
te, emana das suas formas, intervencións e 
actuacións, a comezai e de forma moi notória 
desde a Moncloa. Q presidente do Govemo 
parece estar convencido de que actua no mo, 
mento oportuno para defender a grandeza de 
España face a todos os discrepantes. Unha 
misión providencial alenta o seu espírito de 
despótica fortaleza co que considera débil e 
diferente, acarón dun servilismo indisimulado 
cos poderosos. É a sua a obsesión do que non 
tolera que o Estado español é plural e diverso, 
e que se ere uncido para a cruzada contra os 
movimentos nacionalistas, ao seu ver respon, 
sábeis de que España non sexa totalmente 
unha e totalmeµ.te grande. A sua conceición 
persoal do mundo e do Estado español incar, 
dina,se nun proxecto político que ten como 
eixo vertebrador un capitalismo de corte neo, 
liberal e t:ranSnacionalizado, consustancial ás 
hierarquias imperialistas, de tendéncias tota, 
litárias e proclive á manipulación das institu, 
cións do Estado para pó, las ao servizo da vei, 
culización dos intereses partidários con total 
descaro. Semellante combinación de prepo, 
téncia e complexo, nunha xeira do proceso 
histórico fundamente opresivo e cheo de 
contradicións, conleva que non ature a míni, 
ma discrepáncia ou contraste esclarecedor a 
respeito da sua indiscutíbel e hierática figura. 
Claro está que o señor Aznar é instrumento e 
non o actor principal dun deseño que l:en co, 
mo obxectivo dar un salto máis fundo na es, 
pañolización das nacións que integran o Esta, 
do, primeiro chanzo imperialista, e lograr a 
adaptación e funcionalidade da tradicional 
España nas estruturas da nova orde mundial, 
coa aspiración a un protagonismo secundário 
polo que tantO' devecen muitos políticos es, 
pañois, encostando,se aos poderosos da terra. 
A modernidade destes políticos está en que a 
sua intoleráncia é de tal calado que non su, 
portan mesmamente que os pastores das suas 
fundísimas crenzas relixiosas podan levar,lles 
a contrária. A reacción do Govemo perante 
as posicións da Conferéncia Episcopal respei, 
to do denominado Pacto Antiterrorista ou 
respeito da Lei de Estranxeria é unha amostra 
palpexábei de que a confesionalidade é unha 
bagatela en contraste coas necesi9ades pre, 
mentes no terreo político ou económico. 

• INvOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. A segun, 
da característica deste Govemo é o seu em, 
peño en desenvolver unha involución demo, 
crática nun contexto xa ben cativo, eivado 
do ponto de vista democrático. Para isto; 
contan cun texto constitucional que, alén de 
resultar letra morta en muitos dos seus apar, 
tados, superado polo proc.eso de transna, 
cionalización económica especialmente eu, 
ropea e de institucionalización comunitária, 
é lido na sua interpretación máis restritiva e 
anti,democrática. Nuns casos obvia,se o tex, 
to constitucional. Por exemplo, no recente 
proxecto de lei de estabilidade orzamental, a 
impor sobre as comunidades autónomas. Fai, 

,,- Se--lll!Pa perversión dos princípios constitu, 
cionaíS' l identifica,se estabilidade económi, 
ca con estabilidade orzamental. Noutr~s, in, 
terpretan:..se as responsabilidades do Estado 
en matéria educativa non para mellorar o 
servizo. público do ensino senón para impor 
unha idyoloxia reaccionária, españolista e fa, 
Ua de todo contraste crítico, para consolidar 
unha ideia de España tan mítica como falsa e 
para empecer que aboie o rosto dalgunhas 
nacións oprimidas no proceso histórico co, 
mo é o caso de Galiza. Sob a cantinela de 
modernizar· a economia, nunha contínua 
operación de afastar a lingua:ice da realidade, 
impon,se a regresión na cobertura social dos 
traballadores, a precariedade nas suas condi, 
cións laborais e a indefensión fronte a patro, 
nal. O Governo acha que a actual conscién, 
cia social inzada de cepticismo e cunha vi, 
sión negativa da política é o mellor caldo de 
cultivo para o control e a indución das masas 

FRANCISCO ~RODIUGUEZ 

O deputado Francisco Rodríguez durante a sesión de investidura de A:znar en 2000. XAN CARBAUA 

a formas de comportamento tan pasivo e in, 
sensíbel como desenganado respeito da posi, 
bilidade de calquera tipo de cámbio. 

O Govemo do señor Aznar trata de forma 
desigual e hierarquizada, consoante á unha 
tradición moi asentada no Estado · español, 
as distintas nacións que o integran. Mais ten 
unha mesma arela destrutiva respeito dos 
movimentos nacionalistas de cada unha e de 
valeirado simbólico e político das_ suas estru, 
turas"'J)olíticas autonómicas. Hai un fio con, 
ductor comun nos ataques contra o naciona, 
lismo basco, catalán e galego. O único que 
varia é certas formas e rnaneiras consoante 
coas respectivas situaciÓns específicas. Para 
Euskadi, é unha guerra aberta para lograr a 
derrota do PNV e a entronización simbólica 
das forzas españolistas nas institucións bas, 
cas, o que pensan posibilitará unha maior 
españolización de Euskadi. e a fin de calque, 
ra veleidade autodeterminista ou a inviabili, 
dade de exercer o poder 

~ 

'E 

to é, con máis visitas de ministros e máis foto, 
grafias da caluga de Fraga indinada reveren, 
cialmente perante o míster Marshall español. 
Unha imaxe que ainda pode provocar entu, 
siasmo en moitos embaucados coa ideia de 
que ternos un Govemo Amigo en España. Po, 
rén, as consecuéncias práticas son nulas. Pare, 
ce como se, de tanto desprezar e da convic, 
ción de que nada pode mover,se nunha dire, 
ción menos servil e conforme ao deseño esta, 
belecido, Galiza fose permanecer como uIÍ ce, 
leiro eleitoral seguro. Após catro meses de 
temporais contínuos, non sabemos que fuco o 
_Governo Amigo por Galiza. Sabemos, si, que 
os representantes do PP por Galiza nas Cortés 
Xerais atuaron como cancerbeiros ao servizo 
do siléncio e da negación govemativas. Sabe, 
mos, iso si, que Galiza debe pagar para obras · 
de infraestruturas ferroviárias que son de titu, 
laridade do Estado. Sabemos tamén que non 
avonda con ter a cabana de gado vacún máis 
grande do Estado español para que as partidas 

a sua 

detinadas a combater o 
mal da EEB sexan para 

a obsesión do que non 
tolera que o Estado 
españolé plural e 

diverso, e que se ere 
uncido para a cruzada 

autonómico conforme a 
deseños ao servizo da 
sociedade basca. En Ca, 
talunya, segue,se o cri, 
tério de agardar a evo, 
lución dos aconteci, 
mentas mentres se im, 
pulsa un succionado das 
bases máis duvidosas en 
consciéncia nacional e 
máis reaccionarias so, 
cialmente de CiU, pro, 
xecto que se considera 
esgotado e problemáti, 
co no post,pujolismo. 

Galiza equivalentes ás 
que se destinan a Caste, 
la e León." Tanta insen, 
sibilidade demostra un 
fundo desprezo por Ga, 
liza, derivado entre ou, 
tros factores do penoso 
papel que a sucursal ga, 
lega deste partido re, 
presenta respeito dos in, 
tereses próprios máis 
elementares. Hai, sen 

contra os movimentos dúvida, un atrapalla, 

nacionalistas" 
mento mental en mui, 
tos galegas e galegas so, 
bre o que consideran • PEXAR A GALIZA. 

Con Galiza, fai,se todo o 
1posíbel para o BNG non 
chegar a governar, e 
manté,lo en cuarentena, premendo con múl, 
tiplas armas para que a doma e castración da 
nosa sociedade non estoure. Ainda acreditan 
en que teñen ferramentas para que Galiza sega 
presa dun bipartidismo suicida. Observan o 
noso país cun patemalismo desprezativo que 
ás veces converte,se en zúnia represiva peran, 
te indícios de que a transformación política 
non só é posíbel, senón que aparece como 
ameazante. Nesta fase actual da transnaciona, 
lización, aplican un deseño férreo que pexa as 
nosas potencialidades económicas. Conceben 
que a mellor forma de manter a nosa sumisión 
é impedir a aplicación de deseños políticos 
próprios ou de que se empreguen os instru, 
mentos legais do actual marco constitucional · 
a prol dos intereses do país. O señor Fraga lri, 
bame cumpriu,Ues neste aspecto un papel sus, 
tancial durante muitos anos. Co ascenso do 
nacionalismo viron,se na abriga.de nos abafar 
con máis patemalismo e máis propaganda, is, 

valor superior da espa, 
ñolidade. Pode,se afir, 
mar que a única nación 

do Estado que non cabe lugar a dúvidas de 
que fai un negócio ruinoso coa sua integra, 
ción na España tal e como está conformada, é 
Galiza. A confusión na consciéncia social a 
respeito das vantaxes e inconvenientes da no, 
sa: españolidade segue a ser unha das cancelas 
que empecen o despertar maioritário da 
consciéncia política de Galiza. Sen dúvida te, 
ñen,se dado pasos moi importantes nunha di, 
reción positiva, no comporta.mento social e 
no comportamento eleitoral. Se non se deron 
máis e con dinámica máis bulideira, é sen dú, 
vida pola desinformación, a censura, o con, 
trolo social e as dificuldades de mobilización 
da sociedade galega, vítima dun certo cansan, 
zo e resignación perante o contínuo padeci, 
mento de políticas económicas agresivas e 
destrutivas nun espazo de tempo que coincide 
con todo .o periodo democrático. 

Galiza non é integrábel na dinámica políti, 

ca e económica que o Govemo español im, 
pulsa. Resulta excéntrica e considera,se en 
Madrid que non debe erguer cabeza . Debe 
aceitar mansamente a sua situación rece, 
bendo a cámbio palmadiñas nas costas. Fra, 
ga expresa,o con eses eflúvios sentimentais 
de que sofre por Galiza, pero perante a 
ideia de España pon,se firme. Cun chefe 
tan entusiasta como Aznar, on cabe dúvi, 
da de que os nosos cipaios es án máis esper, 
penticamente firmes e deformados que 
nunca. Labor do nacionalismo é que esta 
sumisión e deformación non cheguen a afe, 
rrollar á sociedade galega. 

• CONTAMINACIÓN DOS MEIOS DE co .. 
· MUNICACIÓN. O deterioro intelectual de 
que fan gala as mensaxes da Moncloa e os 
seus acólitos contaminan os meios de comu, 
nicación de 5itularidade pública e privada co, 
mo nunca. E unha milagre que os discrepan, 
tes non só resistamos, senón que non recue, 
mos. A exclusión dun valor fundamental na 
democrácia como é o pluralismo político e o 
respeito pelas liberdades de opción e de opi, 
nión é característico do comportamento co, 
tián do Partido Popular. O empeño en de, 
mostrar que as únicas opcións lexítimas e de 
recibo son as que conforman o poder político 
no Estado, é dicer, eles mesmos e a outra for, 
za con posibilidades de alremáncia, lembra o 
mesmo empeño dos partidos turnantes na Es, 
paña da Restauración con todas as suas co, 
rrupcións, misérias e alonxamenro dos pro, 
blemas vivos da sociedade. Unha sombra de 
sospeita proxecta,se contra todos os discre, 
pantes. Axitan o terrorismo con evidente in, 
tencionalidade política, facendo,lle crer á so-
ciedade que só existe unha política lexítima e 
conforme á legalidade constitucional, a que 
eles pratican e representan. fu monsergas do 
presidente Aznar, impróprias dun presidente 
de Govemo, descualifican con arrogáncia iffi, 
púdica e con esquemas mentais dunha sim, 
pleza preocupante a todos os que non entran 
polo aro. Mesmo que se tratar da lgrexa cató, 
lica. Quen asi actua, con tanto descaro e fa, 
chenda, naturalmente despreza as institu, 
cións de representación política plural como 
son os parlamentos e concretamente o Parla, 
mento español. Nunca fi i grande cousa a vi, 
da parlamentar española, mais está a sofrer 
un grave empobrecimento coa maioria a~, 
luta do PP e, sobor de todo, se o cidadáns 
pode,sen ver e ollar chegarian á conclusión 
de que o partido do non por ant nomasia é o 
Partido Popular. T amén chegarian á conclu, 
sión de que pobre Galiza con estes governan, 
tes. Nós estamos a pór o noso grao de area Pª' 
ra que, con esperanza e de forma positiva, a 
sociedade galega poida comprender que nece, 
sitamos urxentemente un cámbio na Galiza 
para contar cun instrumento de actuación, a 
Administración autonómica, que xogue a fa, 
vor dos intereses maioritários do noso povo. 

Falabamos ao comezar de que o señor Aznar 
parecía imbuído dunha misión providencial. 
Mais ben, como bon reaccionário, ten o 
convencimento de que o proceso de trans, 
nacionalización favorece as suas políticas es, 
pañolizadoras e recoñece,~e con instrumen, 
tos políticos, ao servizo de intereses econó, 
micos e ideolóxico,culturais oligárquicos, 
claramente opresivos das maiorias s,ociais e 
das nacións que integran o Estado. E un en, 
tusiasta de partillar a mesa dos poderosos do 
mundo que nos están precisamente a levar a 
un panorama catastrófico. Nega,se a con, 
templar e menos a comprender que afortu, 
nadamente a realidade está chea de contra, 
diccións e que os seus proxectos, por moi 
enfiados que vaian na kermesse teatral do 
momento, tropezan coas necesidades e aspi, 
racións obxectivas de distintos povos do Es, 
tado e de amplos sectores sociais. • 

FRANCISCO RODRIGUEZ é portavoz do BNG 
no Congreso dos Deputados 
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O ex ministro con Ménem quere paliar a crise con máis débeda externa 

De la Rua renúncia ao proxecto social e entrega 
a economia a Cavallo 
90- CÉSAR LORENZO GIL 

A fonda crise que vive Arxenti
na obrigou o presidente Fer
nando de la Rúa a dar un xiro 
inesperado no seu precário go
verno. Da feroz crítica á xes
tión económica de Carlos Mé
nem, a Alianza de centro-es
q uerda que governa o país 
austral colocou á fronte das fi
nanzas públicas ao máximo va
ledor justicialista, Domingo 
Cavallo. A sua primeira receita 
foi a de solicitar novos créditos 
para acabar coa débeda externa. 

Desque De la Rúa chegou ao 
poder, en Outubro de 1999, 
360.000 persoas caeron baixo a 
liña da pobreza, só na grande 
Buenos Aires, que se suman 
aos 3 millóns de pobres que ha
bi a até ese momento. Outros 
140.000 engádense aos 
700.000 indixentes que pasan 
fame diariamente en Arxentina. 
Carente dun proxecto, enleado 
en disputas internas cos seus 
sócios dq Frepaso de Carlos 
Chacho Alvarez, o governo tro
pezou unha e outra vez co Fun
do Monetário Internacional 
(FMI), as relacións comerciais 
cos seus compañeiros no Mer
cosul e os problemas financei
ros que arrastraron o tesauro 
público á ruína. 

Como último chanza na longa es
caleira cara ao descontrol, De la 
Rúa nomeou ministro de Econo
m ia a Ricardo López Murphy. 
Dous días despois destituíuno pa
ra poñer no seu lugar a Domingo 
Cavallo, o encarregado de acabar 
coa hiperinflación nos primeiros 
anos 90, baixo a presidéncia de 
Carlos Ménem, a base de privati
zar empresas públicas, enrique
cer as clases empresariais e se
guir con rixidez os postulados do 
FMI e o Banco Mundial. 

Os po~ máxicos de Cavallo 

A reentrada de Domingo Cava
llo no gabinete governamental 
non se produciu con demasiada 
solenidade pero si con sobrada 
contundéncia. O novo supermi
nistro de Economia foi claro. 
"Traio nas mans un programa 
válido para saír da crise. Se non 
se acepta, marcho para a casa", 
afirmou contundente. 

As receitas que propuxo no~ 
seus primeiros discursos ·vén 
calcado da teoría neoliberal e 
procura reducir gastos e conse
guir ingresos rapidamente para 
impedir o estremo crecimento 
da débeda exterior de Arxenti
na. De la Rúa prometeu o apoio 
do seu partido no Congreso. 0$ 
justicialistas están case con
vencidos. 

Os parámetros da sua reforma 
conteñen un novo imposto so
bre transferéncia de divisas, po
lo cal todas as empresas de ca
pital estranxeiro teñen que lle 
pagar unha truca ao Estado so
bre os gaños que reenvian á 
sua empresa matriz. Para os 
particulares, Cavallo prevé unha 
rebaixa de impostas, con exen
ción para os que menos gañan. 

En Outubro de 1999 ninguén poderia crer que Fernando de la Rúa, á direita, compar1iria gabinete con Domingo Cavallo, tamén na foto. 

En canto ao aforro, Cavallo 
prometeu un rerucuste fiscal de 
3.000 millóns de dólares. Para 
conseguilo, probabelmente rie~ 
gociará co FMI ou directamen
te ca governo dos Estados Uni
dos, outro empréstimo para pa
gar os anteriores. A estrutura 
do estado tamén lle parece 
despilfarradora. Para rebaixar 
os seus gastos, o ministro que
re ter as mans libres para ce
rrar dependéncias públicas, fu
sionar uns organismos cos ou
trps e reacomodar os funcioná-

rios en diversos departamen
tos. Tamén advertiu de que, 
aínda que non haberá unha 
drástica redución de traballa
dores públicos, haberá moitos 
despidos. 

· O terceiro gran piar da sua polí
tica será a xestión dos aranceis. 
Seguindo a premisa do lema 
"Compra arxentino'', Cavallo 
quere impoñer unhas taxas so
bre artigas importados moi alta, 
especialmente para os produtos 
de ben de consumo. Ao mesmo 

·o triste e cálido verán 
A renúncia a calquera proxecto 
social en Arxentina non lle gus
tou nen á esquerda nen ao~ 
sindicatos. Continuamente es
tanse producindo mobilizacións 
en todos os sectores. O 21 de 
Marzo convocouse unha folga 
xeral, a cuarta da era De la 
Rúa. A precarizacióh da econo
mía, o abatemento da clase mé
dia, a crecente marxinalidade 
non fixeron . reaccionar os políti
cos. Os indicadores macroeco
nómicos son os que toman pro
tagonismo. "O crecimento da 
economia é óptimo. A renda per 
cápita é a maior de Latinoamé
rica. Os gaños da banca e das 
empresas mantense", afirman 
os economistas do exterior. 

Mais a sociedade esmorece. O 
Verán que rematou un dia des
pois da chegada de Cavallo foi 

un dos máis quentes dos últi
mos tempos no Cono Sul. Ta
mén un dos máis tristes. Moitas 
famílias de orixe galega senta
ron nas beirarruas próximas á 
embaixada do Estado español 
para adquirir o seu pasaporte e 
emigrar á terra dos pais. Outros 
botáronse á rua para mataren a 
calor e a fame paseando polos 
arrabaldos dos bairros ricos, á 
espera de poder comer das li
xeiras. "Os arxentinos estamos 
a sentir fame. A oosa fachenda 
impédenos recoñecelo en pú
blico pero a situación xa é moi 
grave", confesaba na televisión 
u nha estudante da cidade de 
Rawson. 

As centrais sindicais mantive
ron mobilizacións na rua en 
Febreiro e Marzo. Desde Salta 
até a-Patagónia, todo o país 

tempo, o estado apoiaria con 
subsídios e vantruces fiscais aos 
sectores exportadores, para que 
aumenten o seu peso na econo
mia e sirvan de referente para a 
produción autóctona. Esta medi
da seguramente lle vai criar do
res de cabeza a De la Rúa no 
foro do Mercosul. O Brasil, en 
repetidas ocasións, solicitou un
ha harmonización das regras do 
xogo na compra-venda e"ntre os 
dous países e pode que devolva 
a xogada cun boicot aos produ
tos austrais. • 

exixiu cámbios políticos e so
ciais para posibilitar a saída á 
luz, a osixenación da vida da 
maioria da povoación. 

No próximo mes de Outubro' 
haberá eleicións lexislativas. 
Os partidos toman posicións 
para alca~zar o poder no Con
greso e ditar leis ao seu xeito 
en preparación das presiden
ciais de 2003. Desde os gover
nos estatais e metropolitanos, 
os justicialistas queren xogar 
as bazas da esperanza do re
torno de Ménem e o papel xo
gado por Cavallo. Os socialis
tas do Frepaso e os radicais de 
Alfonsín teñen moito que cam
biar se queren volver atraer a 
confianza da xente, nunca tan 
descrida como neste cámbio de 
estación, que come za como re
mato u, con_ protestas e paros. • 

22 DE MARZO DE 2001 

Máis de 600.000 sérbios 
viven des~razados e 
na probeza 

As guerras de Croácia, 
Bósnia e Kósovo deixaron 
un balanzo terríbel en 
canto a refuxiados. 
Segundo diversas 
organizacións 
humanitárias, ao redor de 
600.000 sérbios viven fora 
dos seus fogares, en 
situación de pobreza 
absoluta. Uns 200.000 
pmceden de Kósovo e 
habitan campamentos 
praticamente abandonados 
palas autoridades políticas. 
A situación é extrema na 
rexión da Vojvodina, onde 
está a metade dos 
refuxiados, que 
representan un 20 por 
cento da povoación. Ao 
comezo da intervención 
militar da OTAN, a Alianza 
baseou os bombardeos no 
grave problema dos 
300.000 albanokosovares 
desprazados. Case dous 
anos despois, o número de · 
refuxiados duplicouse. • 

Fox quere reter 
a Marcos 
na Cidade de México 

Despois de anunciar o 
subcomandante Marcos 
o seu regreso a Chiapas, 
unha vez fracasadas as 
xestións para reformar a 
constitución, o 
presidente Vicente Fox 
quixo evitar a partida. O 
dirixente mexicano 
emprazou os zapatistas e 
o Congreso a se reuniren 
para debater as tres 
propostas básicas das 
reclamacións da 
guerrilla. Fox propuxo 
converte{ tres cuarteis 
militares de Chiapas en 
centros de 
desenvolvlmento 
indíxena; tirar da cadea 
todos os activistas do 
EZLN e convencer o 
sector máis intranslxente 
do seu partido, o PAN a 
dial gar sen reservas 
con Marcos.+ 

O ~residente de Namibia 
ordena a ex~ulsión 
dos homosexuais 

O presidente namíbio Sam 
Nujoma ordenoulle á policía 
o arresto e deportación dos 
homosexuais masculinos e 
femininos. Esta arde provén 
da sua própria 
interpretación da 
constitución, que negaria os 
direitos de liberdade sexual. 
Nujoma afirmou ·que a 
promiscuidade destes 
colectivos está a levar ao 
país á "pandémia da SIDA, 
favorecida polo alto 
consumo de alcol entre a 
mocidade". Desde as 
organizacións homosexuais, 
láianse das afirmacións e 
temen que as palabras do 
presidente acaben 
provocando unha caza de 
bruxas contra eles por parte 
de parte da cidadania que 
pode incluso ver benefícios 
persoais na sua expulsión.• 
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Ourense 2001: 
a globalización 
en forma 
de esc~vadora 

A transformación da cidade de 
Ourense vai máis alá do pura
mente físico. Dá paso tamén a 
un cámbio socioeconómico (La 
Región, 18.03.01 ). Un cámbio 
no deseño urbanístico do con
cello, que implica un novo xeito 
de entender a cidade. Unha 
transformación que se nos está 
a vender como servizo á comu
n idade, case 
como favor, 
pero que aga-
cha aspectos 
un tanto túr
bios que in
frinxen , entre 
outras nor
mas, a Decla
ración dos 
dereitos do ci
d adán e a 
Constitución 
española. 

Para come
zar, aos habi
tantes de Ou
rense non se 
nos consul -
tou en nen-

O máis ofensivo 
équenosvan 
oferecer cartas a 
cámbiode 
enterrar un xeito 
de vida rural 
pero integrado 
hannonicamente 
no dia a día da 
cidade. 

gun momento a nasa opinión 
verbo de todos istes cámbios 
nas infraestruturas públicas do 
concello. Para segu ir, tampou
co se nos informa claramente 
sobre orzamentos e adxudica
cións de obras. 

lste Ourense do novo milénio 
ten a intención de ser unha ci
dade moderna que ofertará nu
merosos servizos empresariais 
e turísticos, unha cidade euro
pea, na que se cobrará por en
trar aos museus e tamén por 
aparcar. En troques, na bisba
rra, vemos que as causas non 
son tan sinxelas como as pintan 
no centro. 

Cada vez máis, as decisións 
tomadas na Praza Maior-San
tiago-Madrid-Bruselas-Was
híngton vólvense impopulares, 
por atrevidas e faltas de res
peito cos habitantes e co en
torno. Talé o caso do proxecto 
de empacadora de lixo de San 
Cibrao das Viñas, ou a falida 
proposta de incineradora de 
restos animais no matadeiro 
do Pino, ou a vergoñenta ma
rea de vacas martas preto de 
Castro de Beiro. Outras deci
sións, ademais, conseguen 
que milleiros de veciños saian 
á rúa unha tarde calquera de 
semana para impedir que a 
Xunta de Galicia e os bulldo
zers de Xestur enterren Ben
posta. 

A xestión pública non é trans
parente, e moito menos since
ra. Para mostra outro botón: 
hai dez dias, o concelleiro de 
infraestruturas, Xosé Luís Ro
dríguez Cid, comunicou aos vi
ciños do oairro do Pino que un
ha autoestrada de enlace ía 
arrasar vintetrés vivencias ha
bitadas e dúcias de lei ras e vi
ñedos. O prazo de alegaciól)S 
a este prox.ecto de trazado re
mata esta semana. Ante a pre
ocupación dos interesados e 
afectados, Rodríguez Cid limi
tou se a informar vagamente 
eximíndose de responsabi lida-

ANOSATERRA 

Suso Sanmartin 

des, e deixando claro que era 
unha decisión de Madrid. 

As especulacións e os malen
tendidos chegaban esta fin de 
semana dende A Ponte ata Ca
nedo. Os veciños están moi de
sacougados, e axiña remata o 
prazo. l::ogo expropriarán_ 

A desinformación é o modus 
operandí desta globalización en 
curso. A sua filosofía, o pensa
mento único, ameaza con des
truir todo aquelo que non sexa 
avaliábel en termos de rendibili
dade económica. lmpónsenos 
dende a Praza Maior-Santiago
Madrid-Bruselas-Washington a 
todos os veciños do Pino e do 
mundo, un xeito de vida que 
non é o naso. 

