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Eladio Rodríguez González 
Oraciós campesi'fías 

Edición facsímile <leste libro 
de poemas publicado 
por vez primeira en 1927. 
CompÓsicións de inspiración , 
sentimental e cantos 
de reivindicación agraria 
do homenaxeado 
co Día das Letras 2001. 

Dominar: 
excluir ou integrar 

Os sociólogos das institucións e da ideoloxia, os esrudosos dos pro, 
cesos sociais do coñecer estabeleceron que existen dous mecanis, 
mos de domfnio: excluir e integrar. O que non está no foco non 
existe. É a exclusión de todo o que se emperrencha en ser ou en 
chamarse doutro xeito. A cultura galega, periférica, diferente, mes, 
mo competitiva no eido sócio,político coa española, non existe nos 
meios de comunicación galegos. Nen os nosos escritores, nen os 
nosos actores, nen ·os nosos artistas. Non teñen nome, pero sobre 
todo non teñen cara. Anúlanos ignorándoos. A outros domestíca, 
nos traducíndoos. Son aqueles que aparecen polo efecto de amplia, 
ción de mercados. Os que se fan famosos non por ser escritores, ar, 
tistas ou actores galegos. Aparecen como escritores en español, co, 
mo artistas vivindo en Madrid ou Nova York ou como actores de 
séries españolas. Ainda que segan a ser escritores en galego traduci, 
dos, artistas coa alma galega nas suas obras ou actores que levan 
anos e anos traballando na nosa língua e pensando en galego. + 
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O ministro Cañete admite que o 40% da frota do Banco Sahariano 
. será liquidada 

O recorte da capacidade pesqueira 
non ten precedentes nos seitores 

produtivos da UE 
-0- G. LUCA • CÉSAR LORENZO 

Os 130 barcos galegos que, xunto con outros 270 pesqueiros de pavillón español, traballan 
no caladoiro do Sáhara, encaran unha durísima reestruturación despois de fracasaren as 
.negociacións entre o ministros das pescas de Marroco, Chbaatu, e o comisário Fischler. 

Unha parte dos 130 barcos galegos que calan aparellos nas praias do Sáhara, non leñen capaciclade para peKar en caladolros máu lonxanos. 

nengun outro seitor produtivo da 
Unión Europea se lle ten cobra
do un sacrificio tan grande coma 
ao da pesca en nome de convé
nios con terceiros países, como 
recordaban os armadores gale
gas despois da representación 
de cara a Prensa que puxo re
mate en Bruxelas a 16 meses 
de porfia entre Marrocos e a UE. 

Este imposto pagado por unha 
frota competitiva, altísimo e in
comparábel, xa custou máis do 
50% da sua capacidade dende 
que comezara o periodo de ade
sión da UE. Entre os empresários 
da pesca son unánimes as críti
cas á Política de Pesca Comuni
taria, tanto alomenos roma a nos
tálxia de acordos bilaterais que 
deran para manter ao seitor en 
crecemento até entrar na rampa 

de entrada do Mercado Comun. 

A Comisión de Pesca lanzara en 
'Decembro pasado outra carga 
de profundidade sobre os bar
cos do Gran Sol: os quince que-

· rian recortar as cotas de pesca
da nun 46,8% e a Xunta mani
festou a sua vontade de podar 
ainda máis a frota, co que facia 
boa a acusación do Governo ca
nário: en Santiago ptefiren as 
subvencións á pesca. 

Os novas recortes sumábanse 
aos aplicados 1 O meses antes 
(dun 18% para a mesma espécie) 
e fomecian argumentos a Marro
cos para aumentar o prezo dun 
novo tratado de pesca. Os arma
dores tiñan toda a razón para se 
alarmar: a espécie de preferéncia 
para o mercado galega ficaba en 

menos de doce mil toneladas 
cando a rebaixa anterior (17.000) 
sinalaba un mínimo histórico, con 
a penas o 7% do que se pescaba 
hai catorce anos. · 

Despois de o governo de Rabat 
anunciar en 1995 que o seguin
te acordo pesqueiro seria defini
tivamente o derradeiro, sindica
tos e armadores sinalaron a 
ameaza que significaba para 
606 barcos e perta de 8.000 tri
pulantes. Contado, os governos 
de Santiago e Madrid semella
ban confiar na capacidade da 
UE para impar tantos tratados 
de pesca como fose necesário. 