Se executan o trazado proxec
tado moitos taremos que mar
char do bairro . Para os máis 
vellos significará directamente 
a marte. E os que queden ve
rán diminuida a sua calidade 
de vida notabelmente. O Pino 
soportará un alto fhdice de cir
culación periférica, de gases 
carbónicos e ruídos. As abon
dosas colleitas de viña, pataca, 
hortaliza, froiteiras ... estra
garanse, e tamén os numero
sos acuíferos da zona. Co des
terro afectarán os vestíxios ar
queolóxicos , a memór~a que 
podía quedar baixo a terra. 

Pero o que é máis ofensivo é 
que nos van aterecer cartas a 
cámbio de enterrar un xeito de 
vida rural pero integrado harmo
nicamente rio dia a dia da cida
de. Nesta ambivaléncia criámo
nos várias xeracións, apreQden
do a ser posmodernos pero á 
vez respeituosos cos vellos e 
coa terra. 

Cando a democrácia é só unha 
tapadeira empr~sarial, xa non 
nos valen os políticos. Só os ve
ciños xuntos, a povoación en pi
ña, podemos evitar que iste e ou
tros atropelos se sucedan. Só os 
veciños xuntos. Os do f>ino, pero 

. ') ............ , ". 

tamén os de Benposta e San Ci
brao, os de Porto Carreiro e A 
Ponte, Covadonga e O Vinteún, 
todos e todas, a xente do comun 
que habitamos iste planeta. 

Cando a globalización ten forma 
de excavadora non valen nego
ciacións. Fagámonos ouvir xun
tos cunha soa voz, antes de que 
chegue ise momento.• 

XULIO Cm NEIRA 
. VICIÑO 00 PINO E AFECT AOO 

(ÜURENSE) 

Xurxo Borrauís 
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. ' 
Deixen traballar 
Ante as diversas notícias e 
opinións aparecidas recente
mente en diversos meios de 
comunciación local, dirixidas 
nalguns casos dende grupos 
"anónimos" que defenden pos
turas partidárias, os represen
tantes das asociacións de ve
ciños e comerciantes que com
poñen o Consello Territorial do 
Centro Histórico de Ponteve
dra, queremos informar á ci
dadania. 

A actual situación de deterioro 
urbanísitco, social, económico 
e comercial do Centro histórico 
procede do 
abandono e a 

A politización 
das protestas 
non é máis que 
a reacción 
dunha parte da 
cidadania 
acostumada a 
un ha 
"Pontevedra 

falta de in
vestimentos 
sofridas por 
este conxunto 
monumental 
durante déca
das. Calquer 
pontevedrés 
que se ache
gue poderá 
observar as 
deficiéncias 
nos servícios, 
empedrados 
e alumeados 
que causan donnida". 
unha imaxe 
pouco atracti-
va e que im-
piden en grande .medida unha 
reabilitación económica e so
cial desta zona da cidade_ Evi
dentemente a única saida posí
bel a esta situación e a renova
ción dos servícios e das ruas 
públicas que impulse á sua vez 
a reabilitación de negócios e 
vivendas por parte da iniciativa 
privada para que o Centro His
tórico sexa de novo o verdadei
ro centro da vida da cidade e_o 
motor turístico d~ comarca. 

As obras realizadas nos So-

1 ~~~ 
1 
e.za~~ 1 

1 7.AA~ 
1 
1 
1 
·I 
1 
1 
1 
1 Aeconomia 1 
1 arxentina vive dias 
1 de grória pero o que 
1 vai de pena é o país. 1 
1 As alzas diarias da 
1 renda por cabeza 
1 deixan cen mil máis 1 
1 fóra da mesa e do 
1 traballo. A culpa é 
1 dos parados como 1 
1 explican Carlos 
1 ·solchaga e 
1 Guillermo de la 1 
1 Dehesa. 
1 
1 Fraga presume de 1 
1 pasar revista militar 
1 aos conselleiros ás 
1 cito da mañá. Si, 1 
1 pero a med_iodia 
I· tocan a manobras 
1 gastronómicas. E 1 
1 coma en tempos de 
1 Franco, nunca .faltan 
1 ministros 
1 
1 voluntários para o 
1 cocido. 



No banquete do 
Día da Hoste/aria 
(terza feira pasada) 
xuntáronse en 
Vilalba Fraga, Pérez 
Varela, Celso Currás 
e Diz Guedes. Acaso 
non tiña nada 
urxente que atender . 
o conselleiro de 
Agricultura dun país 

( ~ 
gadeiro en estado 
de guerra? 

1 
Israel, 1 

1 concursante 
1 ourensán de Gran 
1 
1 Hermano traballa en 
1 Quiero TV e "tivo 
1 que acodir a un 
1 

logopeda -explica o 
cronista cipaio 
Rubén Ventureira en 
La Voz de Galicia-
para polir o seu 
marcado acento 
galego". A Silvia 
(amiga malagueña 
de Israel) non lle fixo 
falta porque ten 
acento andaluz". 

1 Unha mirada aos 
nosos mais 
arraigados 
costumes: la 
tauromaquia, e( 
flamenco y la 
familia". Anúncio de 
Caja Madrid para 

1 unha mostra de 
Manuel Hugue 
dentro da exposición 
Pontevedra Espacio· 
para el Arte. 

O celibato de 
cregos e monxas foi 
un recurso de Roma 
para evitar a 
transmisión 

1 hereditária da 
propriedade - eclesiástica. A prensa 
laica foi excomulgada 
mil veces por 
denunciar o absurdo 
cómico da castidade 
legal. Quen o diria: a 
história dos 
misioneiros ferv1dos 
da capadura parece 
máis do Frailazo que 
do Vaticano.• 

., 
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portais da Ferrería e na Praza 
de Curros Enriquez son unha 

· mostra evidente da rehabilita
ción en todos os aspectos dun
ha zona da cidade. O que ata 
hai pouco era un aparcadoiro 
indiscriminado de veículos é 

_ hoxe en dia un espácio aberto 
e de lecer que invita diaria
mente a moitos cidadáns a pa
sear e mercar no Centro Histó
rico. 

As obras p.endentes, Praza de 
Abastos, Praza da Verdura, 
Sarmiento, Cesar Boente, 
Ánimas, Don Gonzalo ou Fer
nandez Villaverde, asi como a 
nova iluminación do Centro 
Histórico colaborarán, sen dú
bida, a mudar a imaxe desta 
zona e devolverán a todos os 
pontevedreses, e non soa
mente a veciños e residentes, 
un espácio social comercial, 
cultural e de lecer. 

Dende lago as obras non po
den realizarse sen moléstias e 
sen causar pequenos proble
mas a veciños e comerciantes, 
que ao fin son os maiores be
neficiados, pero é aqui onde 
todos ternos que colaborar sa
bendo da antemán que o resul
tado mellorará a nasa calidade 
de vida. A politización das pro
testas non é máis que a reac
ción dunha parte da cidadania 
acostumada a unha "Ponteve
dra dormida" que non é quen 
de entender o despertar do 
máis vello bairro da cidade ao 
século XXI. 

Por último insistir en que este 
é o proxe<?tO de todos, e que 
aínda que a ninguén se lle 
abriga a colaborar nel ternos 
que manifestar: por favor, dei
xen traballar. + 

ASOCIACIÓN DE VICIÑOS 
CIDADE VELLA 

ASOCIACIÓN DE VICIÑOS 
, SANTA MARIA 

A.REA COMERCIAL 
ZONA MONUMENTAL 

(ENTIDADES INTEGRANTES 
DO CON SELLO TERRITOIC <\L 

DO CENTRO HISTÓRICO 
DE PONTEVEDRA) 

Racismo 
Vimos de ver estes dias atrás 
como se demoniza Cataluña por 
certas declaracións de Marta 
Ferrusola a respeito das conse
cuéncias que o feito migratório 
pode levar a Cataluña, de non 
producirse a integración· dos 
mesmos na cultura catalana, e 
de segúir atraguendo sen nen
gunha caste de control a entra
da, masiva de emigrantes. 

A agresividade manifesta polos 
meios de comunicación afeites o 
nacionalismo español, está a 
mostrar a faciana escura do na
cionalismo quizais máis agresivo 
da vella Europa, que non dubida 
en adiar a constitución española, 
pasando por riba dela no canto 
do recoñecimento das nacionali
dades históricas, das suas lín
guas e das suas culturas. 

A guerra psicolóxica desenrola
da polo governo español (her
deiro do nacionalismo español 
deCimonónico) , está a levar a 
convivéncia política a graus de 
tensión permanente, non dubi
dando na utilización de calquer 
caste de médio ou de manipula
ción, co obxectivo de despresti
xiar os nacionalismos periféricos 
e, a ser posíbel, arrincalos da 
tace do chan español. 

E non podian deixar pasar a opor
tunidade, habia que aproveitala, ti
rando de contexto as manifesta
cións da Sra. Ferrusola; denomi
zar a muller do presidente da Ge
neralitat co obxectivo de demoni
zar a institución e por extensión a 

FE DE ERROS 

· Na contraportada do nº 977 
incluíase un dado erróneo 
no artigo Quen teme á cida
de dos mortos·? Vencellá
base ao cineasta vigués 
Cesáreo González coa em
presa Cifesa, cando, en re- · 
alidade, a produtora da que 
foi responsábel chamábase 
Suevia Fi/ms. + 

todo o nacionalismo catalán, e co
mo habia qae aproveitar a oportu
nidade, tamén o vasco e o galega. 

A carencia de ética política leva 
ao governo Aznar a aprobar un
ha Lei de Estranxeria fornecedo
ra de man de obra barata para 
"os empresarios demócratas do
nes do agro, da construción e do 
servizo doméstico, básicamen
te". Mentras manteñen na ilegali
dade a centos de milleiros des
tes emigrantes, co obxectivo de 
estabilizar os benefícios dos pa
tróns, pois que a ilegalidade for
za a traballar deseperadamente 
pela miséria cotián de comer. 

El Ejido, Lepe, o Maresme cata
lán, etc. son pontos de referén
cia da verda-
deira faciana 
do racismo 
español que 
non dubida en 
manter exérci
tos de traba
lladores es
tranxeiros en 
condicións 
medievais . E 
se se queixan, 
sempre queda 
a posibilidade 
do relevo, tra-
elos da Euro-

Ailegalidade 
forza a traballar 
deseperadament 
e pola miséria 
cotián de 
comer.dormida". 

pa do Leste, ou da América do 
Sul, que son máis domésticos. 

A entrada masiva de estranxei
ros nun pequeno país como Ca
taluña, de non ser regular a sua 
entrada e integración na cultura 
catalana, poden en poucos anos 
levar a situación de confronta
ción, e poñer en perigo de desa
parición a cultura catalana (en 
contínua loita normalizadora pe
rante a agresión castelanidora), 
feito que ao governo español 
encheria de ledícia, acabando 
asi co feito diferencial catalán, e 
España voltaria a ser "Una, 
Grande y Libre), domesticando · 
os emigrantes sen nengun es
forzo na cultura española. · 

O mantimento pala España do 
"feito diferencial galega no tocan
te a emigración" na Comunidade 
Económica Europea, e outra das 
maneiras que ten o estado espa-

ñol de neutralizar o desenrolo in
tegral da nacionalidade galega, 
eivando en todo canto lle sexa 
posíbel a restauración do Estado, 
como llo veñen reclamando os fir
mantes do Pacto de Barcelona; a 
conformación dunha confedera
ción española, na que houber ca
bida para os nasos irmáns portu
gueses. Mais de todos é coñeci
da a agresividade desenrolada 
polo nacionalismo español 
(Sr.Aznar, Sr. Fraga, etc), e can
do se menta ista posibilidade, 
non dubidan en favorecer a via 
migratória (pois que coma todos 
coñecemos emigran os xovens) , 
quen na sua maioria son poten
ciais votantes do BNG, polo cal 
favorecedores da via nacional ga
lega, mentras no país se mantivo 
un statu qua povoacional (por 
idade. e formación) favorecedores 
das teses españolizantes e nega
doras do feito nacional galego. 

O PP, representante da oligar
quía española, é responsábel 
da situación de desertización 
povoacional galega e responsá
bel da situación de centos de 
millerios de emigrantes no esta
do español.+ 

C ARLOS PIÑEIRO 
(MADRID) 

está aberta ás vasas 
colaboracións, débense incluir 

o nome e apelidos. 
Os textos non deben exceder 

as 45 liñas. 

Agora tamén pode dirixir 

os envíos para esta sección 

polo correo electrónico: 

info@anosaterra.com 

Envlos a: 
A ALDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 
Apart. 1.371 36200 Vigo 

ou através do Fax: 
(986) 22 31 01 

S U B S - C R ~E B A S E ! ! 
Nome .......... ........................ Apelídos .. ...... ........ ............................. . 

1 ~ ·.~:~~~~~ ~~~~·. ~~~~~~~~~~~ -- ~ ~~~~~~~~~~~ -. ~ .. ~~ ~ ~-~.~~-~~~~ . . : : :::::: :~~~ : :~::::: : : :: :~ :~: : ::::::: : ~: : : ~: 
Correo electrónico: subs.anosaterra@terra.es 

Suscrébome a A Nosa Terra por un ano/semestre ao prew de: 
O Galiza/Estado!Portugal 9.000 ptalano 4.500 ptalsemestre. 
O Europa 11.000 pta. 
O América e resto do mundo 14.000 pta. 

Pagamento domiciliado 

Banco/Caixa de Aforros ...... , ......................................................... .......... . 

Conta ou Libreta ci:::r::I] r:::::LL.J.J LJ. . .J Ll f 1 1 1 1 f 1 1 1 

Titular ........................ . , ........................ ,. .......... ,. ..................... ................... . 

Povoación .......................... ... ....... Província ......... . k .... .. .. ....... . . .. .... ..... ... ... .. 

Cód. Postal .... ...... ....................... Teléfono ...................................... . 

Povoación ........ .. ........................ N.LF ...................................... : ... .. 

Província ....... ...................... ... ..... País .................... ., .................... .. 

a) Subscricións para o Estado e.<>pañol O Talón bancárlo adxunto. 
b) Para o resto <lo mundo 

O Xiro internacional a nomo da A Nasa Tena. Apdo. i .371 Vigo. 
O Cheque bancárlo adxunto. 

OV!sa. ~-~~~, 

Sórvan$e tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á mina oonta, os recibos que ~o mBu 
nome lle sexan apresentados por Promocións Cvlturais Galegas S.A. (A Nosa Terra). 

Data Atentamente {Sínatura} 

Pagamento con cargo ao meu cartón de crédito 

Visa Nº 1 1 1 1 ! i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C[JJ_J 
Data de caducidade do cartón (impre$cindibe!} ......... , ..... .................................. . 

Nome do titular ··-·----···········---··········--·-···· .............. ,, ............................................... . 

Sinatura do titular (imprescindíbel): 
1 , 
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Xohana Torres reaparece en Tabernas 
A literatura· celebra a entrada da escritora 
na Académia, tras décadas afastada da vida pública 
ef> CARME VIDAL 

Sen noticias de Xohana To .. 
rres. Van case tres décadas 
desde que a escritora decidiu 
non participar en actos púbJi .. 
cos. Xohana Torres gardaba 
siléncio mentras a sua obra se 
ia convertindo en referéncia 
obrigada para as novas xera
cións. Arredor da figura da 
escritora tecíase un manto de 
mistério que, ·con certeza, 
non era ela quen queria pro
mover. Xohana Torres entra 
na Académia Galega e a a sua 
preséncia no edificio da rua 
Tabernas da Coruña significa .. 
rá a reaparición pública máis 
esperada da nosa literatura. 

O escritor Salvador Garcia Bocfa, 
ño é o autor da proposta de entra, 
da de Xohana T erres na Acadé
mia, avalada coas sinaruras de Xo
sé Luís Méndez Ferrin e Xosé Luis 
Franco Grande, os tres compañei, 
ros de xeración da autora, A hora 
de apresentar a documentación, 
xa Garcia Bodaño obtivera a acei, 
tación da escritora, unha confor
midade que sorprendeu aos que 
coñecen o seu receo para asistir a 
actos públicos. "Merecia estar na 
Académia. É da nosa xeración e a 
sua obra, escrita en todos os xéne
ros, ten un valor incuestionábel. É 
de xustiza que sexa académica" 
afirma Garcia Bodaño mentras 
debulla todas as iniciativas que 
Torres promoveu neutro tempo, 
desde pioneiros programas de rá, 
dio en galego, recitais poéticos ou 
teatro en Ferrol. 

Garcia Bodafio Lembra a imaxe 
de Xohana Torres con boina, co
mo "unha muller francesa da re
sisténcia" ue, como se compra
ba nas crónicas da época, engaiD' 
Laba con discursos e poemas e 
que, un dia, escolleu o siléncio 
que só rompeu en contadas oca, 
sións. O concello de Santiago 
criou hai nove anos un prémio 

. de investigación sobre as mulle
res que leva o seu nome e a escri
tora non asiste ás entregas. Parti
cipou no libro conxunto promo
vido polo Padreado Rosalia de 
Castro titulado Aquelas que can, 
tan en homenaxe á poeta pero a 
sua agardada preséncia na apre, 
sentación viuse tamén truncada. 

"A sua desaparición é unha das 
grandes interrogantes do século 
XX na história da literatura. A 
sua obra é dunha altísima calida, 
de poética. Representa a constru, 
ción da nación" afirma a poeta 
Chus Pato que ten en Xohana 
Torres unha referéncia literária 
fundamental. "O seu retorno é 
unha grande alegria · e un motivo 
de esperanza. Recuperar a voz e a 
centralidade da mellor poeta do 
século XX", destaca a autora de 
m, T alá ao tempo que verbaliza un 
desexo: "que XohanaTorres fala, 
se e escribise as suas memórias". 

T amén alegria prodúcelle a entra, 

da da escritora na Académia á crí
tica Helena González, sen dúbida, 
a mellor coñecedora da sua obra. 
''É a primeira grande muller poeta 
desde Rosalia, capaz de levar á 
épica desde a lírica, nun transcur
so no que o que poderla verse co
tiá se converte en revolucionário. 
A figura de Xohana era a única 
escritora na que se podian ver as 
novas autoras", afirma Helena 
González. En 1983 a Festa da fo, 
labra Silenciada, revista dirixid~ 
por Maria Xosé Queizán, adícalle 
un número monográfico á autora 
da novela Adi6s, Maria ou da obra 
teatral A outra banda do Iberr. É 
nesa publicación onde Helena 
González situa o nacimento do 

XAN CARBALLA 

"mito da Xohana T erres feminis
ta. O seu autoexílio. quere dicer 
moito, é o seu reducto de liberda, 
de". A entrada na Académia sig
nifica, ao seu ver, a normalidade 
para unha figura que, segundo 
Helena González aventura, posi, 
belemente encarrilará o seu dis, 
curso "pola posición que mantén 
de ser consciente de ser muller". 
Xohana T arres ten seis meses pa
ra apresentar o discurso de entra, 
da no plenário da Académia. 

Línea divisória, 
un poemário esperado 

"Así falou Penélope:/ "Existe a 

maxia e pode ser de todos. ¿A 
que tanto novelo e tanta histo
ria? EU TAMÉN NAVEGAR". Os 
versos pertencen ao poema "Pe, 
nélope" do último libro de Xo
hana Torres, Tempo de Ria. Os . 
versos de Penélope convertéron, 
se nunha sorte de alegato repetí, 
do en rtrnltitudé de ocasións. O 
poemário sae publicado en 1992 
en Espiral ,Maior, un selo que 
poucos meses antes botaba a an
dar o poeta Miguel Anxo Femán 
Vello. Sumábase o novo título a 
Do sulco (1959) e Estacións ao 
mar (1980), títulos que, até en
tón constituían a obra poética 
da autora. Na lapela de Tempo 
de ria líase que o poemário "recu
pera para os lectores a unha das 
máis grandes autoras de poesía · 
galega contemporánea. Xohana 
Torres, considerada xa un cláSi, 
co da nosa poesía, é unha <lesas 
voces necesárias e auténticas que 
prestíxian e enaltecen a palabra 
poética". Case dez anos despois 
da sua publicacíón, Miguel An, 
xo Femán Vello fala do especial 
entendimento que se estabele, 
ceu entre editor e escritora. "Xo, 
hana sempre pon as cartas boca 
arriba e eu sabia que non querilJ 
facer apresentacións públicas. E 
unha muller de extrema cordiali, 
dade. É curioso o enigma que 
existe ao seu redor e como desa
parece no trato persoal, tan pró~ 
ximo" sinala, non sen colocar a. 
Xohana Torres nunha liña "de 
mistério que tamén está en Ro
salia de Castro ou en Maria Ma
riño". Os que coñecen a Xohana 
Torres saben que, enriba da sua 
mesa, está xa case ultimado o 
poemário Línea divisória. Case 
dez anos despois de Tempo de ría, 
o novo título pode coincidir coa 
aparición de Xohana Torres des, 
pois de tres décadas.+ 

O presidente 
entrevista· á nova académica 

DESPOIS DA PUBLICACIÓN DE Do SULCO (1957), O SEU 
PRIMEIRO POEMÁRIO, SALVADOR LORENZANA -PSEUDÓNIMO 

DE FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO- PUBLICABA EN 
ÜALICIA EMIGRANTE UNHA ENTREVISTA COA ESCRITORA. 

REPRODUCIMOS AGORA UN EXTRACTO DA CONVERSA: 

¿Como sintetizarfas a túa 
idea de Galicia, no mundo da 
cultura? 

Como uclia avantada de cul, 
tura, dentro da súa integra, 
ción no mundo europeo; co
mo unha riada espritoal cara a 
América. 

¿Qué é o poetá pra ti? 

O poeta anda a perguntar 
na súa moradía de c0terraña 
soedade. A súa poesía per
gunta e responde por íl. Po, 
etas son aquiles que sinten 
unha verdade, e sábena de, 
cir. ) 

¿Pódese falar de que teña 
xurdido no noso país, un no ... 
v9 movimento poéticp con Ji .. 
ñas definidas? · 

E indudábele o agromar dun 
movimento poético aitual. 
Quizaves o punto de partida 
haxa que percuralo no manifes, 
to de Manuel Antonio. Nun 
senso doado, eu definiría as ü, 
ñas da nova poética sinalando 
a maor simpricidade da métri
ca; un predominio do fondo so, 
bor das formas. Voando, antre 
unha vertebración máis firme e · 
confidencial, a metáfora. 

¿~orno fixarías a túa postura 

frente á época que vivimos? 

Postura de inquietude, de esi
xencia con un mesmo. O poe- • 
ta terá que ser honrado e res~ 
ponsábel. Sen ísto, andará per
dido antre formalidás i escolas 
que non servirán pra nada. 

¿Qué papel lle corresponde 
desempeñar a Galicia na ho ... 
ra presente? .... 

Nos catro séculos en que Ga
licia vivíu "afastada", por mor 
de acontecementos que todos 
conocemos, a nosa língua sou ... 
po manter vivas, incorruptas 
as súas formas sintaiticas. O 
noso ·idioma demostróu xa a 
súa fresibilidade na Edade 
Meia, e na contemporánea. 
Como sempre., o seu .papel te~ 
rá que ser direitriz, foi a súa 
misión no tempo.• 

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

Os montes· 
crucificados 

~ LOIS DIÉGUEZ 

Ago no~ dicia que podia pasar. 
O medo apareceu ... nos cando vimos 
a Serra mítica do Xistral crucificada 
polos muiños de vento (o zunido 
constante acaba por tolear a cabeza) 
e despois, chegados ao mar, os mon, 
tes todos en circo con iguais cruces 
a xirar, sobre os eucaliptos que non 
dan respiro e acaban por facer-nos 
fuxir dun dos paraísos máis fermosos 
da Europa. A história comezou hai 
ben anos, .cando Fraga sementou de 
piñeiros as boas terras mesmo de 
cultivo. Despois viñeron os eucalip, 
tos, a avanzar como unha 
maldición, sen orde nen concerto, 
pantasmas e escures a minar a auga 
do milagre. Logo as vacas -tamén 
con Fraga- , comezaron a desapare, . 
cer ao meter aquí o leite estranxei, 
ro, e a carne. E neste momento xa é 
un andácio ve-las soterradas e chei
rentas mentras as nosas 
explotacións van cerrando sen re
misión. 

~r iso a paisaXe muda para o gris 
agora. Era ela a que nos quedaba, 
destruídas xa as nosas fontes de ri
queza, e ao seu redor foron nacendü' 
outros focamentos económicos ba
seados na natureza. Eslogans para 
paliar a meta esperanzada das nosas 
xentes, galegas e galegas, galegas e 
galegas, sempre abourados polos que 
deixaron o corazón nas contas ban, 
cárias e nos poderes madrileños, 
roteiros polos camiños e devesas', 
casas de turismo rural, rios de avi, 
dradas augas ... EspeJlismos cando _ 
agora se desfán en hoscos agresivos 
e monótonos, en encaros amenaza, 
dores ou montes crucificados. Tanta 
enerxia e andamos ainda sen luz pra 
mover a máquina moderna. 