A chave do banco 

Non é a UE o primeiro investidor 
do mundo en Marrocos? Non 

son os 15 os compradores do 
90% da produción marroquina? 
A chave das portas do mercado 
comunitário era a pesca nas 
praias do Sáhara, chegou a afir
mar un responsábel do ministé
rio de Agricultura. 

Máis sentido teria perguntar o 
interese da Comisión Europea 
por chegar a un acordo con Ma
rrocos. Rabat contaba coa res
p os ta: Alemaña, Dinamarca, 
Franza e O Reino Unido recu 
san resoltamente os chamados 
acordos de primeira xeración 
consistentes en pagaren aos 
paises do Sul por direitos de 
pesca. Prefiren convénios acti
vos que desenvolvan a capaci
dade de produción dos pobres. 
Non dar subvencións que só 

Pasa á páxina seguinte 
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Vén da páxina anterior 

serven para aumentar 1a deman
da de axudas senón ensinar a 
pescar. 

un anunciado fracaso final, Ma
rrocos fichaba un novo sócio pa
ra explotar as praias do Sáhara: 
Holanda. Só o ministério de Mi

Claro que esa po
lítica, sen nengun
h a intervención 
comunitaria que 
desenvolvese a 
indústria pesquei
ra en Marrocos, 
coartaba o futuro 

Só o ministério 
de Miguel 

guer Arias Cañete 
considera casual 
que un dos inven
tores da discrimi
nación Norte-Sul, 
coma o governo 
de Amsterdam, 
apareza neste in
tre do ganchete 

· da frota do Sáha
ra. Quen o denún
cia é Carmen Fra
ga Estévez, mem
bro da Comisión 
de Pesca do Par
lamento de Es
trasburgo: "Na po
lítica que está a 
seguir a Unión 
Europea a respei
to dos acordes de 
pesca do Norte e 
do Sul todo é 
dende hai tempo 
raro , moi raro . E 
contando que na 
Dirección Xeral 
de Pesca hai 
mandos (sic) xus
tamente famosos 
por non ciaren 

Arias Cañete 
considera casual 
que de Rabat. Os ou-. 

tros actores neste 
un dos 
inventores da 
discriminación 
pesqueira 
Norte-Sul, coma 
o governo de 

xogo de suplanta
ción de sócios 
pesqueiros serán 
Xapón e Corea. 

A expulsión da 
frota de pavillón 
español cara ao 
Sul (boa parte da 
que ten base en 
Canárias e AndaAmsterdam, 

- lucia tamen é de 
apare za 
neste intre 
do ganchete 
de Rabat. 

armadores gale
gas), con acordes 
en proceso ou re
alización con An
gola, Guiné, Mau
ritán i a e Cabo 
Verde é xa un fei-

puntada sen fio , 
hai mot ivo para 
acautelarse. O protocolo de Gro
enlándia que partia dunha situa
cion ben incómoda, resolveuse 
con axilidade e donaire; non terei 
o mal gosto de citar o exemplo de 
Marrocos, pero en Cabo Verde le
vamos meses de parón e o acor
de de Angola estivo suspendido 
meses polas falcatruadas da co
misión que quixo pór atrancos a 
un Governo (Luanda) con boa 
vontade. Sospeitoso, non si?" 

Mentres a discusión das pescas 
coa UE arrastraba os pés cara a 

to. A Xunta deuse 
presa en reco
mendar que os 

fundos comunitáricis destinados 
ao convértio fallido fosen para 
acadar unha solución alternativa 
á frota. Só os nacionalistas e os 
sindicatos situan como primeira 
preocupación a perda de postas 
de traballo e de capacidade de 
produción do país, coas pescas 
governadas por unha Comisión 
Europea que usa a frota coma 
moeda de cámbio. No entanto, 
as críticas que os armadores fan 
á Política de Pesca Comunitária 
(PCP), parécense a cada máis ás 
dos nacionalistas.• 

Os didintos bcuu.o. de ingrao na UE amaron á frota galega un 50% da sua tonelaxe. 
o min:lstro Cañete quer liquidar máls da metade da frota da Sáhara. 
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Manuel Calvar, patrón na frota sahariana, vé moi complicada a sua recolocación. 