6xa o andácio, como ao princí
pio, chega ao Val de Lemos, á Ri
beira Sacra tan festexada polos que, 
ao mesmo tempo, a negan. Outra 
serra mítica consagrada polos nosos 
devanceiros, a que se encúmia na 
Cabeza da Meda, vixia alegre do 
Val e do Sil e mais o Miño, vai 
mostrar o seu perfil asombrado po-

. los muiños de vento, e xa a visión 
grata dos castros sementados e das 
ribeiras fartas cos viñedos e coas 
hortas, dos nosos monumentos m·a, 
terializados en mosteiros ou igrexas 
(Ribas do Sil, Pombeiro, Cadeiras, 
Eiré, Atán, Ferreira) escurecerá a 
sua libertad e de· 1uz e _aztil, de domi
nio independente e de atracción 
festiva. 

g doi a destrución cando ela 
se combate. Doi a destrución cando 
se fai ante o siléncio praticamente 
xeneralizado. Unha esmola pode 
animar aos que non teñen xanelas 
de futuro. Unha esmola para se apo, 
derar dos nosos montes pode animar 
a quen foi expulsado dos seus paraí, 
sos económicos. Así padecemos 
hoxe outro paso máis dos destructo
res, entre cantos de vítores empu, 
rrados polos propietarios cobardes 
dos meios de comunicación. O sé, 
culo vén d~ enganos e misérias. 
Mais seguiremos, como as formigas, 
a traballar, mentres non nos entre o 
desespero.+ 
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• Encontro internacional de arquitectos na Coruña 
Comezaron o Mércores 21 de 
Marzo os lI Encontros Interna, 
cionais de Arquitectura da Co, 
ruña, que se desenvolven até o 
dia 23 e reunen a quince 
arquitectos de México, Brasil, 
Arxentina, Portugal e o Estado 
español. Ruth Verde, Milton 
Braga, Marcelo Villafañe, Nu, 
no Portas, Manuel de las Casas 
e Manuel Gallego, entre 
outros, participan no encentro 

• Con tos, fotos e 
ideas ao redor 
do meio ambiente 
en Santiago 
Criatividade, defensa do meio 
ambiente e prémios de conside, 
rábel contia económica confluen 
na ·convocatória que se fai do I 
Concurso Medioambiental do 
concello de Santiago. Tres 
modalidades teñen cabida neste 
concurso: ecocontos, ecofotos e 
ecoideas, e para as tres se 
demandan traballos orixinais. 
No primeiro caso, pódense apre, 
sentar cantos ou relatos en gale, 
go cunha extensión mínima de 
dez páxinas. O prazo remata o 15 
de Setembro e estabeleceuse un 
primeiro prémio de 400.000 pe, 
setas, un segundo de 200.000 e 
un terceiro de 75.000. Para as 
ecofotos pídense imaxes de pai, 
saxes, flora, fauna, denúncia am, 
biental, etc. A contia dos 
prémios é a mesma, pero o prazo 
de admision remata o 7 de Maio. 
En canto ás ecoideas, poden 
apresentarse dous tipos de traba, 
llos: ensaios e textos de divulga, 
ción sobre cuestións ambientais, 
ou propostas e proxectos innova, 
dores que busquen mellorar a ca
lidade de vida "desde o ponto de 
vista ambiental e promover o 
desenvolvemento sostibel". Pré
r;nios de igual contia e o mesmo 
prazo de admisión que no caso 
dos ecocontos. O xúri vai estar 
presidido polo alcalde composte
lán, Xosé Sánchez Bugallo. • 

• Pérez Varela 
promete 
potenciar 
o audiovisual . / . no antversano 
doCGAI 
Duraii.te a celebración do 10º 
aniversário do Centro Galego 
das Artes da lrnaxe, na Coruña, 
o conselleiro de Cultura, Xesus 
Pérez V arela anunciou a criación 
dun consórcio do Audiovisual. 
Ainda que non precisou máis 
dados, o anuncio estaba xustifi
cado na celebración do CGAI 
como un guiño cara un sector 
cun importante desenvolvemen
to nos últimos anos, pero ainda 
marcado pola sua febleza. Tanto 
o conselleiro como o alcalde da 
cidade, Francisco Vázquez, lou, 
varan o papel do CGAI, que di, 

cuxo lema é "Símbolos" e no 
que se analizan as formas de 
crecimento urbano en relación 
coa diversidade estrutural e os 
conflitos tipolóxicos. Os estu, 
dante da asociación "Primeiro 
Andar" son os que organizan 
estes encontros contando co 
apoio de diferentes 
institucións como a Xunta, a 
Deputación ou a própria uni, 
versidade.• 

Manuel Gallego. 

rixe Xosé Luis Cabo. Oitocentos 
títulos, tres millóns de metros de 
películas, seis milleiros de caft:a, 
ces e ao redor de dez mil fotogra, 
fia son parte do arquivo do 
CGAI, que adica boa parte ~os 
seus méios a recuperar, conservar 
e restaurar películas. • 

·• Arte na rede 
no festival 
de video de Vigo 
A rede centra o Festival de Vi, 
deo de Vigo que comezou o 19 
de Marzo e remata o Sábado 24. 
A criatividade na era informáti, 
ca e o intercámbio de 
producións que facilita a Inter, 
net, son dous dos eixos deste 
evento, que se completa coa ex, 
posición Net .Art, que mostra 
obras pensadas e realizadas 
segundo as características da lin, 
guaxe da rede apresentadas en 
CD-Rom.• 

•Übrasdo 
chileno Roberto 

-Matta en Ferrol 
O centro cultural "Torrente Ba
llester" de Ferrol acolle desde o 
Venres 16 de Marzo a mostra O 
dno dos tres 000, que inclue escul
turas, gravados e óleos do chile, 
no Roberto Matta. lnfluído polo 
París do surrealismo, ali se rela
cionou cos nomes máis recoñeci
dos dos anos trinta, tras colabo
rar durante meses como arquitec, 
t;ó con Le Corbusier. Tras a II 
Guerra Mundial desenvolveu o 
seu traballo nos EstadüS Unidos. 
A mostra está organizada pala 
concellaria de Cultura.• 

•Reunión 
en Ponteareas 
ao redor 
de Bauza Brei 
O centenário do nacemento de 
Fermin· Bauza Brei reuniu en 
Ponteareas a especialistas na 'Sua 
vida e obra durante o Xoves. 15 
e o Venres 16 de Marzo da man 
da consellaria de Cultura, que 
organizaba o congreso. Ali esti, 
veron os fillos do autor de Nao 
senlleira, Fermín e Xosé Luis. Pa
la sua parte, Ramón Nicolás Ro, 
dríguez fixo un percorrido " 
cronolóxico por trinta anos da 

vida de Bouia Brei através da 
correspondéncia que este manti, 
vo con Ramón Otero Pedrayo e 
con Francisco Femández del 
Riego. Outros ponentes do con, 
greso ponteareán foron Teresa 
López, Xosé Manuel Salgado e 
Xosé Maria Dasilva. + 

• Escoitar 
a Giuseppe Verdi 
en Lugo 
''Unha pequena historia da ópera,, 
é o nome do ciclo que o campus 
de Lugo pon en marcha desde hai 
tres anos, e que desta vez céntrase 
na obra do que foi o máis famoso 
compositor da ópera, Giuseppe 
Verdi. Arias de Bellini e Verdi pa
ra comezar os concertos o Luns 26 
de Marzo no Círculo das Artes; 
unha selección de Rigoletto o Xo, 
ves 29 co barítono Arturo Barrera 

· e a soprano Sabina Puertolas; o 

• Santy e 
Kiko Dasilva, 
gaña dores 
do humor 
gráfico JB 

· Os premios de humor gráfi, 
co Joven y Brillante, estabe, 
lecidos anualmente por un, 
ha marca de whisky, tive, 
ron un resultado moi favo
recedor para os galegos. 
Dous debuxantes, Santiago 
Gutiérrez Gómez "Santy,,, 
colaborador de El Progreso 
de Lugo, e Kiko Dasilva, 
ilustrador e colaborador de 
La Voz de Galicia , gañaron 
o primeiro e o segundo pré, 
mio respeitivamente. Santy 
receberá un millón de pese, 
tas e Dasilva 425.000. • 

Kiko Dasilva. 

cuarteto de cordas da Real filhar, 
monia de Galiza interpreta a Ver
di, Puccini e Boccherini o 2 de 
Abril, e o Martes 3 a soprano Olga 
Mykytenko e o tenor V aleriano 
Gamghebeli interpretan duos do 
italiano. Para rematar o ciclo, cu, 
xas actuacións teñen lugar as oito 
e media, o barítono José Antonio 
·Carril canta o Mércores 4 
"canción de cámara ao redor de 
Verdi". Para saber máis sobre o 
compositor, tres conferéncias: o 
Venres 23, António Garcia Casti, 
ñeira trata o seu itinerário musical 
e político; o Martes 27 Enrique 
Viana compara a Verdi e, Bellini, 
e o Mércores 28 Daniel Alvarez 
V ázquez analiza a melodía e drama 
no italiano~ Por outra parte, inau, 
gúrase o 26 a exposición "Verdi, 
un achegamento visual". + 

• Saber aplaude 
os oleiros 
de Gundivós 
Isaac Diaz Pardo, Luciano Garcia 
Alén e un dos fillos da oleira Lola 
de Penelas, xunto aos 
representantes do concello, pre, 
sidiron a homenaxe que Saber 
rendeuo Sábado 1 7 aos artesanos 
de Gundivós. Precisamente apre, 
séntabase unha figura de Sarga, 
delos que representa a Lola de Pe, 
nelas, unha muller xa falecida 
que traballou todas a sua vida co, 
mo oleira Diaz Pardo concebiu 
esta peza de cerámica como unha 
homenaxe a todas as mulleres 
que se adial!on á alfarería.• 

•Arte e 
arquitectura, 
investigación 
para 
o Prémio Deza 
O Seminário de Estúdios do Deza 
convoca o 11 Prémio Dem de 
Investigaci6n, que ten como tema 
"Arte, arquitectura e património 

• Celanova revive 

ANOSA TERRA 

construído". O prazo de apresen, 
tación dos traballos remata o 30 
de Novembto deste ano e a reso, 
lución do xúri darase a coñecer 
no seguinte mes. Poden concorrer 
tanto investigadores a título per, 
soal como en equipa, e estabelé, 
cese un prémio de 250.000 pese, 
tas. As obras deben apresentarse 
no Padreado cultural de Lalin ou 
ser enviadas ao apartado de corre, 
os 179,36500 de Lalin. • 

-.Semana de 
recoñecementos 
paraMéndez 
Ferrin 
Se o Venres 16 de Marzo Xosé 
Luís Méndez Ferrin recollia- en 
Cuntis o Blanco Torres de xor, 
nalismo polos seus artigas en 
prensa, o Sábado 24 receberá en 
Vigo o prémio "Irmandade do 
Libro" na categoría de autor. Es, 
tes prémios, concedido pola fe, 
deración de Libreiros, serven de 
recoñecemento para librarías, 
méios de comunicación, edito, 
riais, institucións e coléxios na 
sua laboura a pral da leitura. t 

•NoMuseudo 
Povo celebran 
oDiadaAuga 
coas fotos de 
Xurxo Lobato 
En Compostela o Mu5eu do Po, 
vo Galega celebra a Semana da 
Auga, co dia central o Xoves 22, 
Dia Internacional da Auga, e • 
coa colaboración da 
organización Acción contTa el 
Hambre. Durante estes días o 
punto de partida das visitas do 
museu é a exposición fotográfica 
"A cor do Sur", de Xurxo Loba, 
to. Odia 12 un hidrólogo expli, 
cará os programas de Acción con
tra el Hambre nos diferentes paf, 
ses nos que a auga escasea. • 

a figura do gaiteiro de Penalta 
Cantado por Curros Enríquez, o gaiteiro de Penalta, Manuel Castro 
González, naceu ru> arr.9 1832. O concello de Celanova e a Funda-
ción Prémios-J..( · ·.. · ,. 
da Crítica cele, - gaiteira Susana Seivane partkipou na hornenaxe. 

braron unha 
homenaxe o 
Domingo 18 de 
Marzo na que 
fara a sua casa, 
onde se descu, 
briu unha placa 
comemorati va. 
Familiares e vi, 
ciños déronse 
cita nun acto 
que reivindi, 
cou a obra de 
Castro Gonzá, 
lez, mestre en, 
tre outros de 
Faustino San, g 
talices. A xove ~ 
gaiteira Susana ~ · 
Seivane inter, ~ · 
pretou duas pe, ~ 
zas para pechar z 
a homenaxe. • ~ 
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A NOSA TERRA. 

Epica e lírica 
do pasado 
presente 

Titulo: Eu tamén fun coas vacas / Fisteus era 
un mundo. 

Autores: Afonso Eiré / Lupe Gómez. 

Editariais: Espiral Maior /A Nosa Terra. 

Tanto Afonso Eiré como Lupe 
Gómez escreben a cerca dos anos 
da nenez, máis ou menos deica a 
pubertade pero con algunha refe, 
réncia a anos posteriores. En am, 
bos casos, a gabanza da aldea, está 
feita desde unha pespectiva ac, 
tual. Son introspeccións que ra, 
buñan no corazón procurando as 
razóns que nos atan a este mundo, 
as verdades que non marren ainda 
que as queiramos calar, porque as 
levamos no máis fondo como as 
caricias. Homenaxes a un tempo 
que se foi pero que deixou unha 
intensa pegada porque era máis 
humano, máis natural. Duras crí, 
ticas a unha impersoal sociedade 
actual onde os valores humanos 
tenden a desaparecer, onde as leis 
da natureza foron manipuladas 
polo home ao seu antollo, ~en 
contemplacións nen respeito por 
nada. Reivindicacións dun tempo 
no que a xente era o que parecia e 
parecía o que era porque era o que 
era, fronte a outro hoxe no que a 
xente quer parecer o que non é e 
poucas veces é o que parece por, 
que confunde aparéncia e eséncia. 
Revindicación da sinceridade, su, 
bllmación do humilde. 

En nengun dos dous discursos hai 
vontade de localización temporal 
explícita, sen embargo podemos 
precisala con facilidade e pouca 
marxe de erro a partir da data de 
nacernento dos autores. Resul, 

Afonso Eiré e Lupe Gómez:. 

tanda que os relatos de Eu tamén 
fun coas vacas corresponderían ao 
abano temporal que vai de 1955 
a 1970, aproximadamente, men, 
tres que os anos da nenez reme, 
morados en Fisteus era un mundo 
comezan en 1972, de tal xeito 
que a realidade literaturizada na 
obra de Lupe Górnez é factíbel 
considerala temporalmente con, 
tinuadora da de Afonso Eiré, 
sempre tendo en canta que Rio, 
pedroso (Eu tamén fun coas vacas) 
se localiza no mesmo corazón da 
Galiza (Chantada) pero que fis, 
teus, ainda sendo tamén interior, 
está ben máis preto do mar (Cur, 
tis). Fora cliso, e da antedita rna, 
nifesta intencionalidade de am, 
bas obras, os dous discursos son 
moi diferentes entre si. 

Eu tamén fun coas vacas son vinte, 
cinco cantos que trascorren nos 
anos inmediatamente anteriores a 
Amigos sempre. Desde unha indis, 
cutíbel perspectiva actual, adulta, 
o pasado faise presente naquelas 
vivéncias que máis o impresiona, 
ron ou que rnáis significaron na 
sua formación. Formación, eis a 
verdadeira clave, Eu tamén fun co, 

as vacas é un valioso testemuño de 
como se formaban as persoas no 
rural daqueles tempos, testemuño 
realista, en absoluto moralista ou 
moralizante, no que irnos descu, 
brindo aqueles aspectos que tiñan 
verdadeira importáncia na educa, 
ción e formación como persoa dos 
cativos; cando se pon pantalón 
longo, os cantos de medo, a partí, 
cipación en tarefas colectivas, o 
amor e convivéncia cos animais, o 
afecto pola terra e pola auga, o res, 
peito e cariño polos rnaiores, o res, 
peito á xente doutras razas, ou o 
amor pola terra, ese mistério do 
que vivimos todos .... T estemuño 
fragrnentário, os cantos son enti, 
dades independentes e non pre, 
tenden sucederse uns aos outros; 
pero certamente hai conexión en, 
tre eles, corno tarnén a hai entre 
as pezas dm{ mosaico, ainda que 
non as vexarnos tcx::las non ternos 
dúbida de que pertencen ao mes, 
mo mosaico. T estemuño fragrnen, 
tário de vivéncias que non pode, 
mos deixar de calificar como auto, 
biográficas: hai unha boa dose de 
realidade autobiográfica a partir aa 
cal se literaturiza e construese a 
ficción. Unha ficción armada des, 

NARRATIVA 
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de a realidade pero que é diferente 
dela, ficción verosímil, literaturi, 
zación de algo que, se non foi asi, 
ben puido ter sido. Un proceder 
(que xa estaba presente en Amigos 
sempre) que nos leva a pensar en 
Blanco Amor (Os biosbardos, pero 
tarnén Xente a.o lonxe), Cunqueiro 
(a rnodalización lémbranos a trilo, 
xia que. corneza con Escala de men~ 
dñeiros), Neira Vilas (Memorias 
dun nena labrego), Otero Pedrayo 
(a reconstrucción da memória) e, 
sobre todo, Silvio Santiago (Vila, 
dervós) e Manuel García Barros 
(As aventuras de Alberte Quiñoi). 

Eu tamén fun coas vacas iníciase co 
premiado artigo Eu tamén fun coas 
vacas de rapaz, que serve de carta 
de apresentación do que será o 
contido do libro, do ton, da at, 
mosfera e mesmo da modalización 
narrativa. Desde a actualidade 
(hai momentos nos que se refire a 
realidades actuais) vólvese a vista 
atrás, un exercício de rememora, 
ción evidentemente lírico que re, 
matará nun tratarnento épico dos 
cantos en particular e do conxun, 
to en xeral, épica non decadente, 
como podiarnqs sospeitar visto o 
desenvolvemento histórico das 
causas. Rememoración veiculizada 
desde a emoción e a paixón, pero 
de forma realista, non hai unha 
idealización planificada (se cadra, 
o tolo mundo de agora convida a 
idea,lizar o de antes, pero non é al, 

.go premeditado senón unha con, 
secuéncia) nestes locus amoenus 
onde son máis protagonistas que o 
rapaz, salientemos os pais, innán, 
avós, veciños, amigos, cans, caba, 
los e vacas entre os iritegrantes do 
núcleo social ( tamén os animais 
eran parte da sociedade) e povoa, 
cional en que se move. O segundo 
conto ("A Cachorra"), do rnellor, 
ciño do libro, merece destaque a 
parte, pois sendo a vaca tan im, 
portante na nosa vida, son ben 

(Pa8a á páxina. seguinte) 
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canta de libros 

Versos do rio e 
da senda irlandesa 
Despois de xogar á billarda, Vicente 
Araguas, esa voz galega que exerce des, 
de fora do país, as'ina 
Rio Matinal, unha ----~~~m-<'?\ 

- corrente que trans, 
porta ao pasado, 
que pode ser caní
bal. As auga das que 
nos fala Araguas son 
as que marcan os 
anos e através dos 
seus versos leva ao 
leitor a todos aqueles 
espazos nos que é sin, 
xelo reconstruir as es, 
cenas da memória. No 
caso de Adolfo Caa
maño e, como indica 
Xosé Miranda, Poe, 
mario irlandés leva 
no seu título a esén, 
cia do camiño irlán, 
dofilo marcado por 
Murguia e Cabanillas. ~ste 
libro gañou o N Prémio de Poesia "Jo, 
han Carballeira" de Bueu. + 

Nova edición de 
contos tras da corda 
Foi a primeira obra en galego de Carlos 
G. Reigosa, aparecida en 1982, e 
que agora reedita Xe
rais. Homes de tras 
da Corda reune con, 
tos nos que o autor in, 
tenta expresar a "ma, 
xia" de vivir nesa serra 
"queiroguenta, rechea 
de montes vellos e lom
bos gordos, que percorre 
os lindéiros de Abadín e 
A Pastoriza":Un gran 
contista como Anxel Fo-
le fora o encarregado de prologar os 
comos de Reigosa, hoxendia director de 
Publicacións, Análise e Estilo de EFE, 
no momento da sua aparición.+ 

Tui, xentes e mas 
Pazos e casa de Tui, O Tui esquecido 
e Tui e V alen~a nós séculos XI a XV 
son tres volumes aparecidos da man do 
mesmo autor, Suso Vila,Botanes. No 
fundo, a intención de recuperar a me, 
mória da sua vila xa que considera que 
a mellar maneira de concebir ese espazo 
no futuro é saber que agacha o seil pasa, 
do, e cal é a orde existente na orixe de 
tcx:las as cidades. Especial traballo de re, 
cuperación de imaxes no volume sobre 
O Tui Esquecido. Vila-Botanes edita os 
seus traballos coa colaboración da Aso, 
ciaci6n. de Amigos da Catedral, da que é 
sócio, e da Fundación Babeo Miño. + 

Máis que .espazos 
Unha viaxe iniciática no mundo da 
arte é a proposta de Encarnación Piso
nero en El prisma en la mirada, un 
volume no que quer amasar que un ca, 
dro é máis que un 
espazo, é tcx:lo un 
mundo cheo de 
mistérios. Pisonero 
estrutura as páxinas 
cunha obra frente a 
un poema; dese xei, 
to inspíranlle versos 
escultores e pintores 
como Maximina Pes, 
ce, Roberto Matta, 
Carmen Pallarés, Ma, 
richu Delgado, Agus, 

cl prisma 
en la mirad.a 

tin lbarrola e-Guido Moreti, entre ou
tros moitos. En Ediciós do Castro.+ 
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Terra Cha 
N 2 6. Febreiro de 2001. De balde. 
Coordena: Femán López. 
Edita: Brigadas en Defensa do Património 
Chairego. 

Son moitos os traballos que inclue, to
dos eles relacionados coa comarca da 
Terra Chá dun xeito multidisciplinar. 
Orlando Viveiro e Hixínio Flores recu-

peran as 
antigas bar
cas 
fluviais. 
Carlos Pe
reira lem
bra a me
mória de 
Maria 
Luísa 
Castro, 
un ha 

· anarquista lucense. 
Daniel Ferreira describe a Lagoa do Rei, 
un espácio húmido da Terra Chá. Vítor 
Fernández e Orlando Viveiro explican a 
forte preséncia do cuco na tradición 
oral. Paulo Martínez conta a história do , 
fogueteiro Bernaldo Bouzós. Pili Cruz 
conta a lenda da Ponte da Dá, en Guiti
riz. + 

A Taboada 
W l. Xufio de 2000.De balde. 
Coorclenan: Reis Camiña e Marcos Seixo. 
Edita: AA. CC. A Cabana de Moraña e Mei
gallo de Cúntis. 

Belén Pazos e Héitor Picallo lembran a · 
XanPom
bo,un 
canteiro 
de Cúntis 
que un 
dia quixo 
voar. Xo
sé Casal 
dá conta 
da evo-
lucion 
do ensi
no rural 

en Mora-
ña entre 1830 e 1930. Héitor Picallo 

recupera a história da feira de Cúntis. Al
fredo García pinta breves notas sobre a 
medicina máxico-relixiosa. Femando 
González escribe sobre o "latín dos can
teiros", a xíria gremial tamén coñecida 
coma verbo das arxinas. Susana Fuentes e 
Rita Sueiro recollen coplas populares da 
zona de Moraña. • 

Somos a~guén 
N 11 l. Decembro de 2000. De balde. 
Edita: Vento livre Edicións. 

No eido da actualidade galega, destacan 
as informacións sobre o Encoro do Úmia, 
a batalla contra a alta tensión en Merza, a 
pesca en Marrocos, da man dunha entre
vista co líder da CUT, Manuel Camaño e 
a iniciatiya para liberar os presos indde
pendentistas. En canto á opinión, Eduar
do Reí defende a pertinéncia do indepen· 

dentismo 
galego. 
OscarGo
mes critica 
a atitude 
da xustiza 
en benefí
cio dos 
podero
sos. He
ládio Fe
rreira de
núncia 
os 
intentos 
de inÍ-

. poñer corridas de 
touros en Galiza. Olga Barreiro ataca a ac
tual política de costas que se está a seguir 
no litoral do noso país. Vítor Tizón pon a 
banda deseñada. + 
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G~~O -A NOSA TERRA 

---11~11 ~Leit~uras~Jlll------
(Ven da páxina anterior) 

poucas as veces que a literatura se 
ten fixado nela, e non lembramos 
ocasión en que ceña tanto prota
gonismo como aqui. Lego virá a 
ciéncia de arar, a malla, a arte de 
cargar carros, a rega, a sacha, a ca
va, as berreas, a sega do toxo e do 
centeo; e despois unha segunda 
parte menos unitária onde encon
tramos os cans, os cabalas, a che
gada da luz eléctrica, o primeiro 
aparello de rádio, as baiucas ( cen
tro de reunión social sen o cal non 
se concebe a vida rural), os xita
nos, o Ravisaco e o Vintuñas en
tre outros tipos que completan un 
mosaico que remata con "A vaca 
galega" (reflexión acerca dos no
mes das vacas de antes, un sínto
ma máis do proceso de cousifica, 
ción no que as ternos hoxe en 
dia), péchase asi o círculo, oome
zamos con vacas e con elas rema
tamos, evidente e merecidísima 
homenaxe. Narrado cunha ricaz 
língua, sonora e colorida, onde as 
sensacións son capítulo especial. 
Narrado con sinxeleza e axilidade, 
sen florituras que aga~hen a pai
xón que se agocha cierras de cada 
palabra, de ca-
da liña; dotán-
doo, funda-
mentalmente Discursos · 

iniciáticos 
de dous 
xornalistas 
en tarefas 
narrativas 
nos que 
debemos ter 
fe para 

na primeira 
parte, de di
mensión épica 
que se impón 
sobre o costu
mis moque a 
temática leva 
apegado. Ain
da que a sinca
xe sexa, en 
ocasións, pou
co afortunada próximas 
(non falernos entregas. 
de vício do 
seu labor xor-
nalístico, ta-
mén hai xornalistas con sintaxes 
correctas) ainda que haxa algun 
exceso de nostálxia, o engado que 
produce a escrita de Afonso Eiré é 
patente, ese engado de quen re-vi
ve á vez que crea e que poucos es
critores saben transmitir. 

Fisteus era un mundo é moi diferen
te. Lupe Gómez escrebe a sua obra 
cun marcado lirismo: liricamente 
nace a história, lembrar sempre é 
lírico, e liricamente se construe. 
T aneo é asi que son moitas as oca
sións nas que a prosa, decidida
mente, se volve. poesía. Como no 
~ anterior, a materia narrativa 
son as vivéncias da infáncia. Lupe 
Górriez tamén narra desde perspec
tiva adulta, pero o carácter lírico 
que dirjxe a escrita permi~e unah 
meirande complicidade coa visión 
da realidade que tiña a nena, com
plicidade que é permanente e de 
onde procede a forza narrativa que 
emana de Fisteus era un mundo. 
Non se precisa unha linguaxe 
alambicada, codo o contrário, sin, 
xeleza e claridade son preferidas 
para que nada se interpoña no ca
miño da sensibilidade, das emo
cións, das sensacións, do senti
mento, que se narran nesta novela 
lírica. Novela lírica bastante longa, 
246 páxinas, iso si, o formato é re
ducido. Dun atractivo deseño edi
torial, ainda que poderia ser me
llar. Por exemplo se un índice axu
dara na percepción da organiza
ción do texto. Tal e como está, os 
títulos en maiúscula ( chamémos
lles títulos de capítulos, por opera-

tividade) xerarquizan a outros en 
minúscula que renden a ser exem
p lificación específica sua. Case 

- sempre se dá a correspondéncia se- • 
guinte: un capítulo (maiúsculas) 
leva dentro unha especificavión 
(minúsculas) qµe soe dispoñerse 
no remate; iso é asi agás no primei
ro capítulo (que non ten) e no de
rradeiro (que ten tres). Botemos 
unha ollada aos títulos dos capítu
los, e comprobaremos a composi
ción do mundo narrado: a casa, a 
xence, os animais, os vellos, a terra, 
os verá.ns, o idioma, as mulleres, as 
feiras, a noite, meu pai, os veciños, 
as vacas, a relixión, ·o coléxio, a 
marte e escreber (onde se declara a 
importáncia que Memárias dun ne
no labrego tivo para a autora). Or
ganización que non é capaz de im
pedir a recorréncia, qu~ se volva 
sobre o xa contado anteriormente, 
e que aminorarla a sensación de 
discurso desestruturado no que 
non se dá concido o caudal lírico 
(e, na narrativa, a complexidade 
do discurso aconsella disciplina). 
Con máis razón que antes, pode fa
larse de autobiografismo pero ren
do en canta que a mesma autora 
advirte que tamén hai fábula, non 
todo é realidade. T amén é mella
rá.bel a ortografia nesca novela en 
primeira persoa onde os ellos da 
narradora nos van mostrando o seu 
interior (feito de lembranzas) á vez 
que este retrata o mundo da nena, 
de leitura máis amena do que se 
soe agardar ·neste tipo de discUISOS 
líricos en prosa (moi pouco fre
cuentes) escritos, máis que con pa
labras, coa dar e o orgullo dos sen
timentos. 