Dezaseis meses construíndo unha derrota 
Os homes e mulleres que tra
bal laran no banco sahariano 
até Novembro de 1999 tiveron 
moito tempo de pensar na sua 
vida. Os últimos dezaseis me
ses foron unha peregrinación 
constante ao redor do seu pró
prio futuro, espectadores !mpo
tentes dun teatro de máscaras 
que se representaba lonxe de,
les e sen teles en canta. "E 
moito tempo sen cheirar o 
mar", confesaba un mariñeiro 
da Guarda mentres refrescaba 
as ventas no peirao. 

Manuel Calvar foi patrón de 
pesca no mar do Sáhara. Con 
48 anos comproba que a sua vi
da ten que cambiar á forza, sen 
lle pedir consentimento, sen 
oferecerlle un camiño alternati
vo a ese pasado que xa esmo
rece. "Non sei que vou facer. 
T eño claro que quero seguir no 
mar porque é o que mellar sei 
facer, pero todo é incerto." 

Subsistíu este longo período 
só co subsídio do paro que lle 
correspondia. "Acábaseme en 
Agosto. Até entón teño de pra
zo para buscar traballo. O pior 
é que non sae nada. Coa miña 
idade, é máis complicado ain
da buscar saídas. Todo se pon 
na tua contra e non se ve o ca
miño con claridade." 

No mesmo caso ca Calvar es
tán máis de mil traballadores do 
caladoiro sahariano. Persoal 
dos barcos e das indústrias au
xiliares, proprietários de peque
nas iendas de aparellos e me
cánicos navais que investiron 
moito nos seus obradoiros e 
agora vense sen negócio e de
safiuzados polo banCQ. No Mo
rrazo, os comerciantes anuncia
ron unha forte queda das ven-

das nos próximos meses. A re
cesión, xa palpábel en todas as 
comarcas pesqueiras, estourará 

· definitivamente cando rematen 
as axudas públicas. 

Nas ruas de Cangas, os mariñei
ros folgados contra a sua vonta
de, levan barrenado moito sobre 
como refacer a sua vida O mari
ñeiro Requel Costas dicia, hai ci
to meses, que a situación econó
mica é moi apurada. "A pesar de 
que che dan 151.500 pesetas, 
estás nunha encrucillada porque 
cando estás no mar gañas máis. 
Entón, como sabes que vas ter, 
invistes. Agora non che chegan 
os cartos e atópaste nunha si
tuación inestábel." 

Contodo, Manuel Calvar pensa 
que a axuda pública evitou gra
ves problemas sociais en Gali
za. "Os políticos xogaron á divi
sión. En dezaseis meses paga
ron un has axudas que estaban· 
bastante ben. Aos que lles 
abondou, ficaron calados ou na 
taberna; aos outros, indicoulles 
cal era o camiño e buscaron 
outra cousa. A intención era 
impedir o levantamento. Sen 
fame, é máis difícil protestar." 

Mariñeiros esvaecidos 

A recolocación da bulsa de ma
riñeiros do banco canário-saha
riano foise facendo, polo tanto, 
baixo o pano. "A maioria traba
lla agora na pesca do pincho, 
no peixe espada ou na captura 
de robalo nas águas do Polo 
Sul", explica Manuel Calvar. 

Os armadores tamén están a 
procurar noves destinos para 
os seus barcos, especialmente 
os que teñen buques máis no
vas. "Buscarán acordes priva-

dos, empresas mixtas, calque
ra saída para seguir faenando. 
Os buques vellos van ao so
plete. Aí xa non hai negócio." 

No porto de Ribeira non houbo 
valeiro nestes meses. Todo o 
mundo sabia que unha parte 
dos viciños estaba na casa e 
nos bares porque non ha,bia · 
pesca diante das costas de Afri
ca mais, ao tempo, todo seguia 
igual. A mesma imaxe aparece 
na Guarda, en Cangas ou en 
Marin. "Ao final, acabas invisíbel 
entre a xente. O mundo segue 
sen ti. Os que te coñecen saben 
que estás a pasar mal pero eles 
poden facer a sua vida e tiran 
para adiante. Segue a haber 
peixe na ribeira, algo de diñeiro 
para se manter. O teu problema 
é teu e neses intres notas a soi- . 
dade", explica Calvar. 