Orgullo, eis outro denominador 
común a Eu tamén fun coas vacas e 
Fisteus era un mundo, orgullo de 
pertencer a un mundo onde as 
causas tiñan/teñen outro valor, 
valen polo que son e por iso son 
estimadas, mundo onde a solida, 
riedade coa natureza era leí de vi-

. da, mundo calumniado, vexado 
por vilegos e cidadáns finos que 
nunca souberon entender, ocupa
dos só na autogabanza da fachen
da adquirida ou herdada, peor para 
eles, pobres, eles si que eran/son 
p<Jbres, moitísimo máis que a xen
te suxa, malvestida, ennegrecida 
polo sol, ferida por todos os ventas 
e chúvias, de mans grasas e corpo 
recurvo, esa xente de que tanto se · 
mofaban/mofan. Discursos iniciá, 
ticos de dous xomalistas en tarefas 
narrativas nos que debemos ter fe 
para próximas entregas.+ 

XOSÉ M. EIRÉ 

Mis ti ca 
Galega, 
con cordas 
de tenrura 

Título: Con cordas de T enrura. 

Autor: Victoriano Pérez Prieto. 
Edita: Se.pt, Vigo. 

Existe unha Teoloxia galega? 
Hai unha "Mística" galega? Son 
preguntas da rua; son interro, 
gantes de quen inda non se ato
pou con tales realidades nos an
deis das librarías. 

Con Amor Ruibal (t1930) surxe 
un proxecto de Teoloxia de rafees 
galega5 con miras á inculturación. 
Recolleron esta preocupación dis
cípulos seus. lnsistiron na sua re
levancia teólogos como X. Mª 
Delgado Varela e A. Torres Quei, 
ruga, Chao Rego, X. Miguelez e 
outros. Apoiaron coa sua presenza 
oral Xulio Lois, Marciano Vidal. 

Na actualidade fuxe aqui teoloxia 
de cátedra e divulgación. fu obras 
de Queiruga: A Revelaci6n de Deus 
na realidade do home, Recupera-la 
creación, etc. acreditan ao autor 
como téólogo de primeira magni
tude na lgrexa. Chao· con Na 
fronteira do 
mistério afon-
da nas bases 
doucrinais do 
novo divulga
dor múltiple 
dos valores 
crisciáns. 

Mais facer te
oloxia ten va
riantes, com
plexidades . 
Unha, de sin
gular atracti
vo, é a "místi
ca". O místico 
é orante, in
tue, mergúlla
se na fondura 
da totalidade 
humana fron, 
ce á atracción 

Ben 
merecida 
unha apena 
a estes 
escritores 
místicos da 
Galiza por 
darmos estes 
dons e dotar 
á literatura 
galega de 
graza, dese 
fulgor. 

fundante e última; ten experién
cia singular dun Deus crfante, 
presente, que inspira como Ma
terno Espírito todo o bon do 
alento humano. 

Por primeira vez no cristianismo 
da Galiza aparece unha "literatura 
mística" en galego. O diário de 
Mancho Valcarce, da sua derra
deira enfermidade e tránsito, abriu 
o camiño. Signifícanse neste cam, 
po Manuel Regal, X. A. Miguélez 
e Victorino Pérez. Regal ten unha 
summa da oración con Un ca.xar.o 
para o camiño, 1998, Chorimas, A 
partir de hox.e e outras. A obra de 
Regal é fonda, poética, quente, 
dedbondante, de solidez teolóxica. 
Miguélez con T emos carta de Deus 
e con Prof ecia dun capitán trono 
verte inculturación. 

N este ambiente aparece o libro 
de Vitorino Pérez Prieto Con 
Cordas de T enrura. Distribue en 
sete capítulos e un adro o seu re
flectir. Coma os sete sacramen
tos. No adro trata de axudar o 
exercício da oración, fai de "mis-

cagogo": "estas páxinas, a cabalo 
entre a espiritualidade e a refle
xión teolóxica, queren ser coma 
unha humilde proposta que axu
de o "re-encentro con Deus". 
Recomenda un "caderno de vi
da" onde anotar o paso de Deus 
por cada vida, de acorde coa ex
periencia da Xoc e do fundador 
do Prado, Mn. Chevrier. 

Neste ascenso á montaña o 
guieiro é Xesús Cristo: ser cris, 
tián é seguer os seus pasos, en
tender as "Benaventuranzas": ese 
pregón que invita a "estar cos po
bres, vivir con eles e morrer con 
eles". Atreverse a máis: a compe
netrarse con Xesucrisco crucifica, 
do e resucitado. Cruz na vida; su, 
perar a marte coa resurreción: "a 
lgrexa está destinada a ser pre
sencia e profecía do Resucitado 
no medio dos pobos ao longo da 
historia" (p. 130) Se dicimos 
"venceremos nós, algun dia ven
ceremos", non é por deixarnos 
para o futuro a liberación, quere
mos para hoxe ese "reino". O au
tor insiste ahondo nesa direc
ción, extender o "reinado" de 
Deus; "si, veño axiña". ¡Amén! 
¡Ven Seño~ Xesús! (Ap. 22, 200 

As sete etapas de ascenso que 
Pérez Prieto acompaña neste iti, 
nerário, están iluminadas pela 
palabra bíblica, a dos teólogos 
actuais e a quentura poética e 
mística persoal e das suas afec
cións literárias. 

É aquí un agasallo para calquera 
que ceña senso da beleza, inque
danzas, arelas. Un libro para 
adultos e mozos; un piago de au
ga fresca e transparente, sen re
sábio algun de vellos prexuizos 
inquisitoriais. Unhas páxinas 
limpas, aromáticas. 

T eoloxia si, mais ceoloxia mfsti, 
ca: un agasallo deste cristianismo 
moderno, inculturado na Galiza; 
unha novidade despois de 500 
anos de imposicións. Desees poe
tas místicos recibimos saiva diá
ria ao orar co "Diurnal" galego. 
Nel hai unha himnoloxia de tal 
calidade que supera e moito aos 
parellas, v.g. ao castelán e ao la
tino, os dous moi desiguais. 

Ben merecida unha aperta a estes 
escritores místicos da Galiza por 
darmos estes dons e dotar á litera
tura galega de graza, dese fulgor 
que tanto brilla en Th. Merton, 
A. de Mello ou P. Casaldáliga. + 

FRANCISCO CARBALLO 

CARLOS PUGA 
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ANOSA TERRA 

Feminismo 
a golpe 
de espada 

Título: T igre e Dragón / Crouchin tiger, 
hidden dragon. 

Director: Ang Lee, (Hong Kong-Taiwan
EE UU), 121 aün .. 

Dende que tivo a sua estrea na 
pasada edición do festival de ci; 
nema de Cannes, Tigre e dragón 
non deixou de merecer parabéns 
tanto de crítica coma de público. 
Agora, nun acto de valentia 
pouco comun, a todopoderosa 
indústria norteamericana ven de 
recoñecer o valor deste filme tai; 
wanés dirixido por Ang Lee. O 
filme está dialogado en manda; 
rfn e, ao non existir a profesión 
de actor de dobraxe na terra de 
John Wayne, os máis de 80 mi; 
llóns de dólares recadados ata 
hoxe son de espectadores que vi; 
ron o filme con subtítulos. Supe; 
rou de longo os ingresos de A vi; 
da é f ermosa, de Roberto Begnini 
coma fita en Lingua non inglesa 

máis vista, e aspira a chegar aos 
100 millóns en canto pasen os 

. Osear, para os que recebeu 10 
nomeamentos, incluidos os de 
mellor película e mellor director. 

O argumento apreséntanos a Li 
Mu Bai (Chow Yun;Fat) e Yu 
Shi Lien (Michelle Yeoh), dous 
paladíns que se aman dende hai 
tempo e. que parecen decididos a 
recoñecelo deix.ando os seus tra; 
bailas de protección para distin; 
tos nobres. Pero o roubo da espa; 
da de Li Mu Bai por unha loita; 
dora descoñecida e de grande ha; · 
bilidade forzará aos dous amantes 
a atrasar a sua retirada, descubrin; 
do detrás a preséncia dunha anti; 
ga inimiga de Mu Bai. Por debai; 
xo fálase de temas como a fálta de 
liberdade da muller na sociedade 
chinesa tradicional, a lealdade e a 
importáncia de ser sincero cun 
mesmo e os seus sentimentos. 

Lee apresenta unha contraposi; 
ción entre duas parellas. Unha 
madura, a formada polos dous 
espadachins, soterra os seus 
sentimentos esperando un intre 
axeitado que aparece indefini; 
do . A outra, formada p.or un 
salteador alcumado Nube 

1 

j 

G~!!.O 1 . . 

111 

Cinema 
111 

!mensa e a filla nova dun Go; 
vernador, amasan un amor 
agresivo e fogoso. Noutra das 
fitas taiwanesas do director 
(Comer, beber, amar) amosába; 
se un choque xeracional entre 
o tradicional 
pai e unha fi; 
lla convertí; 
da en execu; 
tiva agresiva. 
Naquel caso 
había un ele; 
mento que os 
unía: a sua 
paixón pala 
cociña chi; 
nesa. No ca; 
so de Tigre e 
dragón, ese 
ponto en co; 
mun ' é o 
combate con 
espada e as 
suas técnicas, 
que a rapaza 
nova enten; 
de como li; 
berdade e 
aventura e os 

Fálase da 
falta de 
liberdade 
da mullerna 
sociedad e 
chinesa -
tradicional, 
a lealdade 
ea 
importáncia 
de ser 
sincero cun 
mesmo e os 
sen timen tos. 

dous paladins coma algo moito 
máis sério e profundo. 

No que se refire á linguaxe cine, 

matográfica, as cenas palacianas 
e de encontro dos xóvenes 
amantes teñen algo de comédia 
romántica, de suavidade, que as 
converte en encantadoras. Un 
certo ton amábel acompaña a 
todo o filme, por moi sérias que 
sexan as causas das que se fala 
no fondo. Pero onde a realiza; 
ción chega realmente á mestría 
é nos combates. O aire de fanta; 
sia elévase coa mesma facilidade 
que os contrincantes choutan, 
case voan, polos tellados e pare; 
des. O cámbio do eix.o horizon; 
tal forza a Lee e o seu director 
de fotografía a buscar novos án; 
gulos e xeitos de planificar. A 
intensidade e axilidade que aca; 
dan e abraiante: un bailado de 
saltos e golpes de espada puntea; 
do palas miradas dos protago; 
nistas, especialmente as mulle; 
res, que son as que mostran con; 
flito interno, asi coma distintas 
actitudes ante a sociedade feu; 
dal e as posibilidades de realiza; 
ción que esta lles oferece. 

Ang Lee non é nengun descañe; 
cido para Hollywood. Educado 
coma cineasta en América, re; 
gresou ao seu Taiwan natal, lo; 
granda o nomeamento para a 

O vintecinco de marzo, nove 
meses xustos antes da festivida; 
de do nacemento de Xesús, a 
lgrexa celebra a Encamación do 
fillo de Deus no ventre de Ma; 
ría. Posibelmente un dos mo; 
mentos máis sublimes para os 
crentes cristiáns, aquel no que 
Deus se encarna e fai home. 

O dia de Encarnación 

É unha data que, a pesar de non 
estar na actualidade entre as 
máis festivas e celebradas, pala 
úa carga simbólica faino ao 

longo da historia da cristianda; 
de, recollendo antigos ritos e 
cr nza fortemente arraigadas 
entre romanos. 

Para esta fi ta, na data en que o 
día e a noite e igualan en núme; 
ro d horas, o santoral de marzo 
fo¡ preparando o camiño. Santos 
com Conegunda, que h ubo de 
ufrir unha ordalfa para demos; 

trar que a intervención divina 
está detrá dos máis puros actos, 
en xu tiza equilibrio, ou o flore; 

cemento da vara de Xose, como 
proba de que era o escollido para 
emparentar co mesmísimo Deus, 
non teñen outra función que 
preparar aos crentes para o maior 
misterio do cristianismo, e ase; 
made o máis contradictorio e 
causante das grandes herexías e 
cismas: a Encarnación do fillo de 
Deus nunha muller virxe. 

A casualidade do día xa lles facía 
crer aos romanos que era a data 
na que naceran Rómulo e Remo. 
O bo e o malo, como o día e a 
noite, os contrarios que se repiten 
en cada un de nós e se mesturan 
en doses que tratan de equilibrar 
á persoa e simbolizan seres tan 
imperfectos como os fundadores 
de Roma, ou Caín e Abel, imper; 
fectos porque, se un é o ben e a 
dozura sen mácula, o outro é a 
maldade e a ferezá sen o mínimo 

indicio de bondade. O 25 de mar; 
zo, é, pois urilia data de equilibrio 
, e o mesmísimo San Martiño de 
Braga, no famoso sermón "De 
Correctione Rusticorum", pon 
este día (o 25 de marzo) como o 
primeiro da creación, explicando 
que, se Deus fixo unha separación 
entre a luz e as tebras, e como to; 
da boa división, como non pode 
ser outra a feíta polo mesmísimo 
creador do munde, comporta 
igualdade, dado que no oitavo día 
antes das calendas de abril 
(25/3), hai tantas horas de luzco; 
mo de tebras, segundo o de Braga, 
tiña que ser falso que as calendas 
de xaneiro fosen o comezo do 
ano, e pala contra, a única data 
posible tiña que ser-esta que hoxe 
celebramos. 

San Mat'tiño, quería instaurar 
este día como o de Aninovo pa; 

O SEXO, A MULLER E O CREGO 
Xosé Chao Rego 

UNHA CASA PARA A LÍNGUA 
Elisardo López Varela 

ra borrar das mentes dos paisa; 
nos toda lembranza dos pagáns 
rornanos, sen decatarse que xa 
estes, moito antes, pensaban 
igual pero adaptando o calenda; 
río ás súas cremas. 

Queda claro que para o dumien; 
se a importancia desta data é su; 
perior incluso á da natividade 
de Xesús (25 de decembro) ou á 
da circuncisión {nacemento so; 
cial, o 1 de xaneiro), pos to que 
na Encarnación, aínda que el 
non o diga explic;itamente, Deus 
faise home. (Novo argumento 
para os antiabortistas). 

A historia deste misterio xa to; 
dos a coñecemos: o arcanxo en; 
trou na casa de María, cando es; 
ta estaba soa, e saudouna indi; 
cándolle que era a escollida para 
nai do fillo de Deus. 

EÚ taméu fun coas vacas 

AFONSOEIRÉ 

&v.'lk.~ .. \f.:tlf)~ 
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EU TAMÉN FUN COAS VACAS 
Afonso Eiré 
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mellar película en fala non in; 
glesa por O banquete de voda 
(93) e Comer, beber, amar (94). 
Reclamado polos grandes estú; 
dios, acadou o éxito con St:71.tido 
e sensibilidade ( 9 5), coa que xa 
optou ao Osear coma mellar di; 
rector. E se nesta última resul; 
tou sorprendente coma un 
oriental adaptou un texto tan 
británico coma o de Jean Aus; 
ten, tamén resultou demoledora 
a sua visión da norteamérica dos 
70 en Tormenta de xeo (97). 

Despois de realizar un western 
(Cabalgando co diaño, 99) non 
estreado en España, Lee decidiu 
volver ao seu país natal. Elexiu 
unha novela de aventuras mar; 
dais e reuniu os mellares actores 
e técnicos do ·cinema de Hong 
Kong e Taiwan: entre eles o di; 
rector de fotografía Peter Pau, 
ou o coreógrafo W oo; Ping 
Yuen, responsábel das escenas 
de loita de The Matrix. 

Unha fábula deliciosa e un exer; 
cício de cinema puro que non 
lle ten medo a probar novas so; 
lucións.t 

ANXO TENREIRO 

FRANCISCO ANT. VIDAL 

María, humilde, sen previa con; 
sulta co seu esposo, acolle o de; 
signio divino con esa frase tan 
submisa, "Fágase en min a túa 
vontade". Frase submisa, pero ao 
mesmo tempo revolucionaria pa; 
ra a época, pois non é normal 
que unha muller hebrea tomase 
ningunha decisión -menos unha 
de tal envergadura- sen o. con; 
sentimento do marido. Porque o 
bo de Xosé, o santo varón que se 
inhibe e illa en todas as imaxes 
que representa á Sagrada Fami, 
lia, cando se enterou da gravidez 
de María pensou en repudiala 
(non era para menos), e se non o 
fixo foi porque outro anxo (des; 
pois de que el pasase vergoña), 
viñese a tranquilizalo: a súa es; 
posa non foi infiel, só acatou a 
decisión de El Señor. 

E así volve o 25 de marzo a sim; 
balizar a verdade e a mentira, 
tratando de encontrar un equili; 
brio que libere todo mal pensa; 
mento ou toda mala acción.• 

Casarriba 

EULOXIO R RUIBAL 

'RSMRALMAIOR 
l<ARMTl"A 

CASARRIBA 
Eulóxio R. Ruibal. 
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Os editores galegos que participaron no Gafeusca 2001, celebrado no Consello Cla ·cultura Galega, advertiron da progresiva redución das tiradas. A. PANARO 

Carlos Casares considera 
que o sector editOrial está en crise 
Os editores demandan discriminación positiva 
para o libro galega en Galeusca 
-0- C. YIDAL 

O encontro Galeusca 2001 de editores galegos, bascos e 
cataláns, rematou o pasado Venres 16 de Maio coa solici
tude de medidas positivas para o libro das nacionalidades 

''Non podemos esperará regula, 
ción do mercado. T emos que 
chegar a acordos de colabora, 
ción traballando en proxectos 
comuns". Carlos Casares puxo 
sobre a mesa a necesidade de que 
os editores galegos se poñan de 
acordo á hora de coordenar a 
produción de libros, unha pro, 
posta que, segundo afirmou, leva 
facendo desde hai anos e compre 
xa materializar. O editor e escri, 

tor botou man antes de exem, 
plos para argumentar a sua ini, 
dativa. "Ten sentido que siga, 
mos producindo dicionários ?", 
perguntouse, antes de sinalar 
que, neste momento, seria impo, 
síbel chegar a cifras como os 
100.000 exemplares vendidos 
polo dicionário de Franco Gran, 
de. Recoñecia asi Casares a ne, 
cesidade dunha posta en comun 
que benefkiaria aos próprios edi, 

históricas. A reclamación producíase despois de que o 
presidente do Consello da Cultura Galega e director da 
·Editorial Galaxia, Carlos Casares recoñecera a crise pola 
que está a pasar o sector editorial galego e propuxera como 
solución a colaboración dos editores en proxectos comuns. 

tores, dada a disminución de das Letras Galegas. Agora cada 
venda de exemplares e o aumen, un vende uns 500 ou 600 e iso 
to de produción de títulos. Os non contribue a fortalecer o sec, 
acordos serian urxentes en espe, tor", sinalou o editor. Casares 
cial no que se refire ao libro de afirmou que en nada se asemella 
texto, un apartado no que as em, a situación do sector editorial 
presas galegas teñen que compe, galego ao catalán co que, nesta 
tír coas de fóra especializadas na ocasión compartía mesa, "estou 
elaboración de materiais educa, ao pé do editor dunha empresa 
tivos. "Antes vendíamos 6000 que ten 300 traballadores, cifra 
exemplares da biografía infantil que debe ser a mesma de todas as 
e xuvenil producida para o Dia editoriais galeg~", dixo. 

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

Unha de cada duas novelas tradúcese ao catalán 
Diante do risco de desapari, 
ción, os editores debateron as 
posibilidades de sobrevivéncia 
das culturas minorizadas. A ca, 
talana Verónica Cantó avogou 
pola necesidade de que os pode, 
res públicos estabelezan medí, 
das de protección que defendan 
as particularidades de cada cul, 
tura. Máis radical foi o repre, 
sentantes da editorial basca 
Txalaparta Iñaki Egaña que acu, 
sou un "aumento da depreda, 
ción cultural na que unha cul, 
tura particular como é a amefi, 
cana se fai pasar por universal. 
Sofrimos ese imperialismo pero 
tamén o do Estado aoque per, 
tencemos no que se demoniza 

" 

Para Egaña, sen embargo, a "loipi 
pola diversidade cultural non está 
perdida,. compre agarrarse a un 
cravo ardendo". Arredor do deba, 
te da globalización, Isaac Diaz Par, 
do preferiu tiradle ferro mentras 
Xosé Enrique Acuña apuntou o 
excesivo peso que se lle concede . 
mentras reparaba máis na influén, 
cia negativa sobre a cultura galega 
que está a exercer o "abafante dO' 
mínio da indústria cultural e os 
meios de comunicación_españois". 

Títulos 
multiplicados por dez 

O editor Caries Jordi Guardiola 

catalanas que, segundo dixo, a 
proporción das novelas traducidas 
en castelán e catalán é de duas a 
unha con igual saida e promo, 
ción. Afirmou que o leitor cata, 
'lán non fai discriminación positi, 
·va, non compra por militáncia e a 
venda do libro en catalán está a 
ser dun 30% do total da factura, 
ción en librarias. "O problema é 
non ter diários nacionais en lín, 
gua catalana e si na língua domi, 
nante. Hai alternativas que ve, 
ñen por reivindicar unha língua 
útil, a que se necesita para subir 
ao metro ou ao autobus", dixo. 

A basca Olatz Osa aportou ta, 
mén os dados máis significativos 

ís, 1,111 sector, ao seu dicer, "estra, 
téxico no proceso de recupera, 
ción lingüística e cultural". En 
dez anos ,de 1976 a 1986, en 
Euskadi a produción de libros Pª' 
sou de 150 a 1400 títulos, entre 
novos e reedicións, dándose á vez 
unha "tendéncia preocupante a 
reducir tiradas, co perigo de che, 
gar ao mínimo crítico que impe, 
dira a edición". A tirada meia 
disminuiu asi de 2500 a 2000 
exemplares en dez anos. Un 89% 
dos editores producen menos de 
dez títulos e as empresas teñen 
unha meia de entre 8 e 9,5 em, 
pregados en nómina. Olatz Osa 
defendeu asimemso a necesidade 
de "discriminación positiva" para 

. •.•.•.........••••..••.••••..............••.•..••.......•........•............................•••••.•.•.•••.••.....•..•..••••••••••••••••...•• 
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Consórcio editorial 

As afirmacións de Carlos Casa, 
res producíanse na mesa de tra, 
ballo prevista para abordar o te, 
ma "Oportunidades para a cul, 
tura minoritária nun mundo 
globalizado". ''Non é o tema da 
globalización o que nos preocu, 
pa senón outros máis reais. So, 
mos un país pequeno no que a 
inmensa maioria non le e ternos 
unha oferta de máis de trinta 
editoriaiis que impede9 desen, 
volver un sector forre. E tan di, 
ffcil que se poñan os editores de 
acordo para criar un consórcio? 
O sector editorial galego está en 
crise. Ou ·reflexionamos sobre os 
problemas reais ou non se pode 
manter e os que se benefkian 
deste atomismo non son os edi, 
tores galegos", destacou o presi, 
dente do Consello da Cultura 
que, sen embargo, defendeu a 
necesidade de que as empresas 
productoras do libro continuen 
en activo. 

Só o 15 % das vendas 
son de libro galego 

O 85% dos libros que venden as 
librarias galegas están en espa, 
ñol. Só o 15% están escritos en 
galego. O sector pasou de produ, 
cir 68 libros en 1975 a 1575 en 
1999 cunha facturación de 2233 
milións de pesetas pero as tira, 
das reducíronse nun 25%. Son 
dados aportados polo director de 
Edícións Xerais de Galiza, Ma, 
nuel Bragado que estabeleceu 
asimesmo os pontos que, ao seu 
ver, deberian conducir o futuro 
dos editores. En primeiro lugar, 
Bragado defendeu que a batalla 
líbrase á hora de conseguir leito, 
res para o galego, polo que ven, 
cellou directamente o futuro do 
lipro ao da língua. En segundo 
lugar avaliou o papel decisivo 
que cumpren as librarlas, lugar 
estratéxico para o libro galega 
no que a sua preséncia está a pa, 
sar desapercebida. Das 349 libra, 
rias recoñecidas no país, só 115 
distribuen o libro galego. 

Apontou Bragado que para gañar 
leitores compre contar co papel 
activo da administración e do 
profesorado e, pulou pola necesá, 
ria profesionalización dun sector 
que, ao seu ver, ten que aprovei, 
tar o talento dos criadores para 
gañar espazo diante das linguas 
dominantes. O director de Xerais 
alertou polo perigo que corre a 
"democratización" da publica, 
ción de libros dada a redución 
das t~das que impedirian poñer 
á venda determinados títulos que 
non conseguisen mercadores su, 
ficientes. Como solución adían, 
tou que os editores teñen que c°' 
mezar a buscar as canles para 
conseguir facer viábeis edicións 
con só 300 exemplares. 

Na fin dos debates que reuniron 
durante tres días en Compostela 
a editores galegos, cataláns e 
bascos, a presidenta da Aso, 
ciación de Editores en Língua 
Galega, Fabiola Sotelo afirmou 
que o grande reto do sector está 
na busca de leitores sen que a 
implantación de novos soportes 
poña en perigo o futuro do libro. 
Fabiola Sotelo defendeu a nece, 
sidade de que o libro galego dis, 
frute dunha "discriminación po, 
sitiva" por parte das institucións 
implicadas.• 
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Duas poetas entre dunas 
Paula de Lemas e Marga do Val 

] publican un poemário en galega e portugués ,, 
<; 

-0- CARME VIDAL conservar cada unha das ortogra- novo o feíto de duas mulleres fa.lar ~ 

fías porque estabamos defenden- sobre o erotismo do que non hai 
Entre dunas está escrito entre duas. Duas poéticas, duas voces do duas culturas que para nós es- grande tradición na nosa literatu- ( que confluen nun título único. Unha delas é viguesa, outra lis- taban claras, entre outras cousas, ra, á manee de casos excepcionais. 
boeta. Marga do Val e Paula de Lemos coñecéronse en Trier, pala própria língua", comenta Non existe un xénero erótico pro-
onde criaron 'º grupo poético "No embigo do mundo" que Marga do Val ao que Paula de priamente dita", afirma. e apresentou en Alemánia a tradición poética dos dous países. Lemos aponta que, desde as can-

s Daquela relación nace Entre dunas (Espiral Maior), un poemá- tigas de-amigo, as duas poetas es- Como ve Marga do Val a poesía e rio no que os versos das duas escritoras ian cadrando, construín- taban a criar "duas voces máis en de Paula de Lemos? ''Non seria 
do un todo no que cada unha conservaba a sua própria voz. unísono, por iso non se asinan os capaz de definila, sairiame defi- e 

poemas. Partimos do princípio nir a Paula, unha muller que é t 

Con No embigo do mundo, Paula que dicia que ser galega en Ale- claro para o leitor: quen é que es- indefiníbel. Non quera poñerlle e 

de Lemos e Marga do V al reco- mánia é tamén defender Portu- crebeu o que. Pero se non fora fronteiras, pero se me apuras di- JI 

rreron boa parte de Alemánia, . gal, porque ali a problemática era claro non pasaba nada. Pártese ria que a sua é unha poesía rápi- t 

mostrando a poesía galega e por- case a mesma. Estabamos moi dun tronco comun no que poden da, de frases curtas con moitos 
tuguesa a meio de espectáculos xuntas", sinala Marga do V al. existir vários brazos. A cuestión adxectivos e substantivos. O po-
nos que a lírica se mesturaba co da autoría non é fundamental". ema que máis me gusta de Paula 
teatro. Os versos recitábanse T amén puxeron en comun os seus é "A Janela", porque fala da li-
sempre á lus dos candelabros e próprios versos. As duas eran poe- "Se os trovadores tiñan a capa- berdade e do mar que para ela é 
entre panos de seda. O comezo tas. "Mostrámonos mutuamente a cidade de se metamorfosear por unha obsesión". 
de cada recital estaba nas canti- nosa poesía e comezou a haber que non facelo hoxe nós, duas 
gas medievais, unha orixe co- mesmo oralmente ese proceso de voces femininas, partindo exac- Que opina Paula de Lemas dos 
mun que segue a estar presente leixaprén de unha escreber e ou- tamente dos presupostos opos- poemas de Marga do Val r "Gos-
agora no poemário. tra responder. Deuse unha grande tos? Hai ousadia, irreveréncia, to máis que dos meus. E unha 

sintonía entre nós. Olla! -dicia xogo de máscaras" afirman Pau- poesía moi marcada pola infán-
Marga do Val era daquela a al- unha- estou a pensar escreber so- la e Marga. cía e por metáforas. A miña for-
ma do Galicia Zemtrum, Paula bre un gato. Que simpático -dicia ma de escreber non ten nada a 
de Lemas a voz portuguesa da a outra- eu teño a mesma idea. E Que oferece Entre dunas ás poesias ver coa de Marga. Hai nela un-
Universidade de Trier. Compar; ao dia seguinte nos encontraba- galega e portuguesa de hoxendia? ha voz que xurde do pasado e se 
tian o edifício onde están insta- mos cos dous poemas. A partir Marga do Val destaca un tema en mestura co presente. Dese pasa-

' lados os proxectos pagados por desta intimidade xurdiu o proxec- especial: "A pergunta de con que do pode xurdir o momento roáis 
. terceiros. "A situación de perife- to de escreber un libro a duas vo; palabras fas un poema como mu- erótico, Ullr diálogo cos fantas-
ria tamén se daba na própria ces. Cunha unidade na diferéncia. Her, a reflexión sobre a linguaxe mas, en última instáncia, consi; 
Universidade. Estabamos no Mantense a diversidade embora feminina que leva, por exemplo, a go própria. O meu poema prefe-
e.mbigo do mundo, no centro de teñamos moitas cousas en co- Chus Pato a defender a metoní- rido é "Comer un anaco de pan" . \ Europa, pero falando portugués mun", explica Paula de Lemas . mia fronte á metáfora masculina. por ser un dos poemas nos que 
e gal ego", comenta Marga do PergÓntome que palabras teño se concretiza máis o erotismo fe-
Val quen repara nesa coincidén- Quen escrebeu que? que utilizar eu como muller para minino. Partir dun anaco de pan .... da como xénese do libro . falar do carpo masculino. T emos gara ser capaz de se abandonar. 

lntúese que os poemas aparecen que empregar os termos que utili- E unha idea moi bonita". 
Comezaron, pois, a difundir a po- no libro en altemáncia. Un de zaron eles sempre ou ternos que 
esia dos seus paises. Natália Co- Marga, outro de Paula. lntuese procurar as nosas próprias pala- O libro estase a apresentar ás 
rreia, Manuel Antonio, Manuel porque as autoras non asinan a bras? Esa é a pergunta á que trato duas beiras do Miño. En Vigo, 
Alegre, Maria Xosé Queizán, sua criación; só a 4istinta ortogra- de contestar". Paula de Lemos en- foi a sede do Instituto Camoes 
Femando Pessoa, Luz Pozo. Sem; fía empregada deixa pegada da tende que o poemário propón quen acolleu o acto. Portugal e 
pre ep altemáncia. Unha e ou- muller que está detrás desas pala- "nun mesmo libro duas voces di- Galiza, de novo. O escritor Xosé 
tra. A par por unha vez, mália a bras. ''Non ten por que distinguir- ferentes, con culturas diferentes e Maria Álvarez Cáccamo falou 
relación asimétrica das culturas se. lmaxinamos que os leitores se iso é novo na literatura portugue- ali da autoría conxunta de Mar-
galegas e port,uguesa. "Os galegos darán conta pola língua. Os meus sa contemporánea. A novidade ga Paula do Val de Lemos, cons-
sabemos máis de Portugal do que son os que están en galego. Os de está tamén en retomar unha li- truindo un xogo de palabras cos 

< eles da Galiza. Eu tiña un poema Paula, en portugués. Decidimos teratura que está viva e tamén é nomes das duas autoras.+ 

/ 
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A Intifada da palabra Contra a forza das armas 
A palestina Hanan Awwad abre o primeiro acto do Congreso de Poesía do PEN Clube 

.. P. CASTRO 

No primeiro acto ds II Celebración da poesía organizada polo Pen Clu .. 
be estaba prevista a intervención do nobel antillano Derek Walcott, pe
ro o choque climático ..que non cultural .. impediu a sua asisténcia. Me& 
tres un nutrido grupo de xornalist:as esperaban ansiosos a sua chegada, 
Walcott pofüase en contacto coa organización para anunciar que estaba 
enfermo, sen voz,. no seu cuarto do hotel. Outro poeta, o palestino 
Shab Mohamed, anunciaba que tampouco asistirla ao Congreso. Na 
sua vez, Hanan Awwad,·presidenta do PEN _palestino explicaba que as 
forzas ismelies impediran a sua saida dos territórios ocupados. Come
zaba asi a II Celebración da poesía organizada polo Pen Clube que 
reune en Compostela a roáis de cen poetas. chegados de todo o·mundo. 

Escritores, músicos e poetas for, de Derek Walcott, galardoado co 
man parte do PEN Clube palesti, prémio Nóbel en 1992, pero as 
no. Hanan Awwad, a sua presi, adversidades climáticas galegas 
denta, deixaba testemufia do seu obrigárono a permanecer no 
compromiso no primeiro acto pú, cuarto de hotel á espera dunha 
blico do Congreso de Poesia do mellora do seu estado físico. N 
Pen Clube, o pasado Mércores, 21 sua vez, os organizadores do PEN 
de Marzo, en Compostela, no día apresentaron a Hanan A wwad, 
que mundialmente se celebra a para que explicara as causas palas 
poesia por vontade da Unesco. que o seu compatriota, Shab MO' 
Un compromiso o de Hanan Aw, hamed, non estaba entre os 
wad que parte da convicción de membros da delegación palestina 
que "un home sen terra, sen pátria convidada. Con este simple acto, 
e sen dignidade, non é un home". o PEN internacional amosaba a 

Non era o acto previsto. Estaba 
anunciada unha comparecéncia 

sua solidariedade coa causa pales, 
tina e nomeadamente éon aque, 
les ''homes e mulleres que loitan 

coa sua pluma", en palabras da 
própria Hanan. 

Liberdade dos povos 

A representante palestina expli, 
cou a situación na que se acopan 
os territórios ocupados, os controis 
aos que teñen que submeterse t0' 

Fasero publica Mar de Mares 
sen abandoar Mutenrohi 
O guitarrista mostra a sua visión pop da música ~elta 

Guitarrista en Mutenrohi e compo-
si tor para Cristina Pato, Xoán 
Carlos Fernandez Fasero ven de 
editar o seu primeiro disco en soli, 
tário, Mar de Mares. "Tiña ganas 
de dar saida a cancións que tiña 
xa compostas. ÁB veces a un ape, 
técelle facer algo máis que produ, 
cir a outros artistas ou ir de acoro, 
pañante musical", di. Explica que 
o título é un slmbolo de "preocu, 
pación e esperanza", x.a que ainda 
que en Ourense, de onde é, non 
difruten do mar, Fisterre significa 
un trinque para Galiza. "Antes, 
cando a maioria da xente non sa, 
bía onde quedaba Galiza, si sabían 
que existía un ponto no que o 
mundo remataba", di. 

Para o guitarrista ourensán, que 
formou o grupo Mutenrohi en 
1995, aoque despois se incorpora, 
ria Cristina Pato, o disco Mar de 
Mares divídese en duas partes: un, 
ha cantada, en castelán, cun aire 
pop, e outra instrumental, J.lnáis re, 
lacionada coa música de raigame. 
"A música é unha arte aberta, 
independentemente de que detrás 
haxa unha indústria. A min sem, 
pre me gustou o folk, pero non me 
movo no eido máis tradicional. 
Entendo que sen a labor dos inves, 
tigadores que recollen os temas da 
nosa tradición, non se poderla fa, 
cer a música que eu toco ou a que 
fai Mutenrohi, pero non é o meu 
traballo. Coido que todo evolucio, 
na, como tamén lle pasou ao fla, 
meneo ou ao gospel. Non me gusta 
que os grupos tradicionais ataquen 
aos que non o somos", sinala. 

O Eu Charei, tema de letra tradi, 
cional, soa neste Mar de Mares 

nunha versión que se achega máis 
á discoteca que á celebración dun 
serán na aldea, pero "a inspira~ión 
galega non significa que todos te, 
fiarnos que ver as cancións da 
mesma maneira", sinala para 
adiantar que Eu Charei tamén vai 
ser o novo single da Pato. "A ffii, 
ña visión da música parte da gui, 
tarra. Coido que se comproba ªº 
escoitar a gaita de Cristina, que 
busca outro son. Por que a gaita 
non pode ser tocada como a guita, 
rra?", comenta Fasero, que come, 
zou tocar a guitarra gracias a unha 
promoción dos supermercados 
SPAR. "Cando era neno entrega, 
ban uns tickets que ao reunilos 
daban opción a un regalo. A miña 
nai pedía pequenos electrodornés, 
ticos pero logo só quedaba dispo, 
ñíbel unha guitarra. Estivo tirada 
durante anos na casa pero, a partir 
dos once anos comecei a tocala", 
di. No instituto, pertenceu a un 
grupo de folc, Griei, despois xurdi, 
ria nos anos -da universidade 
Aquel.ae, xérmolo de Mutenrohi. 

Bateria, bailo e guitarra 

''Daquela non queriamos facer o 
mesmo que Milladoiro ou Luar na 
Lubre, eramos rnoi novos e incor, 
poramos bateria, babeo eléctrico 
e órgano. Asi que decidimos 
aproveitar as perspectivas que 
nos oferecian estes instrumen, 
tos", sinala. Cando Cristina Pato 
comezou despuntar, o grupo en, 
frentouse ao dilema de seguir co, 
mo Mutenrohi ou ser "a banda de 
Cristina Pato". "Decidimos se, 
guir nós ainda que alguns dos 
mernbros, incluído eu, toquen 
con ela", sinala. 

Ademais deste Mar de Mares, 
axiña estará na rua un novo dis, 
co dos Mutenrohi. Ambos saen 
editados en Zouma Records, un, 
ha empresa que impulsou o 
guitarrista para gravar os discos 

, do grupo e que agora conta no 
seu catálogo con outras forma, 
cións como Beladona ou os gai, 
teiros do lncio Xarin. "A disco, 
gráfica é modesta, pero queremos 
criar unha plataforma escabel de 
edición co ponto de part:ida de 
que os discos esten feitos en Ga, 
liza. Para nos o disco é unha ma, 
ne ira de promocionar ao grupo", 
sinala ao tempo que relata os 
atrancos dunha iniciativa asi na 
Galiza. "Os meios non apoian e 
os programadores non contan 
cos grupos. Das setenta actua
cións ao ano de Cristiri.a Pato, só 
duas son en Ourense. Non existe 
un boom da música galega porque 
son as empresas de fora quen o 
están a provocar. No intre que 
non lles interese, ollarán para 
outro lado", aponta Fasero. + 

dos aqueles que intentan transla, 
darse dun ponto ao outro e os iffi, 
pedimentos que constantemente 
atopan no carniño. Nesta estado 
de enfrontarnento permanente, 
Hanan Awwad aseguraba que "a 
poesía non ten outra po.sibilidade 
que dicer o que está ocorrendo e 
expresar a determinación do noso 
povo para seguir loitandd'. 

Para a presidenta do PEN, os escri, 
tores "tefien a avantaxe de que a 
sua voz pode chegar mália estar 
cortados os camiños. Poden romper 
o cerco das fmzas de ocupación". A 
implicación dos intelectuais coa 
loita do seu povo é tal que mesmo 
editan unha revista que se chama 
Intifada, através da que manteñ.en 
o contactos entre eles e na que pu, 
blican traballos de poesia de escri, 
tares a nível internacional. O Pen 
palestino tamén ten previsto reali, 
zar un traballo de investigación no 
que se analise o tipo de armamento 
que se emprega e a situación na 
que se atopan ·os feridos nos en, 
frontamentos coas tropas israelies. 

Para Hanan Awwad o triste é 
que se tefia rachado a relación 
cos intelectuais israelíes. "Desde 
que comezou a lntifada, os máis 
críticos manteñen unha postura 
moi tépeda e o máis que se ten 
feíto é algun artigo sobre os di, 
reitos dos refuxiados". 

Poesia, de viva voz 

Comeza con este alegato sobre a 

liberdade de expresión a celebra, 
ción da poesia en Compostela, 
un encontro que durará tres días 
nos que se tinxirá de lírica distin, 
tos espazos da cidade. O Xoves, 
22 de Marzo será dia de &~bater 
arredor da palabra e o compromi, 
so do poeta· no século XXI, nuns 
colóquios nos que participarán, 
entre outros, Charles T omlinson, 
Bella AkhamanduHna, Eugénio 
de Andrade ou Nicole Brossard. 
O acto máis agardado é, sen dú, 
bida, o que reunirá aos dous pré, 
mios No bel, Derek Walcott e 
Wole Soyinka nun acto que terá 
lugar no Consello da Cultura 
Galega apresentado polo candi, 
dato galego ao prémio, Xosé Luis 
Méndez Ferrin. 

O Venres á mañá será o Audi!:ó, 
rio do Centro Galega de Arte 
Contemporánea o que acolla o 
colóquio titulado A arte e a pala., 
bra, moderado por Carlos Casa, 
res e no que participarán, entre 
outros, Casimiro de Brito, Xa, 
bier Seoane ou Blanca Andreu. 
Dia especialmente centrado na 

·poesia recitada, xa á mañá no 
CGAC e á tarde na Casa,Museo 
de Rosalia en P~drón, onde se 
desprazarán os asistentes ao en, 
contro. O ciclo Poesia na noite , 
que nos dias anteriores apresen, 
taria á obra dos novas poetas e 
os criadores do Pen, oferecerá no 
Auditório á primeira madrugada 
de espectáculos poéticos "Abo, 
ca aberra", várias horas de poesía 
en escea á cargo de Antón Lepo 
e Ana Romani. 

O Sábado será o dia para os poe, 
tas galegos. Máis de corenta cria, 
dores examinarán as novas tec, 
'nolox.ias aplicadas á lírica e deba, 
tirán arredor da edición de poesía 
ademáis de particip~ en dous re, 
citais colectivos. A II Celebración 
da poesia chegará ao seu fin no 
Pazo de Bendaña co festival 
"Compostela de lua e pedra", ar, 
tellado á maneira de despedida. 

Durante os dias 22, 23 e 24 e en 
horário de 16.00 a 21.00 horas o 
Auditório da Fundación Eugenio 
Granell abrirase a criadores de 
calquer língua que queiran parti, 
cipar na festa da poesia apresen, 
tando libros, artellando colóquios 
ou recitando os seus versos.+ · 

Os nacionalismos 
• per1gosos 

Josep Huguet 
. J oan M. Serra 
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A editorial Laiovento celebra o seu X aniversário 
Publican para a ocasión un texto teatral inédito de Antón Vilar Ponte 

O nome estaba na obra de Ote
ro Pedraio. Na peza teatral V en
to noctumio un vello fidalgo pa
ga seis ferrados de terra semen
tada polo bico dunha moza. O 
fidalgo vive no pazo de Laioven
to. O nome engaiolou a Francis
co Pillado e pasou a ser o selo 
da editorial que naceu hai ago
ra dez anos nos que viron a lus 
por volta de douscentos títu
los, un fundo editorial do que 
se gaban os seus seis sócios. 
Para celebrar o aniversário pu
blican en edición non venal o 
texto dramático de Antón Vi
lar Ponte Xoana de Vega ou os 
mártires, a topado na Acadé
mia por Ernesto V ázquez Souza. 

Laiovento naceu hai dez anos 
coa vontade de introducir no 
mercado libros identificábeis e 
de calidade. O deseño de Pepe 
Carreiro para unha colección 
única na que os xéneros se mes
turaban conseguía dar ao selo 
unha fasquia recoñecíbel. Era a 
marca da editorial que, co tem
po, deu tamén nas colecci.óns 
Breviários, Fóra de série e Vento 
do Sul, unha mirada cara a cul
tura portuguesa. 

gunha está en normativa oficial 
e, polo tanto, non receben axu
das públicas. Laiovento conti
nua a respeitar a opción orto
gráfica de cada autor mentras 
non se chegue a unha necesária 
normativa de consenso, como 
reza en cada un dos libros pu
blicados". 

Tamén recolle o catálogo de 
Laiovento títulos de referéncia 
para o estudo e teoría do na
cionalismo. "Publicamos estes 
textos tamén na vontade de 
contrarrestar o intento mediáti
co de asociar nacionalismo e 
violéncia. Molesta a diversida
de, búscase a uniformidade e eu 
reclamo por iso o dandysmo pro
gresista fronte á masificación", 
afirma Francisco Pillado. 

O director da editorial destaca 
tamén que Laiovento non seria 
posíbel sen o compromiso de 
Xosé Manuel Beiras, Pepe Ca
rreiro, Xesus Couceiro, Manolo 
González e Alfonso Ribas que, 
xunto con Pillado, botaron a 
andar hai dez anos o proxecto. 
"Se algun falta, xa non seria a 
mesma editorial, haberla que fa
lar doutra Laiovento", comenta. 

Títulos en carteira 

FiCC1óN 
l. A MAN DOS PAIÑOS 
Manuel Rivas 
Xerais 

2. As RULA§ DE BAKUNIN 
Antón Riveiro Coello 
Galaxia 

4. MALES DA CABEZA 
Fran Alonso 
Xerais 

5. Eu TAMÉN FlJN COAS 
VACAS DE RAPAZ 

Afonso Eiré 
Espiral Maior 

3. QUEN FAGA VOAR 
Lupe Gómez 
A Nasa Terra 

NoN frCC1óN 
l. Os NACIONALISMOS 

PERIGOSOS 
J. Huguet / J.M. Serra 
Laiovento 

2. BREVE lflSTORIA 
DE GALICIA 

Francisco Carballo 
ANosa Terra 

3. ATIAC CONTRA 
ADITADURA 

Do fondo de Laiovento, o seu di
rector Francisco Pillado destaca 
en especial a preocupación por 
dous temas, a cuestión do idio
ma e a recuperación da memória 
histórica. Títulos como Conflito 
lingüístico e ideoloxia na Galiza de 
Francisco Rodríguez, Lingua ga
lega: normalidade e conflito de 
Xosé Ramón Freixeiro Mato ou 
Direitos lingüísticos e control polí
tico de Pilar Garcia Negro dan 
conta dalguns dos títulos que 
abordan a situación da língua. 
En canto á publicacións de estu
dos arredor da memória do país, 
o catálogo da editorial garda tí
tulos como A CNT na Galiza, 
de Dionísio Pereira, Antón Alon
so Ríos. Crónica dunha fidelidade 
de Bieito Alonso ou Contra a 
Casa da Troia de Antón Cape
lán. Mención merecen tamén 
dous títulos de especial releván-

Francisco Pillado, director de Laiovento. 

Da carteira de Laiovento sairán 
en breve novas títulos. So'bre os 
clones e os sines de Daniel Soutu
llo e O labor lírico do ilustrado cu
ra de Fruime de Xúlio Pardo de 
Vera, Manuel Maria. Os traballos 
e os días de Camilo Gómez Ta
rres, O itineráriq da conciencia ga
lega de Xosé Chao Rego e O ga
lega ( im) posivel de Valentin Ro
dríguez sumaranse aos ensaios 
publicados pola editorial. Laio
vento publicará asimesmo a tra
dución dunha obra de Boris 
Vian e outra de Jonathan Swift. 
Tamén o catálogo dos textos 
arredor do nacionalismo se verá 
incrementado co libro de José 
Ignácio Lacasta Zabalza, da Uni
versidade de Zaragoza, titulado 
España Uniforme. • 

DOS MERCADERES 
Vários autores 
Laiovento 

cia para a editorial. A publica
ción da Gramática histórica gale
ga, de Manuel Ferreiro e a tra
dución do Fausto de Goethe por 
Lois T obio, un traballo no que o. 
fundador do Seminário de Estu
dos Galegas investiu máis de 
vinte anos. 

Marco e o título anticipaba o 
especial e_sforzo que a editorial 
ia poñer na edición de textos 
teatrais. Pillado pon a atención 
na obra de J 5ao Guisan Seixas 
Teatro para se comer, gañadora 
do prémio Eixo Atlántico, e a 
de Manuel Lourenzo, Veladas 
indecentes que obtivo o "Premio 
Nacional de Teatro". Repara 
nos dous títulos e sérvelle o 
exemplo para comentar unha 
das principais singularidades de 
Laiovento: "N ingunha das duas 
obras, galardonadas ambas, te
rian sido publicadas a non ser 
polo noso empeño porque nin-

Francisco Pillado está tamén 
orgulloso no tratamento que a 
editorial deu nestes dez anos á 
publicacións de obras dramáti
cas ou relacionadas co teatro. O 
número tres de Laiovento era xa 
o Teatro ignorado de Otero Pe
drayo en edición de Aurora 

OS TÍTERES E AS IDADES 

l 
Desde finais dos setenta até o dia de 
hoxe o teatro de títeres na Galiza, na 
nasa comunidade, experimentou un in
cremento importante tanto no ámbito 
de compañías, que de cotio vense de 
concello en concello, como no resulta
do final dos seus espectáculos, mes tura · 
de história, construción de bonecos e 
manipulación dos mesmos. As compa
qias que conformamos este espectro te
atral somos conscientes da importáncia 
da nasa profisión e esmerámonos dia a 
dia para que o noso traballo chegue e 
divirta ao espectador, infantil ou adul
to, no espazo e situación adecuados. 
Unha das premisas fundamentais, á ho
ra de elaborar un espectáculo, sobre to
do se se trata de público infantil, é sa-
9er, a priori, a idade á que vai dirixido. 
E fundamental, a posteriori, na repre
sentación, que isto así suceda, xa que a 
capacidade de comprensión dun nena 
de tres anos non é a mesma que a de un 

EDUARDO A. RODRÍGUEZ TATAN 

de seis. lsto parece que cae de caixón, 
que o normal seria que os programado
res e compañi~s se preocupasen de que 
isto fose asi. As veces, nas escalas ás 
que asistimos cos nosos espectáculos, 
existe unha grande preocupación para 
que todo o coléxio poda asistir á fepre
sentación porque asi se pode facer unha 
vez ao ano e os presupostos non dan pa
ra máis, pero nós, os profesionais do 
mundo dos títeres debiamos evitar que 
estas causas acontezan e procurar co 
noso posicionamento que o espectáculo 
que irnos representar non vaia dirixido 
a un público inadecuado. 

Venme a idea todo isto despois de ler hai 
poucos dias unha notícia referente á re
presentación do grupo F alcatrúa, nunha 
galeria de Ourense, co seu espectáculo 
"D. Machismo perde protagonismo". Ao 
parecer a coordenadora do programa mu
nicipal contra a violéncia e ~esponsábel 

da Área Social do Concello contou con 
este grupo para levar adiante a campaña 
contra a violéncia doméstica, feito que 
hai que agradecer nos tempos que corren 
e que, de seguro, vai ser beneficioso para 
que os nasos rapaces sexan críticos coa ci
tada actitude e a combatan sentados 
<liante do seu prato de sopa. Coñezo, xa 
hai bastantes anos, ao grupo Falcatrúa e 
estou seguro que fixeron un espectáculo 
no que realmente se reflexa ese desagra
dábel feito doméstico e é de felicitar a 
iniciativa valente de afrontar, a médio 
dos títeres, unha cuestión tan importante. 
Podo entender, polo que ltn. nos xomais, 
que o espectáculo non foi dirLxido ao pú
blico adecuado e o "mea culpa" que ten 
que entoar Maria Antónia Rio é polo feí
to de ter programado un acto <leste tipo 
para crianzas de tres anos. Un proxecto 
asi, con carácter piloto, merece a oportu
nidade de desenrolarse nun marco axeita
do e facer posíbel que o público asistente 

4. DON ELADIO 
RODRÍGUEZ 
GoNZÁLEZ 

X.C. Lagares 
ANosa Terra 

5. 0 PENSAMENTO 
DECASTELAO 

X.C. Garrido 
ANosa Terra 

Librarias -.:onsultadas: 
Cart<1/J1í11 (\'igo). . 

C1111cciro (A Corui'ta). 
Míd1dc11<1 (Pontcwdra). 

Pcclrcírn (Santiago). Suuto (Lugo). 
Torg<1 (Ourcnst.'). 

sexan os rapaces e rapazas que podan en
tender a mensaxe, transmitila e que, de 
paso, disfruten dun bon espectáculo. Non 
é momento de tirar a toalla e seria benefi
cioso para todos que o citado proxecto 
vaia adiante pala mellora do benestar so
cial que tanto fai falta. D. Alvarado, no 

" seu artigo do Sábado 10 de Febreiro no. 
xomal La Región de Ourense, aproveita o 
rio revolto para facemos crer que os títe
res bons eran os que organizaban "en la 
OJE" onde seguramente o protagonista 
era "el flecha" e a intención da moralina 
era a de facemos "hombres hechos y dere
chos" para lago resolver os problemas do'
mésticos a base de cachiporra. Hoxe, D. 
Alvarado, xa pasaron moitos anos e pre
ferimos equivocamos na idade a quen vai 
dirixido o espectáculo que na moralexa 
que canten.• 

EDUARDO A. RODRIGUEZ TATAN é presidente 
da Unima (Unión de Titiriteiros Galegos) e 

integrante de Tanxarina 
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A NOSA TERRA. 

O exemplo de Fermín Bauza Brey 
Ao irse a cumplir, o 31 de mar
zo, o centenario do nacimento 
de Fermín Bouza Brey, xa é hora 
de que poña aqui o exemplo 
preclaro do polígrafo de Pontea
reas criado en Vilagarcía. Cando 
se conmemoróu, varios días 
ad~antado, tal efémeride na sua 
vila natal nunhas brillantes xor
nadas, nas que distintos profeso
res, estudiaron, exhaustivamen
te, a obra multiforme e a vida 
exemplar de don Fermín. 

Por isa tan só poderei apor
tar á remembranza de 
Bouza Brey o testemuño 

directo do meu trato con il; o 
mesmo que veño facendo con is
tos trinta e tantos exemplos que 
xa levo escritos dos prohomes, a 
maior(a da sua xeneración, que 
fun coñecendo persoalmente ao 
longo do pasado século. A algún 
d nde moi rapaz, hai un oitenta 
anos. 

•No PATRONATO DE RosA .. 
LIA. Nen embargantes, o meu 
trato directo con don Fermín, a 
quen admiraba dende xa antes 
de estudar Letras, non cornen
zou ata o meu tempo da Noite, 
ao coincidir na Xunta de Gober
no do Patronato Resalía de Cas
tro. Presidía a Xunta, D. Luis 
Iglesias, presidente do Semina
rio de ·&tudos Galegas e Rector 
da Universidade de Santiago, 
denantes da Pluscuancivil. O ve
llo dos Cantos, Mosquera Pérez, 
f actotum do Patronato e da com
pra da Casa de Rosalía, era o vi
cepresidente. Mais, Bouza Brey 
exercía a segredaría xeral, ca sua 
autoridade de máximo erudito 
rosalián. Xa tivera ese mesmo 
cargo, con igual presidente na
quel inxel Seminario. 

Era unha xunta excepcional, a 
do Patronato. Comp ta de me
dia ducia de académicos da Ga
lega, algun deles catedráticos e á 
vez crego (D. Paulina Pedret). 
Anque había asimesmo outros 
catedráticos que non eran aca
démicos, e distes quen non era 
catedrático, nin coengo, pero si 
tamén crego (D. Xesús Carro). 
Xunto a tal pleiade nos acubilla
mos dous sinxelos xomalistas da 
Noite: Landeira Yrago e máis eu. 

Desempeñóu Xosé Landeira o 
cargo de vicesecretario de seme
llante Xunta, ata que se lle oco
rreu emigrar ao Brasil. A lóxica 
relación que polo seu· cargo di
rectivo mantuvo con tan sapen
te secretario, estimulou, sen dú
bida, a vocación erudita do xo
ven periodista que tan de mozo 
gozou do maxisterio gratuito de 
Bouzl} Brey e Couceiro Freijo
mil. E un detalle que se me pa
so u destacar no exemplo de 
Landeira Yrago que antecedeu 
ao do seu efímero e virtual mes
tre. 

• o DIA DE DONA GALA. 
Bouza seguía con bondadosa cu
ríosidade os nosos exercicios li
terarios· da Noite. Certo Antroi
do anaqueei de ahondo adrede 
dos xenerales da Ulla, e o meu 
traballo foi alicerce dun científi
co estudio etnográfico dil; publi-

cado de seguida, Teatro de Car
naval en Galicia., no que non dei
xou de citar a Julio Sierra. 

Anque a ventureira colabora
ción miña, na laboura rosaliana 
de D. Fermín, foi a mantenta da 
intrahistórica viaxe de dona Ga
la Murguía, a casa da sua glorio
sa nai; viaxe preparada polo ve
llo dos cantos e Xan Naya. A filla 
supervivinte de Rosalía, acom
pañada dos membros do Patro
nato, visita naquila inasquecible 
xornada a Horta de Paz (por 
non dicir A Matanza), onde 
morreu a Cantora: 

"Entra dona Gala na finca, des
pois de sesenta e cinco anos de 
ausencia. Elegantemente, aforra 
toda sorte de lamentacións o 
contemplar a miserable situa
ción actual da casa. Vai aos de
talles concretos, precisando da
tos que anota cuidadosamente 
Bauza Brey, pra utilízalos na res
tauración prevista, e escoita 
atentamente Gómez Román que 
será o restaurador". 

' T amén anotéi no meu meollo as 
palabras de dona Gala, que apa
receron transcritas no anaco do 
día seguinte, especificando os 
pormenores da distribución da 
morada, namentras viviu nela 
Resalía. Isos pormenores anota
dos por Borobó, contrastounos 
don Fermín cas notas tomadas 
por il, e así aparecen no j.nforme 
que redactou e serviu de base 
prá restauración da Casa de Ro-
salía. · 

No meu libro segredo, A can
tora do Sar, ilustra a repro
ducción do tal anaco, titula

do O día de Gala, onde narro a 
súa visita e recollo as súas pala
bras, unha foto da filla de Rosa
lía, naquel intre, con Bouza Brey 
e Gómez Román, o arquitecto 
que fora o derradeiro segredario 
xeral do Partido Galeguista. 

• FIGURA SINGULAR E POLI
FACÉTICA. Nise libro meÚ, logo 
da Cantora e de seu home, Mur-

guía, ven ser Bouza Brey o escri
tor máis mencionado. Así, facía 
a súa escueta definición: ''Unha 
das figuras máis singulares das 
Letras Galegas. Singular e poli
facética; pertencía á carreira xu-

. dicial, e cando foi nomeado se
gredario do Patronato, ainda era 
xuiz de instrucción e Primeria 
Instancia de Santiago. Acadé
mico da Real Galega por s·abra
dos motivos: renovóu con Nao 
senlleira o doce rir:nar. dos Can
cioneiros; xunto con Florentino 
López Cuevillas, iniciou cientí
ficamente o estudio da nosa 
Prehistoria; heraldista, etnógra
fo, arqueólogo, investigador lite
rario, era entonces o principal 
estudioso da vida e obra de Ro
salia". ¡E ainda, hoxe, non foi 
superado! 

Dáxinas máis adiante, neu
tro anaco alí reproducidC? 
escrito cando o centenario 

da morte da Cantora do Sar, si
nalaba que era preciso contar 
cunha biografía universal de Re
salía que ordenara canto mate
rial se acumulara sobre a súa vi
da e obra, dende a introdución 
de García Martí ás súas Obras 
completas. Traballo que agora 
paréceme que están, levando a 
cabo os catedráticos galegas de 
Granada, Pociña e a súa dona. 

Pero, nise momento (11-1-1986) 
nada semellante existía. Por iso 
eu escribía: . "Mais entretanto a 
Mayoral, Alonso, Carballo ou 
calquera ilustre investigador ro.
saliano non a compoña ¿por qué 
non publicar reunido o moito e 
o bó que escribiu Fermín Bouza 
Brey a propósito de Rosalía? Te
ño sobre a embarullada mesa 
-continuaba- neste intre, infi
nidade de fascículos e separatas 

. con apúsculos de Bouza Brey 
acerca da vida de Cantora. Ocu
paríame a súa relación máis que 
espacio resta. Hei de limitarme, 
a señalar que entre a monografía 
adicada a El sola1· y mayorazgo de 
A Retén ata o estudio de Los orí
genes del libro "En las orill.as del 
Sar", se extenden unha serie de 

traballos do gran poeta e inves
tigador que apenas dei.Xan fenda 
pra tratar a dolorosa vida da 
Cantora. E se algo falla, comple
taríao Xan N aya coa súa familiar 
e preciosa erudición". 

• A VELLA FOLLETOTECA. 
Poucos ános despois morreu Na
ya, e no 99, a Diputación Pro
vincial c;.oruñesa publicou unha 
edictón moi belida de seu Estu
dios acerca de la familia Murgu.ía
Cast.To. Dado o meu desterro bi
bliográfico, iñoro se en canto a 
obra rosaliana de don Fermín se 
editou algo semellante. Non es
tou tan informado dos mil libros 
galegas que se publican agora ao 
ano, coma dos cen folletos que 
poderían aparecer nun daqueles 
anos de meu tempo da Noite. 
Cando afluían, sempre adicadas 
gabandosamente, á miña folleto
teca, as monografías de Risco, 
os innumerables opúsculos de. 
Ben-Cho-Shey, as separatás de 
Filgueira, de Fraguas, de Bauza, 
de Aquilino, e de cantas roáis 
plumas ilustres escribían no país. 

Moitos folletos e poucos li
bros, eso é verdade, porque 
as arcas públicas estaban 

choidas prás nosas letras; pero 
¡canta riqueza, canta sabiduría 
literafia, histórica, etnográfica, 
arqueolóxica, contiñan aqueles 
pequenos tratados, que ainda 
conservo, coma ouro en pano, 
na xa tan vella folletoteca! · 

• VISIÓN ·ARousANA. Situo
me no outeiro borobesco de 
T revonzos pra botar unha ollada 
que resuma a miña visión perso
al de Bouza Brey: á sinistra, os 
castros marítimos dé Neixón, 
que ·excav~u con D. Rorentino. 
Tras o Xiabre, Caldas de Reis, 
onde na Canle apareceu o fabu
loso tesauro que coma Xuiz xa 
depurado tocoulle investigar, · 
criminalmente, óao esclarecido 
prehistoriador. De frente Rian
xo, cuios fermosos escudos debu
xou Castelao pra ilustración d9 
estudio heráldico de Fermín. A 
dereita, Vilagarcía, "que era algo 
máis que o lugar Clos vencellos 
familiares, onde transcurriron os 
seus prime iros anos·" (como se 
explica no libro de Marcelino 
Abuín, que trata do Legado his
tórico de Bouza Brey). Máis á de
reita, Cambados, onde escoitei, 
nun acto do homenaxe póstumo 
a Cabanillas, o discurso do ma
xistrado poeta que foi a mellor, 
e roáis valente, exaltación dos 
anceios do ·galeguismo que oín 
en vida de Franco. 

E dando unha reviravolta con
témplase o escenario montañoso 
do traballo de mocedade de Fer
mín: Prehistoria e folklore do Bar
banza. Cando iniciaba con Cue
villas os estudios (prehistóricos) 
do Seminario, e que evocaría, 
medio século despóis, no seu 
Homenaxe, con aureos versos, 
que dan a medida do poeta ma
xistral que sempre foi: 

Con balbo verbo, ¡ouh Floro! 
lembraréi hor.e o traballar de un día 
cando a idea era ceibe, e estaba firme 
a man na man amiga.• 
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Leandro Seixas 
'As miñas esculturas 
recollen o interese 
po las culturas 
primitivas' 

El carrer estret de Josep Pla, 
L'immaginazione, que é un erL
saio de arte de Maurizio Ferraris 
e unha antoloxia de Pablo de 
Neruda. 

Que recomenda ler? 

A Suso de Toro, Manuel Rivas e 
as triloxias de. Cunqueiro e ltalo 
Cal vino. 

Expón en Madrid a sua obra es
cultórica cunha aposta moi cla
ra polo uso da madeira? 

O material é algo consustancial 
á maneira de traballar. No meu 
caso a madeira é moi querida 
porque foi co que construin as 
miñas primeiras pezas. -Pódese 
falar dunha evolución na miña 
obra desde unhas formas máis 
primitivas a estas roáis refinadas. 
Pero a madeira é moi importan
te tanto antes como agora, gosto 
da sua calidade e expresividade. 
Utilizo diferentes tipos, pero to
dos eles en estado natural, o que 
aporta a cada obra a virtualidade 
própria de cada un deles, por 
exemplo a cor branca ou rubia. 
T amén incluo o espello porque 
fala do interior do ser. 

Como se pode facer unha es
cultura de vangarda que recolla 
o. alento da tradición? 

Á hora de traballar o autor non 
pretende facer algo máis ou me
nos ruraL Iso sae de dentro. En 
anteriores traballos cecais apos
tei por formas roáis redondeadas, 
como erosionadas polo tempo. 
Agora apresento formas máis pu
lidas, niáis limpas, que xa se vi
ñan adiviñando noutros traba
llos. Sempre exis.tiu en min un 
interese polas culturas primiti
vas, pero coido que o detonante 
nesta evolución foi unha viaxe a 
México e o contacto coa cultura 
precolombina, cunha arquitec
tura moi rectilínea, que me ser
viu como referente~ 

Desde primeiros dos noventa re
pítense as suas exposicións indi
viduais en Madrid e Barcelona. 

A relación con Galiza é moi in
tensa, pero no campo artístico 
foi máis intensiva fara. Viaxo 
moito e tampouco vivo no país. · 
A escultura tamén me axuda a 
desconectar.• 

Escultor. Guitiriz, 1954. 
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M~lc:onsejo 
e Lascivos 

tocan na 
sala 

Mardigras 
da CORUÑA 

este fin de 
semana. 

O Trinque 
Ano Celta. 

Mália chover, os celtas 
púñanse debaixo dos carballos 
para celebrar o princípio do 
ano, que coincidia co 
equinócio da primavera, o 23 
de Marzo. O ciclo anual celta 

era moito máis razoábel po~que 
comezaba coa floración. Como 
o cupo das festas 
gastronómicas está saturado, se 
cadra alguén acorda celebrar o 
Ano Celta .. + 

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO • 

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

Allarb. 
• EXPOSICIÓNS 

ALINGUA 
DAS BOLBORET AS 
Mostra fotográfica sobre a 
rodaxe desta fita na vila, 
na Casa da Cultura. 

Boiro 
•TEATRO 

Trc,TAC 
Basada na coñecidad obra 
de Suso de Toro será ceni
ficada por Teatro de Nin
gures na Casa da Cultura o 
Venres 30. 

Cambados 
• EXPOSICIÓN$ 

XAN PAZ 
As suas pinturas están pen
duradas na galeria Borrón 4 
até o Sábado 31. 

As IMAXFS DE CASIFIAO 
Mostra en tomo á sua figu
ra, que podemos coñecer 
no Auditório Municipal, 
até o 8 de Abril. 

Cangas 
• EXPOSICIÓN$ 

IMAXES DUNHA ÉPOCA 
Na Casa da Cultura pode
mos ver esta mostra de pin
tura de Xoaquin Carnero. 

Car.hallo 
• EXPOSICIÓN$ 

A PINTAR CARBALLO 
A asociación cultural Lu
mieira organiza esta nova 
edición que conta con tres 
exposicións de artistas no
veis de recoñecido prestí
xio: José Geada (pub Bule
Bule), Carlos Silvar (pub 
Valle-Inclán) e Santiago 

' Caneda (tasca A Cabaña). 

•TEATRO 

Ornw 
A coñecida obra de Sha-

kespeare vai ser levada a 
cena ás táboas este Xoves 
22 na Casa da Cultura por 
Produccións Librescena. 
O vindeiro Xoves 29, será 
Dakota a peza cenificada 
por Talla Teatro. 

•MÚSICA 

SIN CrTY SIX 
Este quinteto multicultural 
(españois, americanos e in
gleses) alguns ex- membros 
de Pleasure Fuckers, decidiu 
xuntar-se para criar unha 
nova máquina de rock
punk. Estarán o Sábado 24 
no pub Stone. 

Cariño 
•TEATRO 

COMPAÑIA 
Galeria Cia. de teatro ofe
récenos esta cenificación ci 
Domingo 25 no Auditório 
Municipal. 

Chantada 
• ExPoSICIÓNS 

DEPlCAsso 
ABARCELÓ 
Mostra de obra g;áfica de 
artistas contemporáneos, 
nas que utilizan as técnicas 
do gravado, litografia, seri
grafia ... como son Piccaso, 
Miró, S. Dali, Maruxa 

Mallo, Luís Seoane, P. Pa
lazuelo, A. Tápies, Chilli
da, Susana Solano ou Sicí
lia, entre outros, que pode
remos coñecer na Casa da 
C~ltura, até o 1 de Abril. 

A Coruña 
•CINEMA 

O CGAI está no 10º ani
versário e para o celebrar 
oferécenos o mellor dunha 
décad·a. Ó Venres 23 ás 
20:15 e o Sábado 24 ás 
18:30, Tren de Sombras de • 
Jose Luis Guerín (España 
1997) na que se agocha un 
pouco de mistério, e ade
mais o Venres 23 colóquio 
Det anos no cinema espa-

. ñol e extranxeiro, da man 
de J.L. Guerín, J.L. Castro 
de Paz, J .L. Losa e Rafa 
Calvo, e o Sábado 24 a cur
tametraxe A inauguración 
do aeródromo de Peinador 
(1950). O Mércores 28 e 
Xoves 29 ás 20:15, proxec
tarase a fita Sen perdón / 
Unfrn'gWen (EEUU, 1992), 
de Clint Eastwood, e o 
Mércores 28 ademais Os la
boratórios Zeltia nas suas 
instalacións en Parriño 
(1955), e o Xoves 29 MaI.. 
pica (1966), de curta dura
ción as duas proxeccións. 
Este Xoves 22 a ficción 
cién~ifica europea achega
nos a fita futúrista Barbare· 
lla (Roger V adim, Franza-

ltália, 1968) ás 20:15 h. e 
de balde. E dentro do ciclo 
Beleza e Crueldade, adicado 
ao director Kenji Mizogu
chi, ternos o Manes 2 7 a 
proxección de Vida de 

. Oharu, muller galante 
(Xapó, 1952), na que unha 
prostituta comeza a lem
branza da sua vida a partires 
de ver a estátua dun samu
rai que lle recorda ao seu 
primeiro amor. Máis infor
mación en www.cgai.org. 

• EXPOSICIÓNS 

ÁFRICA, 
O LEGAOO ETERNO 
Mostra que poderemos co
ñecer na Estación Marítima, 
até o 15 de Abril. 

BG WILDLEFE 
"Photographer of the year 
2000". Mostra que pode
mos coñecer na Casa das 
Ciéncias / Domus / Acuá
rium, até o 1 de Abril. 

PRECIOSISMO 
E SIMBOLISMO ... 
... Pintura valenciana (1868-
1940). Que vai estar no mu
seu de Belas Artes até o 6 de 
Maio, é unha colección dun 
periodo especialmente pro
dutivo da pjntura que abarca 
unha época na que se desen
volveron dous movimentos, 
que en moitas ocasións fun
cionaron de xeito interrela
cionado e dos que participa
ron autores tan destacados 
coma: Sorolla, Antonio 
Muñm, Emilio Sala, Ceci
lio Pla, ente outro5. 

ÜESE.ÑO DE V ANGARDA 
1880-1940 
Mostra que poderemos co
ñecer na Estaci6n Mar<lima e 
que ven sendo un percorrido 
a través da evolución do de
sefio que ten como ponro de 
partida á toma de conscién
cia que se produciu nos mo
vimentos vangardistas da 
europa industrializada, con 

obras de Van de Velde, Jo
sef Hoffman, Olbrich, pe
ter Behres ou Héctor Gui
mard. Continua coas formu
lacións racionalistas propug
nadas por Werkbund, 
Bauhaus, De Stril, etc., e a 
sua influéncia no estilo in
ternacional de entreguerras 
onde xa se definen as bases 
do deseño contemporáneo. 
Exíben-se obras de Witz
mann, Breuer, Mies van 
der Rohe, Rietveld, Schia
perelli e outros. 

APRENDE 
A MIRAR A PINTURA 
Até o Sábado 24 na Sala 
Municipal do F6rum Me
tropolitano. 

Suso BASTERRECHA 
As suas esculturas estarán, 
até o Xoves 5 de Abril, na 
galeria Pardo Batán . 

Os RENov ADORES 
A colección de arte de 
Caixa Galicia estará na Sala 
de Exposición desta funda
ción até o 15 de Abril 

ARTE ROMÁNICA NA 
ÜALIZA E PORTUGAL 
Dentro da colaboración en
tre a Fundación Barrié e a 
Fundación Calouste Gulben
kian de Lisboa, poderemos 
contemplar, na sede da Fun
dación Barrié até o 20 de 
Maio, esta interesante mos
tra sobre o románico, que ti
vo un estraordinário desen
volvimento, tanto no noso 
país como no viciño, dando 
un conxunto escepc:ional de 
construcións, esculturas, 
manuscritos iluminados e 
pezas de orfebreria, se ben, a 
disparidade do contexto no 
que se produce o asenta
mento e difusión explica a 
diversidade de manifesta
cións e a distinta evolución. 

•MÚSICA 

MILLAOOIRO 
No Pato da Ópera podere
mos desfrutar da música folc 
que nos oferece a xa vetera
na banda, o Venres 23. 

MALCONSEJO 
Veñen de Castellón e aca
ban de publicar Vivir bajo 
el agua, disco que destila 
por con algun guif\o soul e 
instrumental, e que esta
rán no Mardigras este Xo
yes 22 ás 24, h. por 800 
pta. Esta mesma sala ta
men serve de cenário para 
a actuación dos herculinos 
LASCIVOS, o Venres 23 
ás 22 por 400 puas, cuarte
to que xurdiu hai nada e 
que xa telonearon a Thee 
Virus. E o Sábado 24, ta
mén ás 22 e no Mardigras, 
con entrada de balde con 
invitación, estará FUEL, 
grupo coruñés de pop in
fluido polos grupos inde
pendentes americanos, es
pañois e británicos, cun 
directo que alterna potén
dia con suavidade na busa 
da melodia e. con arranxos 
de bases . programadas e 
samples. 

M-CLAN& 
Los ENEMIGOS 
Estes grupos de rock van 
dar un concerto no Coli
seum, o primeiro apresen
tando o seu disco Sin en
chufe, co acompañamento 
de luxo dos segundos que · 
fan o mesmo co seú disco 
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•ACTOS 

NOITES ABERT AS 
Obradoiros e todo tipo de activi
dades como lecer alternativo pa
ra as noites da mocidade. O 
Venres 23, na Casa da Luz área 
de PlayStation, carteiras de peto 
con bricks, e guitarra. O Sábado 
24 ténis de mesa e futbolin, 
campionato de trivial, pandeire
ta, área PlayStation, e canto tra
dicional. No Coléxio Froebel o 
Venres 23, danzas do mundo. 
No pavillón multiusos da Xun
queira, o Sábado 24, aeróbic, e 
escalada deportiva. No local da 
A.V. Pontemuiños, o Venres 23, 
expresión dramática, e o Sábado 
24, obradoiro de coiro. No Cen
tro Sócio-cultural Sor Lucia, o 
Venres 23, iniciación á fotogra
fia, informática: programa 
LINUX. E o Sábado 24, no teatro 
Principal cine-fórum: Os mass
média e a sociedacle da infomwci6n 
de 22 h. a 1 h . Máis información 
no telf. 986 804 336, ou 
www.noitesabertas.com. 

•CINEMA 

ENCDNIROS PRN ADOS 
O Mércores 28 poderemos ver esta 
fita de Liv Ullman ás 19:30 e 
22:15; no Audirório de Caja Ma
drid no programa Mes daMuller or
ganizado polo Cineclube e a Conce
llaria da Muller, ás 20:15 e 22:15. 

•DANZA 

ANTONIO CANALES 
O seu último traballo, Bailaor, 
será o que nos apresente o Xo
ves 29 ás 21 h. no Pazo da Cul
tura. O prezo é de 2.000 pta. 

• EXPOSICIÓNS 

VIDALSOUTO 
As suas pinturas podemos velas na 
sala Jaime Trigo, até o 30 de Abril. 

FOTOMARA TÓN DA PEDRA 
Até o 18 de Abrii no teatro 
Principal ternos aberta esta rnos
tra de fotografia colectiva pro
movida polo Laborat6rio Branca 
e Negro e o Con.cella. 

F.G. LAGARES 
As suas pinturas van estar col
gadas na galería Sol, até o Mér
cores 28. 

0 PARIS 
DE LA BELLE EPOQUE 
Retratos de Xavier Cosé, até o 
Domingo 25, no Edificio Sar
miento. 

MATALOBOS 
Mostra que podemos ollar, até 
o Luns 26, na sala Teucro. 

MANOLO HUGUÉ 
Esculturas e lenzos deste au
tor no Espazo para a Arte de 

•TEATRO 

DAAALí 

Caja Madrid até o 7 de Abril 

NULLA ÜIES SINE LINEA 
Título da mostra-de Antonio 
Saura que se encontra -na Fun
dación Caixa Galicia onde a po
demos ollar até o 15 de Abril. 

IGNACIO CABALLO 
Expón as suas pinturas na galeria 
Anexo babeo o título de Habitar 
una transparéncia, até o 2 de Abril. 

• LEITl,JRAS 

Ü PENSAMENTO 
DECASTELAO 
Apresentación desta obra, finalista 
do I Prémio Sempre en Galizµ con
vocado polo Concello, na que in
tervicin Ramón Regueira e Xoan 
Carlos Garrido, autor do libro, este 
Xoves 22 na galeria Sargadel.os, ás 
2030, organizado por Maio Longo. 

•MÚSICA 

FREE SERENA 
Oespois de abrir os espectaculares 
concertos de The Posies na sua xira 
galega, este grupo ataca as primeiras 
presentacións do seu flamante CD 
debut Mateo' s H.alrcut. Pop, melo
dia e unha excepcional fona no ce
nário. O Sábado 24 no Camawey. 

PHANTASY QUARTET 
O Martes 2 7 poderemos asistir á 
actuación deste·cuarteto no tea
tro Principal. 

ELISA RAPADO }AMBRINA 
Ofereceranos un concerto de pia
no, o Venres 30 ás 20-30 e de bal
de, no Princip1L 

WESTDEUCHE SINFONIA 
Dirixida por Dirk Joeres, este Xo
ves 22 no Pazo da Cul.tura ás 21 h. 

•TEATRO 

TRES NO BAMBÁN 
A compañia Espello Cóncavo 
cenificaraa o Xoves 22 e Venres 
23 ás 20:30 no teatro Principal. 

ÁULA DE TEATRO 
Expresión dramática para nenas 
e nenas de 4 a 11 anos, Mérco
res, Xoves e Sábado de 18 h. a 
19:30 no Pazo da Cultura.• 

Obras escocidas; o Sábado 
24 ás 22 h. O prezo da en
tradas na bill teira é de 
2.200 pta, e por anticipado 
de 1.800 (discos PortoveUo 
e C.C. atro Camiños). 

BU DIÑO 

Da man de Els Jogla.rs po
deremos asistir á sua cenifi
cación o Venres 23, Sába
do 24 e Domingo 25 no te
atro Rosalia de Castro. 

máis ·a Venres 23 ás 19 h. 
no Salón de Actos da Bil
blioteca Municipal, grazas a 
esta charla organizada por 
Amigos dos Castros. 

• EXPOSICIÓNS 

Música folc o Mércores 28 
no teatro Rosalia de 
Castro. O prezo das entra
das está entre as 500 e as 
1.000 pta. 

CORMORANT 

PECAS, DRAGONC[N 
YEL TESORO 
Da man de T rinke-T rfuke, 
na bibliteca Gonzalez Gar
cés, o Sábado 24 ás 12 h. 

Cunti's 
• CONFE-RÉNCIAS 

PATRIMÓNIO 
. ARQUEOLÓXICO 

A CULTURA CASTREXA 
A través dos castros da re
donda é unha mostra, orga
nizada por Amigos dos Cqs~ 
tras, da que poderemos dis-' 
frutar, na Casa da Cultura, 
durante Marzo. 

Ferrol 
A banda galega de novo 
metal vai facer un repaso 
dos temas do seu disco 
Cormorant, safdo ao merca
do en Xaneiro, ademais de 
adiantar novas temas, que 
a banda compostelá ten xa 
no peto. O Venres 30 no 
pub Ragna Rock. 

Sobre a sua caracterización 
na vila, poderemos saber 

• EXPOSICIÓNS 

}OAQUIN 
GARCIA,GESTO 
Na sua madureza vital e 
criativa, pódese dicer que 
mantén unha calidade 
contrastada nas distintas 
etapas estilísticas percorri
das. A ventureiro; pintor 
urbano; monocromático ou 
de tons amortiguados; es
quemático: exprésase con 
sinxeleza, cunha liña · defi
ne un decorado, personaxe 
incluida. Na galería Sarga
del.os até o 7 de Abril. 

luis Gámez 
Quartet, á 

direita, 
e Perico 

Sambeat 
amenizan 

con jazz 
a noite do 

Sábado 24 
no 

Clavicémbalo 
de LUGO. 

25 ANOS 
DE PA TRIMÓNIO 
Mostra que poderemos co
ñecer até o 2 7 de Abril no 
Ateneu. 

RAFAEL MORANO 
A sua mostra inaugurara-se 

. o Venres 30 ás 20:30 no 
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;~ Ateneu, onde vai estar 

aberta até o 10 de Abril. 

MIRADAS VIRX.ES 
Esta mostea ·de Arturo 
Fuentes podemos ve-la, até 
o Sábado 7 de Abril, no 
C .C. Torrente Ballester. 

PALABRAS 
PARA UN PAÍS 
Da editorial Galaxia, or
ganizada con motivo do 
seu 50 aniversário, na que 
se recollen todo tipo de 
documentos relacionados 
ca pasado e present-e da 
editorial, que permiten 
tamén botar unha ollada 
á evolución da sociedade 
e cultura galega nestes úl
timos 50 anos. Fotogra
fías, cartas, informes da 
censura, cartaces, libros ... 
oferecen-nos unha visión 
desta época; durante as 
tres primeiras semanas de 
Marzo. · 

•TEATRO 

ÜTELO 
Da man de Produccións 
Librescena poderemos ver 
cenificada esta obra de W. 
Shakespeare, o Xoves 29 
no Auditório Municipal 
Torrente BaUester. 

Lugo 
•CINEMA 

HANA,fü 
Fita de Takeshi Kitano, 
que se vai proxectar o Mar
tes 2 7, no local do Clube 
Cultural Valle Inclán. 

• CONFERÉNCIAS 

Luoo, 
ENTRE O S. XVI E XVIII 
Ciclo no que se insiren di
versas charlas corno lgrexas 
e conventos no Lugo da Ida
de Moderna, por Leopoldo 
Fdez. Gasalla, o Venres 30 
ás 20 h. Organiz;:¡do polo 
Clube Cultural Valle lnc/án. 

PSICOLOXIA E 
SOCIEDAD E 
Ciclo de conferéncias orga-· 
nizado por Caixa Galicia, 
que terá lugar no seu salón 
de actos ás 20 h . Este Xo
ves 22 Mercedes Pedreira 
Quiroga será a encargada 
de tratar o terna de A en
f ermidade como camiño: 
aspectos psicosomáticos da 
enfermidade; e o Xoves 29 
será Esther Viña Gundin 
quen desenvolva o terna 
En busca da felicidad.e. 

• EXPOSICIÓNS 

LuzREooNoo 
Sueños de Crisálida. é o no
me da mostra que ten aber
ta no Círculo das Artes. 

CORREDOYRA 
A sua colección está no 
Museu Provincia1 até o 
Venres 30. 

PATIÑO 
Ten aberta unha mostra de 
pintura e escultura na sala 
Almirante até o Martes 20. 

CrnADE DE- LuGo 
Exposición deste concurso 
fotográfico na galeria Sar
gadelos. 

ANA REINALDO 
Mostra de pinturas, rnestu
ra de abstracto e figurativo, 

_ que poderernos coñecer até 
o Luns 26 na Biblioteca Pro
vincial. 

ELSA PÉREZ VICENTE 
Mostra as suas pinturas na 
galeria Nova Rua Arte. 

Xuroco MARTIÑO 
Et in Arcádia Ego é o título 
da mostra de pintura des.te 
artista que podemos coñe
cer na Galeria Clérigos, até 
o Sábado 24. 

F. LóPEZ CHACÓN 
Ten unha mostra de escul
turas na Sede da Xunta. 
Lugar onde' tamén pode
mos ollar unha exposición 
sobre Prensa clandestina 
no franquisnw. 

NATUREZA INVENTADA 
Mostra colectiva de escul
tura que podemos ollar no 
Centro de Artesanía e De
seño até o 25 de Marzo. 

SEBASTlAO SALGADO 
As fotografías solidárias 
do coñecido fotógrafo bra
s i leiro podemos contem
plalas no pub Goleta; os 
gravados de Isabel So· 
moza no mesón O Forno; 
as pinturas de Bordell, no 
café Nevada; e as fotogra
fías de Pablo Prados no 
café do Pousadoiro. 

Alterna.tiva. 2001 

•MÚSICA 

CLAVICÉMBALO 
No Clube de arte e música 
(Paxariños 23) teñen pre
parado o seguinte progra
ma: o Venres 23, Violo a 
vai facer sonar un pouco de 
folc galega; para a noite do 
Sábado 24 teremos a José 
Luis Gámez Quarter + 
Perico Sambeat cunha 
mestura de ritmos tradicio
nais e harmonias contem
poráneas q_ue fan deste 
cuarteto unha proposta 
interesante no jazz do Esta
do; e por último, o Xoves 
29 António Moledo & 
Mª Navidad Duo, músi
cos con amplo bagaxe mu
sical. Máis información en 
www.clavicembalo.com. 

BlELLA NUEI 
Grupo aragonés que con
xuga tradición e criativida
de para facer unha nova 
música popular. O seu dis
co Solombra é espectáculo 
inspirado no repertório tra
dicional da gaita de boto 
aragonesa, un dos instru
mentos rnáis peculiares e 
pouco coñecido. O Xoves 
22 dentro do II Ciclo de 
T ribos Ibéricas no Audit6rio 
Gustavo Freire, ás 21 h. con 
entrada de balde. 

Marin 
m EXPOSICIÓNS 

EDUARDO BAAMONDE 
Mostra a sua obra no Mu
seu Manuel T arres até fi
nais de mes. 

M_oa_ña 
• EXPOSICIÓNS 

DA VID MIDDLETON 
Ten unha mostra chamada 
A natureza como artista 
no café-teatro Do Re~l. 

•MÚSICA 

XOSÉ_LIZ & 
ANTÓN DAVILA 
Concerto folc no que van 
tocar o bozouki e a oui 
lliam pipe respectivamen
te, o Sábado 24 ás 23:30 no 
café-teatro Do Real. 

•TEATRO 

COUSAS DO DlRECTO 
Martita Dinamita oferece
nos este espectáculo de te
atro- cabaret o Sábado 24 
ás 23:30 h . no café- teatro 
Do Real 

XosÉ BoNONE 
O Domingo 25 a partires 
das 19:30 do serán, podere
mos disfrutar dunha tarde 
de canta-cantos no café
teatro Do Real. 

~~ z UJ 
Cl 

"Teatro 

N 
N 

do Atlántico" 
representa a 
obrá Solo 
para 
Paquita este 
Venres 23 
en MUROS. 

Ternos en CoMPOSTELA o II 
festival alternativo de teatro, mú
sica e danza organizado pola Nasa. 
e o teatro Galán. Este Xoyes 22, 
La carnicería teatro apresenta o 
seu espectáculo After sun inspi
rado, mais sen tratar de ilustralo 
nen narralo, no mito clásico de 
Faetón, que ambicionou máis da 
canta e quixo 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 tere
mos o espectáculo Fara de sérk 
que consta de tres sós de danza da 
man de Alejandro Morata (Ma
drid, estrea na Galiza o espectá
culo Nadre), Félix Santa.na (que 
trae por primeira vez ao naso país 
En voz baja desde Canárias) e a 
estrea mundial de Andrés Cor• 
chero (Barcelona) con Rara 
avis, onde a meio da danza de-

senvolve un recordo da sua 
nenez. Tamén o Sábado 24 te-

-mas na Nasa. ás 23 h., Diapasión, 
de Fáti.ma Mirada vocalista expe
rimental que segundo a crítica 
ninguén foi tan lonxe nen tan 
fondo na exploración da voz. O 
Mércores 28 e Xoves 29 ás 22 h. ' 
no Galán Pedro Rebollo estrea 
na Galiza La noche justo antes 
de los bosques, monólogo de 
Koltés que fará mover no espec
tador os resortes intelectuais e 
anímicos que levan a cuestionar 
certas realidades. Estes mesmos 
dous dias, á mesma hora, podere
mos asistir na Nasa á cenificación 
de Que algú em tapi la boca (tri
logia 70), da man de General 
Electi.ca, que consiste en tres es
pectáculos baseados na violéncia, 
no erotismo e o ócio respectiva
mente, que non pretenden facer 
a ninguén máis intelixente, se
nón un pouco máis simple.• 

e 
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Yanis 
Kadrás 

ten unha 
mostrada 

sua pintura 
na galeria 

Yl50/de 
OURENSE. 

D 1·• .. .ro :1c1a 

CAIXA DE SURPRES,A,.S 
Da man de Aprendices do 
Vacío, teatro clown o Sá
bado 31 ás 23:30 da noite 
no café-teatro do Real. 

Mon.f~nte 
• EXPOSICIÓNS 

MULLERES 
EMBARAZADAS 
Mostra fotográfica de Si· 
món Balvis, que podemos 
coñecer, até o Domingo 
25, no Centro Comarcal 
Expo Lemos. 

Muros 
•TEATRO 

SOLO PARA PAQUITA 
Representacion do · Teatro 
do Atlántico, no Centro 
Cultural e Xuvenil, o Ven
res 23. 

Narón 
•TEATRO 

EsPANTOSO 
Cenificada por Mohicania 
(Mofa e Befa) no Auditó
rio Municipal o Sábado 31. 

A compañia Ollomoltranvia vai levar a 
cena esta obra o Xoves 22 no Auditório 
T orrent.e Ballester de FER.ROL; o Venres 
23 e Sábado 24 na Casa da Cultura de V1 .. 
LAGARCIA; e o Xoves 28 ~ Venres 29 no 
teatro Principal de PONTEVEDRA. • 

Noia 
•TEATRO 

MosTRA 
DEAMAOORES 
Que se celebra por primeira 
vez na localidade, e xa re
mata o Venres 23 con Cou· 
sas de Castelao, cenificada 
polo grupo teatral municipal 
de Ribeira, a partires das 10 
da noite no Coliseu Noela, 
cun prezo de 300 pta. 

Ortigu.eira 
•TEATRO 

A VIDAÉSOÑO 
Os textos de Calderón se.' 
rán levados a cena por Sa· 
rabela Teatro, o Venres 30 
no Teatro da Beneficéncia. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

Y ANNIS KADRAs 
Ten unha mostra chamada 
Ánthropos, que estará aber· 
ta na galeria Visol até o 10 
de Abril. 

CONTRASTES · 
O fotógrafo Amando Fer• 
nández expón na Casa da 
Xuven.t:ude até fin de mes un
ha série do Nepal que permi· 
te descubrir as formas de vi
da, co.5tumes, relixión, asi co
mo a paisaxe e a povoación. 

LINA VEIGA 
Ten unha mostra de óleos 
no Liceu. 

SUSTANCIA E 
MATICES 
Pinturas de Ángela Jorre• 
to, no Edificio Simeón. 

FERNANDO QUESADA 
As suas pinturas están na 
galería Marga Prada. 

JUSTO lLHUICAMINA 
Ternos as suas acuarelas e 
acrílicos na galería Uz. 

JULIO PARDIÑAS 
As suas tallas en madeira 
poderemos coñece-las na 
galeria Uz. 

WlLDLIFE 
PHOTOGRAPHER OF 
THE YEAR 
Mostra fotográfica que po· 
demos ollar na sala de ex
posicións Caixanova, até o 
1 de Abril. 

RAMóNCONDE 
Mostra escultórica e pictó
rica na sala Electro Hogar. 

MEMÓRIA LONXANA 
Obras de Guillermo Pe· 
drosa que podemos ollar 
na galeria Viso!. 

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

XABARIN CLUBE 
Mostra sbbre o popular 
programa da 4TVG que po· 
demos coñecer na Casa da 
Xuventucle. 

Redondeta 
•TEATRO 

DAKOTA 
Da man de Talla Teatro, te· 
remo-la o Sábado 24 no Cen· 
tro Multiusos A Xunqueira. 

O R_osal 
• EXPOSICIÓNS 

HISTÓRIA DE ÜALIZA 
Mostra na que se fai un 
breve percorrido pala nasa 
longa vida como povo, a 
través dos debuxos de Pe
pe Carreiro, na Casa do 
Concello até o Venres 30. 

San Sadumiño 
•TEATRO 

MENOS LOBOS 
Talla teatro vaina levar a cena 
o V emes 30, e o Sábado 31 fa
rao con Soños dun seductor, 
no Centro sócio-cul.tural 

Santia.go 
• CONFERÉNCIAS 

FOTOGRAFIA 
EN FEMININIO 
Dentro do ciclo As outras tcv 
mén son elas, organizado por 
Alecrin e a Concellaria da 
Muller, este Xoves 22 ás 
20:30 na Aula de Cultura de 
Caixa Galicia., coa interven· 
ción de Cristina Tobio, San
dra Alonso, Ana Varela e 
Iolanda. Para o Martes 2 7, no 
mesmo local pero ás 20, ha
berá unha mesa redonda so
bre A enúgración invisíbel. 
Trata de Brancas, con Glo
ria Porto, Laura Bugallo e 
Cristina Elizalde. 

• EXPOSICIÓNS 

MARIETA QUESADA 
Inaugura unha mostra das 
suas pinturas máis recentes, 
este Xoves 22 ás 20 horas, na 
galeria]osé Lorenzo, onde per· 
manecerá até o 23 de Abril. 

TEMPOS DE ROSALIA 
Título da mostra que apre· 
senta Mª Xesus Rebore• 
do, no C.C. Compostela. 

XASTRERIA TEATRAL 
DOS. XX 
Até o 15 de Maio ternos 
esta mostra na Igrexa de 
Bona val. 

JULIO CATALÁN 
Na galeria Eme..C teremoo as 
suas pinturas até o Martes 2 7. 

MANuEL BoNOME 
Mostra en homenaxe pós
tuma a Santiago Bonome, 
con motivo do centenário 
do seu naeimento, no colé-

. xio Fonseca. 

CABEZAS 
Mostra de pintura na gale
ria Citánia (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 pala edi
to~ Kalmuiraka que podere
moo ollar no Pazo de Bendaiia 
até finais de mes e que acolle 
as ilustracións orixinais de 
cinco xoves ilustradores da li· 
teratura infantil no país. 

. l:MAXES 

DA CAPIT ALIDADE 
O que foi fotógrafo desta 
casa Anxo Iglesias inagu
rou esta mostra no Audit6rio 
de Galiza e poderemos ve-la 
até o Domingo l de Abril. 
O autor foi recollendo du
rante todo o ano da capitali
dade da cultura imaxes dos 
actos, prestando especial 
atención ao ambiente. 

PINTURA EQUINOCIAL 
Obras de Darlo Basso que 
teremos até o Venres 30 na 
galeria SCQ. 

JULIO CATALÁN 
Na galeria Eme..C teremoo as 
suas pinturas até o Martes 2 7. 

ACORDOSUL 
Fotografias de Xurxo Lo· 
bato que podemos ollar no 
Museu do Pooo Galega. 

DARIO VILLALBA 
Apresenta-se no CGAC, a 
partires deste Xoves 22 e dei· 
ca o vindeiro 2 7 de Maio, 
unha mostra. na que se expo
ñen unha ampla selección 
dos Documentos básicos <les
te artista nacido en Donosti 
en 1939. Instantáneas que 
serven de base a un proceso 
de criación que aropa na co
existéncia de fot.ografia e pin· 
tura unha persoal vía de ex
presión. O que foi pioneiro 
no emprego da fotogradia co
mo médio artístico a media· 
dos dos sesenta, emprega a 
imaxe fotográfica, como base 
para transmitir sensacións. 

Os oUIBos sAIRR.os ... 
urrha visión a través das suas 
mulleres é unha mostra foto· 
grafica sobre as mas de pros· 
titución do país vistas palas 
protagonistas. Organizado 
polo Centro de Dia para 

· Mulleres Alecrin, o Conce· 
llo e Caixa Galicia, podere· 
mos contemplala na Aula 
de Cultura da Carreira do 
Conde, até o 31 deste mes. 

PEDROMUIÑO 
Este coñecido surrealista ga
lega mostra chamada Xeo
grafra da pel formada por un
ha trintena de obras recentes 
e de grande formato na Fun-

e t
~ ., 

onYoca ortas 
BEN VEÑAS, MAIO 
Organizado polo Concello de 
Pontevedra; consta de vários 
certames, aos que poderá canco· 
rrer alunado de ensino meio ma
triculado no concello: IX CER
T AME DE NARRACION CURTA, no 
que se estabelecen 2 categorias: 
a) até 14 anos, inclusive, b) a 
partir de 15 anos. O tema será li
bre. As obras estarán en galega e 
terán unha extensión mínima de 
dous e máxima de oito fólios. 
Cada concursante pode partid· 
par con cantos relatos queira. 
VIII CERTAME ·DE BANDA DESE· 
ÑADA, no que o tema será libre, 
os textos teñen que ser en gale
ga, as obras serán riecesariainen· 
te orixinais e inéditas. Poderá 

utilizar-se calquer técnica, máis 
só en branca e negro. O formato 
será DIN A4. Nestes dous certa· 
mes as obras entregarán-se nos 
departamentos de Língua e Li· 
teratura Galegas. O prazo rema
tará o 27 de Abril. Os prémios 
serán os mesmos para todas as 
categorias: 111. de 25.000 pta. e 
22 de 10.000. 

orixinais e inéditas, sen que pui· 
desen ter recibido nengun pré
m i o. As fotografías deberán 
apresentar-se en cor, branca e 
negro ou calquer das suas va· 
riantes. Non se aceptarán diapo· 
sitivas, transparéncias ou simila
res. A imaxe terá as medidas 
máximas de 30 x 40 cm. monta· 
das sobre un soporte ríxido (car
tulina ou semellante) de 40 x 50 
cm. O 111 prémio é de 100.000 
pta., o 22 de 50.000, o 3 2 

25 .000, e o 42 e 52 de 15.000. O 
prazo remata o Venres 30 de 
Marzo. Poderás consultar as ba· 
ses comple'tas na OMIX do 
Concello de Pontevedra, xuven
tude@concellopontevedra.es ou 
no telefone 986 804 336. • 

daci6n E. Granell, que vai es
tar aberta até o 30 de Abril. 

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

CHINA. CEO E TERRA 
Mostra comisariada por Je· 
an-Paul Desroches que pode
remos coñecer, até o 15 de 
Abril, no Auditório de GaliztJ.. 
Reconstrue a aventura artís
tica da ceramica chinesa e 
ilustra grandes etápas históri
cas desta cultura milenária, 
unha das máis ricas e refina
das da humanidade, a través 
de máis de duascentas obras. 

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

STEPHAN BALKENHOL 
Nado na Alemaña en 1957 é 
un dos escultores contempo
ráneos. que suscitou o debate 

. arredor da figuración e a sua 
integración nas correntes ar
tísticas. A mostra, comisaria· 
da por M. Femández-Cid e 
que se encontra no CGAC 
até o 15 de Abril, é a primeira 
retrospectiva adicada á sua 
obra no Estado e canta con 
74 esculturas e relevos, 100 
fotografias e 90 debuxos, des
tacando a presenza de pezas 
inéditas concebidas para esta 

exposición, que reflexañ a tra· 
xectória seguida polo artista 
desde primeiros dos oitenta. 

• LEITURAS 

BERROBAMBAN + 
CRISTINA F. 
Para rematar a tempada in
fantil, o Sábado 24 ás 
16:30 na Nasa os Berro· 
bambán receben como 
convidada a Cristina F., es
critora e ilustradora q_:ie 

III CONCURSO 
DE FOTOGRAFIA 
DO ENTROIOO 
Poderán participar nesta convo
catória mozas/os de Galiza ama
dores (non profisionais). O te1.n4 
do concurso é O Entroido, e po
derán-se apresentar un máximo 
de 5 fotografias, que deberán ser 

publicou recentemente ¡¡. 
colección dos cantos da 
Mala Malona. Con ela tra
tarán de montar un obra
doiro de brico-poesia. 

•MÚSICA 

REAL FILHARMONIA 
DEÜALlZA 
D irixida por Maximino 
Zumalave, poderemos as is· 
tir ao seu concerto o Xoves 
22 ás 21 h. no Audit6rio de 
Gal.iza. O prezo da entrada 
é de 1400 ptas. E o Xoves 
29, dirixida por Aldo Cec, 
cato, con Enrico Dindo ao 
violoncelo. 

•TEATRO 

A CACATUA VERDE 
Cenificada polo COO cere
mos esta obra de Arthur 
Schnitder no Salón Teatro 
até o 29 de Abril; a acción 
transcorre nunha cava que 
o autor apresenta en forma 
de taberna parisina nas vés.' 
peras do dia no que comeza 
a Revolución Francesa. 
Schnitzler escolle este mo· 
mento para simbolizar todas 
aquelas etapas históricas nas 
que as clases dominantes 
comezan a perder o control 
social, e en particular para 
ilustrar a situación na que se 
atopa a sociedade da época, 
que nese fin de século avan· 
za cara a I Guerra Mundial. 

llius CDNT03 SEN 
HNAL E UN F1NAL SEN HN 
Proposta de Berrobambán 
para o Sábado 31 ás 16:30 
na Nasa; moitas veces os 
netos quedan a durmir na 

, casa dos seus ávós; estes 
preparan-Hes a sua comida 
predilecta, deixanos esper· 
tos até máis tarde e logo a 
durmir, sen esquecer o 
canto de boas noites. Nes
tas anda Avó-Ana, a 
protagonista desta história, 
que mentres lle canta un 
canto ao seu neto queda 
sen final. 

Soutomaior 
• EXP9SICIÓNS 

ANA CORZO 
No Castelo de SoutomaiO'T 
poderemos ver as suas pin· 
turas até finais de Mano. 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

SOLEDAD PITE 
Reune as suas últimas pintu
ras, baixo o título As cores da 
contoma, na galeria Trisque! e 
Medúlio até o Sábado 24. De 
coídado debuxo e cromatis· 
mo contido, a sua obra ten un 
sentido intimista e poético. 

Verin 
• EXPOSICIÓNS 

CASTELAO 
Láminas de debuxos do ilus
tre nacionalista, pooen ser 
vistas na Casa do Escudo. 

Vigo 
•ACTOS 

PRÉMIC.6 Sol.IDARIFDADE 
MÁXIMO Garua 
VI edición do concurso de 
redacción e debuxo a pral 
da solidariedade e a igualda
de de direitos, para escolares 
de 62 de primária e 12 e 22 

de secundária, organizada 
pala asociación Máximo 
Gorki e da que farán entrega 
dos prémios e accésit o Ven
res 23 as 11 da mañá no au· 
ditório do CC Caixanova. 

•CINEMA 

FESTIVAL DE VfDEO 
. Que se ven celebrando desde 

o Luns 19 na Aula Sócio-cuL
tural de Caixa dalicia e que re· 
matará o Sábado 24. As pro
xeccións realízanse de 17 a 20 
horas e os colóquioo _de 11 a 

o 
donostiarra 
Dario 
VIDalba 
inaugura 
este Xoves 
22unha 
mostra no 
CGACde 
SANTIAGO. 
Á esquerda, 
Documento 
Básko 
Color, 
London 
1997. 
Técnica 
mlsta. 
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A fila de 13 e ainda estamos a tempo 

Marco de asistir a, este Xoves 22, 
Bechis, 
Garafie No.ias tecnoloxias, no.ios 

Olimpo, prmect.os, a cargo de Sandra 
mención Fauconnier; o Venres 23 a 

especial Net Omdition. · Produción e 
Cannes 99; re/kxión oo ~de Arte e 

ouroá T ecnoloxia de Médios de 
mellor Karlsmhe, por Rudolf Frie· 

peliculo, lich; e o Sábado 24 ás 1 7 h. 
prata á Do vídeo ás novas tecnolo· 

mellor xias, a cargo de Annie 
dirección, e Aguettaz e Sigride Coggins. 
prémioda A clausura será o próprio Sá-

critica en bado a partir das 19 h. na Ca-
Huelva 99; 

mellorguión sa das Artes, onde, tamén, po· 

en Ueida 99; demos ollar a exposición Net 

mellor Art: criacións feitas adrede 
película, para intemet. O portal audio-
Glauber visual é www.galicia.tv/fivcv. 

Rocha, e M. 
Luther King ÜARAXE OLIMPO 
na Habana Dirixida por Marco Ber-

99¡ será chis (Arxent in a-ltália, 
proxectada 1998) p ode mos ve-la o 

o Martes 27 Martes 27 no C .C . CaiXLV 
en VIGO. nova ás 20:30. 

• CONFERÉNCIAS 

~ BARREIRA ENTRE 
AfruCA E EUROPA 
N esta charla-debate, na que 
intervirán Eddy Abdoulaye 
e Edward Guigourés, dará-
se una v isión sobre d uas 
culturas e falará-se sobre o 
racismo. Este Xoves 22 ás 
20:30 h . na Cooa dos ratos. 

O s Zoo(I)Ló XIcos 
Na Cova dos Ratos vai-se 
falar nesta ocasión da situa-
ción do zoolóxico da Ma-
droa, o Martes 2 7 ás 20 h. 

• EXPOSICIÓNS 

LfNGUA PORTIJGUESA ... 
... um océano de a.dturas é un-
ha mosrra-antoloxia de poe-
tas l..oofonos que pcx:lemos vi-
sitar, até o 30 deste mes, na 
Escala Oficia l de Idiomas 
(Martfnez Garrido 17). 

ANA Mª ELOSUA 
Os seus óleos podemos ato-
pa-los no Clube Náutico até 
o Venres30. 

A Rede 

OGATIPEDRO 
www .gatipedro.com 

Da man dos autores de DiNU-o Co.ntiden-
cial, resucita o Gatipedro de Cunqueiro en 
fonna de poblicación elecl:!Ónica, na que 
e t~ gato branex> de cacb<>la ~lita é :i:náis 
virtual, aínda que conseiwa a intención de 
facer "miccionar" ao establishment,• 

XESUS SANTOS 
O s seus óleos poderán ser 
ollados na galeria Androx 
até o Venres 30. 

A TERRA VlSTA 
DESDE O CEO 
Mostra de fotografias aéreas 
da irnensarnente bela paisa
xe que podernos ver ainda 
no noso planeta. Até o 1 de 
Abril na Casa das Artes. 

Ü UNIVERSO E A 
CONQUISTA 00 ESPAZO 
Mostra que podemos ollar 
no C.C. Caixa Galicia, até 
o 6 de Abril. 

LAXEIRO ... 
O ETERNO RETORNO 
Mostra que podemos coñe
cer até o 14 de Abril na 
fundación Laxeiro. 

CARLOS P. HERRERO 
As suas pinturas van estar, 

até o 31, na galería Bomob. 

MOVIMENTO OOS SEN 
TERRA DO BRASIL 
Esta exposición de fotogra
fias de Sebastiao Salgado 
vai estar, até o Sábado 30, 
no IES de Coruxo e podere
mos ve-la en horário escolar. 

AGUSTIN PÉREZ BELIAS 
O COAG apresenta-nos es
ta mostra do coñecido ar
quitecto e pintor vigués, ne
me fundamental na história 
da arquitectura contempo
ránea da cidade, que vai es
tar aberta até o 15 de Abril. 

DANtELLE BUETII 
Na galeria Ad Hoc, até o Sá
bado 31, ternos unha mostra 
deste artista, con obras que 
parten de i:maxes tomadas de 
revistas de moda e de publi
cidade ás que incorpora tex
tos, focos de luces que poten
cian a expresividade, criando 
fennosas caixas de lus tratan~ 
do de sobrepasar as barreias 
da beleza convencional 

AroLINAR BoLAÑO 
A galeria Visual Labara aco
lle até o 29 de Marzo a obra 
pictórica deste pontevedrés. 

FEDERICO RIBAS, 
APONTES INÉDITOS 
Mostra de debuxos inéditos 
deste coñecido deseñador 
galega, prepondentate nas 
décadas anteriores ao le
vantamento militar do 36, 
na galeria Sargadelos . 

ANTÓNIO FEIJÓ 
Ternos unha mostradas 
suas pinturas na sala de ex
posicións do R. C . Náutico . 

ANTÓNIO HEREDERO 
N o Aero Clube poderemos 
ver as suas pinturas. 

VI BIENAL 
lNTERNAéIONAL DE 
GRAVAOO 
C unha ampli'sima represen
tación de autores tanto do 
país como do resto do mun
do, convertiu-se por direito 
próprio ao longo das dife
rentes convocatórias no me
llor escaparate internacional 
de novas e vellas técnicas de 
estampación, no que os ar
tistas crian e viven a emo
ción de descubrir e comuni
car a través dunha linguaxe 
tan fennosa e universal co
mo é o gravado, até o Do
mihgo 25 na Sala de Expo
sicións do C.C. Caixanova. 

ARTE PARA LEY AR 
+SO Artistas + 5.000 
Obras, até final de mes na 
galeria Visual Labora, con 
50 artistas novos na sec
ción de obra gráfica. 

DIÁLOGOS 
É unha nova sección, dentro 
da programación da funda
ción Laxerro, que proporá di
versos encontros nos que a 
obra de dous artistas xerará 
un diálogo a partires da con
vivéncia no mesmo espazo. 
Nesta ocasión, até o 15 de 
Abril, son os escultores 
Ángel Garraza e Miguel 
Vázquezos eleitos. NasalaB 
da fundación onde a escultura 
cerámica será a protagonista. 

• LEITURAS 

REPICHOKA POÉTICA 
O Venres 23 ás 22 h. na 

ANOSATERRA 

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

Antíncios d.e bald.e, 
• Técnico de son con experléncla 
busca traballo nese campo ou do que 
sexa., Disponibilidade total de mobilida
de xeográfica. 981 200 229, Sérgio. 

•A A.C. Alexandre Bóveda da Coruña 
informa que está aberto o prazo de ins
cripción para o safarl fotográfico que 
o Domingo 1 de Abril nós levará a 
coñecer a Costa da Morte. Para cal
quer consulta ou anotación poden pa
sar polo local da agrupación en horário 
de 17 h. a 21 h. (Linares Rivas 49 12). 

• Alugo piso en Compostela total
mente amoblado. Tres cuartos, 2 ba
ños e sala. Frente ao Hipercor (bairro 
do Restoflal). Telf. 639 12Q 585 / 981 
578 070. 

• Coleccionista merca monecos 
Geyperman, Madelman, e Scalex
tric. Non importa o estado. Pago moi 
ben. Telf. 699 590 273. 

• Para non ter que emigrar ás Ca
nárias, diplomado en primária busca 
calquer traballo na Galiza. Manuel, 
telf. 616 354 911. 

Rapaz retornado da emigración 
desexa contactar con xente na mes
ma situación para intercámbio de opi
nións, vivéncias, etc. e, de cadrar, criar 
un foro de debate sobre a imigración, 
retomo ... Apdo 134 de Burela 27.880. 

• Alúgase apartamento paca 4 per
soas, equipado, a carón da praia, en 
Camota. Semana Santa 45.000 pta. 
Telf. 981 761 144. 

• Se quigeres participar na campanha 
contra as novas matrfculas impostas 
polo Govemo espanhol solicita no ap
do. 2.134 de Compostela o autocolante 
GZpara colocar em cima do E ou ao lado 
das matrículas velhas (deves mandar 
150 pta. em selos por unidade). Podes 
tambén colaborar economicamente com 
o furdo de resisténcia da Plataforma Ci
dadá Gafeguiza a tJ.Ja Matrfcula. para su
fragar as multas depositando a quantia 
que oonsiderares portuna no n2 de conta 
2091/031&'91/3000206989 Caixa Gafiza 

• Busco compafielro/a de viaxes pa
ra facer o Transiberiano (Moscova
Ulan Bator-Beigln) o próximo verao. 
Tamén agradeceria consellos e infor
mación de alguén que xa o fixera. T eño 
36 anos. Interesados contactar no en
derezo electrónico: Danpress@ozu.es 

• Vende-se piso en Alacant (zona 

centro), impecábel de 100 m2 con 4 
cuartos, 2 baños completos, salón
comedor, terraza e tr'asteiro, por 24 
millóns negociábeis. Máis informa
ción no telf. 686 753 105 ás noites. 

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

• Vende-se temáño orixinal oposl
cións Educación Secundárla-Tec
noloxia a metade de prezo. 71 temas 
específicos, 12 temas LOGSE. Telf. 
981284837. 

• Está na rua o número 1 ele Somos 
alguén, a revista galega de informa
ción, opinión e debate, comprometida 
oo país. Información sobre oonflitos, opi
nións plurais e artigos de recuperación 
da nosa memória histórica. 54 páxinas · 
para reconstrución nacional da Galiza. 
Se desexas transmitimos os problemas 
da tua comarca, escreve-nos. Tamén 
podes mandar artigos de opinión ou o 
que queiras. Primeiro número de balde. 
Podes oolaborai.: enviando 240 pta. en 
selos a Ve!bo Uvre Edicións, Apdo. dos 
oorreios 6123-36200, Vigo. 

• Vendo libros cun 40% de des
canto sobre prezo en librarías. Pede 
o listado a librosvarios@mixmail.com. 

• A Assembleia da Mocidade Indepen
dentista de Ponte Yedra vem de reedi
tar ums iskeiros co lema independén
cia, em várias cores (branco, verde e 
negro). Para conseguí-los só tes que 
mandar-nos 5 seles de 40 pta. ao apdo. 
dos correios 561-36080 Ponte Yedra. 

• Vendo nave industrial en Rianxo. · 
Céntrica localización, urbanizabél, 
190 m•. Razón no telf. 981 866 487. 

• Matrimónlo de emigrantes retor
nados oferece-se para traballar no 
sector da hostelaria, con ampla ex
periéncia na xestión de hoteis e refe
réncias comerciais e laborais com
probábeis. Telf. 659,289 658, pregun- · 
tar por Laura ou Noberto. 

• O Clube ele Jazz Ardora do Morra
zo desexa contactar con músicos e 
grupos que se adiquen a esta música 
e que estén interesados en participar 
na sua programación. Poden deixar os 
seus dados en jazzardora@terra.es 
ou no telf. 986 305 498. 

• Persoa con ampla experiéncia no 
sector da hostelaria, oferece-se para 

traballar como "parrlllelro". Pregun
tar 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 cha
mar ao telf. 607 551 612 perguntando . 
por Jorge González. 

• Vende-se terreo de 1.800 metros 
cadrados no concello de Crecente. 
Telf. 986 666 202. 

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

• Vendo 24 tarxetas de Telefónica. 
Chamar ao 653 639 060, ot.i ao 986 
380 046. Preguntar por Bentorey. 

• Semente, tenda ecolóxica: ali
mentación cultivo biolóxico, nutrición 
infantil, macrobiótica, cosmética natu
ral, asesoramento dietético. Rua do 
Mercado 12, baixo (perlo 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. 

• Edición comernorativa co gallo do 
centenário de Manoel António, do 
facsímile do manifesto "¡Máis Alá!" 
(1922), acompañado dun pequeno ca
demo con estudo introdutório de 24 pá
xinas. Pode-se solicitará A.C. Eira Ve/la, 
Apdo. 107, 15300-Betanzos, acompa
ñando 500 pesetas en selos. Esta aso
ciación tamén ven de editar o n2 1 O de A 
Xanela, revista cultural das Mariñas. Pi
de-o ao mesmo enderezo por 100 pese
tas en seles para gastos de envio. 

• As Mocidades Galeguistas (mocida
des do PNG-PG) veñen de editar auto
colantes Gz para automóbil con ban
deira europea e medidas exactas pa
ra colar por riba do español. Mandar 
4 selos de 40 pta. ao apdo. 742 de 
Santiago ou ben ingresar 1.000 pta. na 
conta 2080-0075-06-0040025454 en
viando fotocópia do resgardo e recebe
rás un pacote de 12 autocolantes. 
www.png-pg.org/gz gz@png-pg.org 

• Compro gaita galega en bon es
tado, feíta en granadillo, preferente
mente da casa Seivane. Xacinto Ro
berto. A Coruña. Telf. 607 421 446. • 

no C.C. da Caixa de Terra
sa o Sábado 24. 

AVALON FOLC 
O Sábado 31 este grupo de 
mozas galegas vai dar un 
concerto no CA T. 

M d ~d a ~rt 

• EXPOSICIÓNS 

FAUNAS oos 
As esculturas de L6pez 
Noya poden contemplar
se, até o Mércores 28, na 
Casa de Galiza. T amén no 
mesmo lugar Margarita 
González V ázquez expón 
a sua obra pictórica. 

G-uima.raes 
Cova dos Ratos, espazo 
aberto para que recites ou 
leas os teus textos ... 

CINCO ORA VAOORAS 
Na galería Arcana temos es~ 
ta mostra até o Luns 9 de 
Abril na que poderemos ver 
o traballo de cinco mo~as: 

ras sobre o Entroido no 
café Rudi. •ACTOS 

•MÚSICA 

ÜRQUESTRA 
SINFÓNICA DE ÜALIZA 
Dirixida por Yaron 
Traub, e acompañada ao 
violino por Tedi Papav
rami, interpretará obras 
de Paganini e Strauss; o 
Xoves 22 ás 20:30 na Sala 
de Concertos do C.C . 
Caixanova. 

Vilagarc.ia 
• EXPOSICIÓNS 

lDEARIUM 
Obras de Guillermo Pe
drosa que podemos ollar na 
Casa da Cultura. 

Sara Cabanes, Laura LJ.. 
pez, Sabela Baña, Berta 
Ares e Beatriz Burrero. 

Vilalha 
• EXPOSICIÓN 

MúSICA PARA VER 
Mostra que podemos visi
tar no Auditório Munici
pal Carme Estévez. 

X .. .tnzo 
• EXPOSICIÓNS 

NARCISO CORRAL 
Apresenta as suas Pintu-

Barcelona 
• CONFERÉNCIAS 

A PARTICIPACIÓN 
DAS MULLERES 
Dar-lle valor a este feito co
mo via de transformación 
política, é o tema do que yai 
falar nesta ocasión unha re
presentante de Ca la ·oona, 
asociación en defensa dos 
direitos da muller, o Venres 
23 ás 20 h. no Pati Uimona. 
Organizado pala Asemblea 
do BNG de Catalunya. 

•MÚSICA 

MILLAOOIRO 
Poderernos escoitar a músi· 
ca folc da veterana banda 

FESTIVAL 
Organizado pola Cámara 
Municipal desta vila portu~ 
guesa, abranxe música, tea
tro e danza de distintas sen
sibilidades e correntes. To~ 
dos os espectáculos son con 
estrada übre, se.ben hai que 
retirar o "bilhete" a partir 
das 20 h. no local onde se 
realice. O Venres 23, teatro 
con A Relíquia por A Ba· 
rraca; música o Sábado 24 
con Vía Negromonte; o Te
atro Oficina representará O 
Piquinique do Luns 2 7 ao 
Sábado 31; mais o Venres 
30 podemos facer outro pa
rén tese musical con Cla. 
Máis información no telf. 253 
421 200 ou no correo electró
nico cmg.cultura®mail.tele
pac.pt+ 
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A ferra visto 
desde o ceo, 
fennosa 
exposición 
fotográfica 
deYann 
Arthus
Bertrand 
que 
podemos 
ollar na 
Ca.so das 
Arles de 
VIGO. 
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A fotógíaf a americana que retrato u Galiza nos anos vinte 
captou tamén o viver de Extremadura 

O outro amor de Ruth Matilda Anderson 
.. xost ENRIQUE ACUAA 

O pouco tempo que lle delxa
ban as suas lnvestlgaclóns, 
os seus escritos e as suas 
mostras fotográficas matébao 
facendo bordados~ Consumla 
horas e horas levando á prác
tica o que aprender& naqúe
las lncansábels vlaxes ao lon
go da· península Ibérica á pro- · 
cura dos xeltos de vestir -tra
dlclonais. Sobre os traballos 
e labores que rodeaban o bon 
facer do. traxe converteuse 
Ruth Matllda Anderson · •n· 
erudita recofieclda por sáblos 
da etnografia como Julio Ca
ro Baro ja ou George Foster. 

Aquela muller de Nepraska, 
da granxa de C'ottonwóod no 
condado de Phelps, percorreu 

· moitos camiños, unha man
chea deles na Galiza. Pasou a 
formar parte do catálogo ca- . 
lectivo do noso país coa sua 
obra fotográfica e desde a. 

(.,·:: crónica etnográfica que eta 
sempre atinou lindante ca xor
nalismo. O li_bro que adicou a 
sua viaxe galega tar:dou en 
ser coñecido. Gal/egan provin
ces of Spain: Pontevedra and 
La Coruña publicouse en No
va York en 1939 e a sua pri
meira reseña faríase agardar 
até 1948 de man dun deslum
brado Felipe Cordero Carrete 
nos Cuadernos de Estudios 
Gallegos. 

Mais a Galiza que coñeceu en
tre 1924 e 1925 co seu pai, Al
fred Theodore Anderson, non 
foi o único dos seus ameres 
ibéricos. xu·nto Francas Spal
ding, a máis íntima das suas 
compañEliras fotógrafas atopou 
en Extremadura unha fonte pre
cisa na que satisfacer a sua 
paixón hispanista. 

Con formación artística e musi
cal, achegárase á fotografia 
desde a própria experiéncia 
paterna que ampliou acade-
micamente coa mestría de Cia
ren ce White. Fichada polos 
mentores da "Hispanic Society 
of América" traballaria para es-

. ta institución fundada por Ar
cher Hilton . Huntington ao lon
go da toda a sua vida. Unha 
traxectória de investigación e 
traballos de campo que a con
duciron a diversas e continua
das xiras por Galiza, España e 
Portugal. A derradeira seria 
aos 75 anos en 1969. 

É 1923 o iniciático ano no que 
visita diferentes provincias na 
compaña de Anna Pursche e 
Catherine Allyn. Logo viria a 
viaxe galega que estenderia até 
Asturias e León xa con ,Frances 
Spalding. 

En Décembro de 1927 chegará 
o descobrimento de Extrema
dura e -~s suas terras onde pa
sará seis meses froitíferos to-

e.. mando notas e realizando as 
máis de 2.000 fotografias que 

Ruth Matilda ~ ~ pola Pei:msu1a {Í ~~ dos xeitos de vwstir tradicionais. Nas~, un galego • unha extremeña. 

engrosarían o 'fondo da "Hi~pa_- . 
nic". Cd tempo, escollidas e se:.· 
leccionadas,_ acompañarán .en 
1951 a plas.niación literária e 
científica dun apaixoanté traba- -
llo de.campo. · . 

Spanish costume: Extremadura, 
tarrién publicado en Nova York, 
foi o. tftulo.dun libro artellado na
quela primeira x.aira de 1927 
pero que mereceu en 1949 
axustes finais noutro roteiro que 
faria na compaña da sua inse
parábel Francas Spalding. Un 
periplo que teria como resultado 
a obtención de 770 negativos 
en blanco e negro e medio can
to de transparéncias a cor. 

Poder narrativo 

O contido desta obra de Ruth 
Anderson sorprendeu e sor
prende, ao igual que a entrega 
galega, polo rigor e amenida
de. As terras do norte do Texo, 
Plasencia e os seus costumes 
ocupan un capítulo, e tamén o 
merece o Texo Baixo con Oli
venza, Alburquerque, Don Be
nito, Villanueva de la Serena 
ou Castuera. Os tráballas co 
esparto en Montehermoso po
den oferecerse como un nídio 
exemplo do poder narrativo de 
Ruth Matilda. A sua é unha et
nografía con moma e apelidos 
e as notas e os pes dos docu
mentos fotográficos nunca se 
esquecen dos protagonistas 
principais. Como a señora Jus
ta de Montehermoso "dándole 
la gracia" aos "gorros" que 
constrne coas mans ou aqueta 
señora Máxima desvelando ve
llos segredos para a viaxeira 
americana. 

Ruth mostrase páxina tras pá
xina sorprendida e admirada 
polos labores das mullerés 

que atopa ao seu paso. Gusta
vo .Luca de Tena xa definira a 
sua prosa hispanista como un 
·"safari impresionista" e con tal 
técnica débulla Ruth a sua ad
miración pala muller. Como 
aquetas coas que dera exta
siada na praia de Ézaro n{Jn 
brutal estarzo colectivo: A ar- . 
de gremial do ¡Ala mulleres! 
-de quen dirixia os labores ma-
riñeiros aparecia transcrita en 
galega entre o seu inglés oríxi
nário como tamén o fai, cando 
é preciso, no libro extremeño. 

As camas de pedra, as cho
zas en Benazaire, os suores 
e os dias de Guadalupe, Moñ
tanchez ou Arroyo de la Luz. 
O calzado, os zamarras, os 
pellicos e todos os elementos 
da casa, do agro e do vestir 
de lugares como Valencia de 
Alcántara ou Malpartida desfi
lan na obra dunha Anderson 
posuidora dunha estudada 
erudición. A que deitou da 
máis oficial e ráncia das his
tó rias de España con certo 
espírito crítico e un distancia
mento que lle valeu para dis
traer páxinas cheas de sor
presa. Como as que, na sua 
obra galega, serven para des
cribir un paseo por Vigo mas- · 
trándose irónica diante do in
telectual galeguista · que lle 
amasa a cidade. 

Jean Longland por Brasil e 
Portugal; e as suas irmás 
M.H. Worlock e H.J. Uldall fo
ran tamén compañeiras de 
aventuras fotográficas e via
xeiras. Mais, Francas Spal- . 
ding será a súa máis asidua e 
íntima amiga. Con ela realiza
rá as series galegas e extre
me fías e unha longa viaxe 
que as conduciria en 1930 por 
Marrocos, as lllas Canárias, 

os Azores, Madeira, Andalucía 
e Austria. 

Viaxeira distinguida 

As duas recalaran en Decem
bro de 1925 na Coruña mere
cendo unha cursi gacetiña de 
"viajeras distinguidas" en La 
Voz de Galicia. Alf se recolleu 
que as "miss" estaban a traba
llar na biblioteca da Académia 
Galega e que mesmo foran re
cibidas polo alcalde Manuel Ca
sás. A colección neoiorquina de 
Paul Overhage foi a destinatá
ria dos portafólios fotográficos 
que reuniron en La Alberca e 
Candelaria catalogando imaxes 
de tocados, traxes de festa e 
xoias. E así foi como en Extre
madura reparou nas semellan
zas do seu "manteo" co mante
lo galega e nos parecidos das 
xoias de Malpartida coas que 
vira a en Muros e Noia. 

Desta muller, da que coñece
mos máis da súa vida por me
dio de Elizabeth Uldall, quéda
nos páxinas e fotografías para 
datemos naquela Galiza e na 
Extremadura dos anos 20. Re
parou en todo e todo o contou. 
Como cando subiu a romaria 
de Santa Traga para disfrutar e 
ver bailar muiñeiras as xentes 
e, aos mo'zos e mozas, en 
apretado abrazo "os ruins xiros 
do fox-trot". 

Daquela xornada t.amén escri
biu:" ... Ao botar unha ollada ca
ra o grupo colocado baixo de 
nós, caín na conta dos sinais 
que con disimulo facíame unha 
paisana de olios maternais; 
cunha significativa indicación 
cara o seu home avisábame de 
que baixara a saia, pois subf ra
se demasiado perto dos xeon
llos para seu gosto ... "• 

De Porto 
Alegre 
ao Zócalo 
FRANCISCO CARBALLO 

En Porto Alegre (Brasil) 
confluiron sectores inte
lectuais e sociais conscien

tes da ameaza mundial da "glo
bali2ación mercantil" que domi
na o planeta. Na Praza do Zóca
lo (México) deu o Subcoman
dante Marcos un pregón lírico. 
Á sua beira estaban representa
cións dun tércio significativo da 
povoación americana, dos indí
xenas protagonizados polo 
EZLN: clamor e sinal dos tem
pos. Cómpre un amplificador do 
zunido dete acontecimento. 

Se as devanditas concentra
cións son un símbolo estético, 
un xermolo organizativo, un 
toque de corneta na albada 
dun amencer, por todos os re
cunchos do terceiro e cuarto 
mundos aparecen iniciativas a 
funcionar como alternativa ao 
dioivo neocapitalista. 

Os dous acontecimentos do 
Brasil e de México sobardan en 
significación a canto está a figu, 
rar na axenda dos mass media: 
apresentan teorizaci6ns fronte
ás do "pensamento único"; son 
mobilizaci6ns de combate por 
noves vieiros estratéxicos. 

Os métcxlos do s. XX de descol°' 
nizaci6n e liberación social e na, 
cional non serven. Máis ben son 
un pretexto para as masacres do 
militarismo dominante dos paf, 
ses imperiais. As tecnoloxias ffii, 
litares desbotaron aqueles apai, 
xoados esforzos de liberadores de 
povos. Pero segue en pé a nece, 
sidade da insubmisi6n, de formar 
unha imensa muralla de resis
téncia activa a prol da paz, da 
igualdade das persoas e dos po
vos. Intelixéncia, ciéncia e sabe
doria ten que aunarse nunha 
praxe de liberación. 

Mais non serve unha loita de ne, 
nos inocentes como os da Quin, 
ta Cruzada Medieval (lZlZ), se, 
n6n unha atitude activa de coor, 
denación internacional que Pª' 
ralice, que explicite, que evidén, 
cie a vontade libre de cultivar un 
planeta desde a ciéncia para ter 
dos, desde todos e coa mesma 
proporción de benestar para to
dos os povos e persoas. 

Os cristiáns sabemos que toda a 
mensaxe liberadora de Xesús 
Cristo é un proxecto de paz uni
versal e de liberdade. A razón 
crítica comprende que s6 é pos( .. 
bel a dignidade humana coa 
igualdade que distribue segundo 
as capacidades e as funcións sen 
discriminacións. Intentar isto é 
a roáis gloriosa aventura huma
na deste intre histórico. t 

V oLVER AO REGO 

H aberá material plaxia-
. do ou non. Pero Cela 

bota balóns fóra di, 
cindo que a história da Cruz 
de San Andrés contoulla Ma
rina Castaño. Será porque 
disque a quer lanzar a gañar 
un prémio literário, co que o · 
ridículo literário na Corte 
dará para que resucite Valle-
lnclán. t · 