O patrón de pesca acusa sen 
paliativos aos médios de co
municación. "Abandonáronos. 
Non nos fixeron caso. Fixéron
nos desaparecer a mantenta. 
Se un asunto non se trata con 
interese desde a prensa, a rá
dio e a televisión, acaba por 
parecer nímio. A sociedade 
dálle igual." 

Remoída a derrota nas nego-
- ciacións entre a Unión Euro

pea e Marrocos, conscientes 
de que o acordo sempre foi 
unha andrómena, os mariñei
ros volverán vagar polos las
tras dos peiraos procurando a 
fortuna. "Eu sabia que non ia
mos volver alá", di Calvar. "Vi
vimos o final da frota industrial 
do Sáhara." Nas aliadas cara 
ao mar, moitos soñarán espar
tos con sentir o sal no ceo da 
boca, o direito a gañar ese sal 
na cuberta dun barco.• 

Por unha Política Comun de Pesca que non chante ll1me aos· barcos 
O fracaso do acorde pesqueiro con Marrocos revela un 
cámbio de alcance na Política Común de Pesca: a 
liquidación de tonelaxe non ten límites e está 
defendida dende dentro da Comision Europea coa 
anuéncia do Govemo do PP. 

Alemaña, Dinamarca, Franza e o Reino Unido 
queren cambiar mariñeiros e barcos por indústria 
transformadora da pesca que importe a matéria 
prima de paises do Sul, coma Marrocos. Os países 
da beiramar africana teñen no plano económico da 
UE un futuro pesqueiro que non se poderá 
desenvolver mentres os barcos de pavillón español 
(e capital e man de obra maioritariamente galegas) 
precisen de protocolos de pesca negocrados por 
Bruxelas. 

O Grupo do Norte que domina a Política Común de 
Pesca sobre as liñas trazadas por Dinamarca, 
considera a Armada Galega un atraso que consume 
cartas en transferéncias a terceiros paises e impide 
que esas cantidades metieren o tecido produtivo e o 
poder adquisitivo das nacións pobres situadas na 
fronteira da UE. Entanden, en fin, que as pateiras 
deixarán de cruzar o Mar de Albarán o dia que · 
Marrocos poida pagar salários fóra da agricultúra. Na 
pesca, por exemplo. 

O secretario xeral de Pesca de Aznar, Samuel Juárez, 
está dacordo coas liñas básicas deste proxecto. Quen 
lle reclama unha explicación son non só os mariñeiros, 
como pretende Aznar con xesto de cansazo fronte 
unha protesta previsíbel, senón os armadoms que 

perguntan por que ten sentido pagar cartos 
comunitários para as pescas con Groenlándia e non o 
ten, polo que se ve, apoiar un acorde con Marrocos; . 
por que un pataqueiro dos polders merece que a UE 
lle pague o 60% do que produce e un mariñeiro do 
Morrazo ten que comprar as licéncias das luras do 
Sáhara coas plusvalias do seu traballo. 

Ninguen recusa na beiramar da Galiza o reto da 
modernización da frota, como foi profusamente 
probado. O que se reclama é o direito a outra R.{)litica 
Común de Pesca na que a demagóxia de Fischler 
contra Rabat non poida beneficiar finalmente aos 
mesmos holandeses que defenden dentro da 
Comisión a ruptura do acorde.• 

ANOSA TERRA 
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Alfonso Casanova, Xosé Cabeiro e Anxo Naveira denúncian as consecuéncias de traballar na Bazán con materiais perigosos 

'O amianto envelenounos' 
-0- CARME VIDAL 

Tiñan pouco máis de cincuenta anos cando se tiveron que 
xubilar. O amianto que respiraran metéraselles no corpo e 
impedíalles continuar traballando. Alfonso, Xosé e Anxo 
son da comarca de Ferrol e traballaron na Bazán ou en em
presas auxmares. Lembran aquel pó que case se cortaba no 
meio do que eles tiñan que continuar traballando. Ao pou
co, comezaron a sentir os efectos. O primeiro foi o afogo e 
as dificuldades para respirar. Logo · virian consecuéncias 
maiores. Alfonso Casanova, Xosé Cabeiro e Anxo Naveira 
denúncian que foron explotados porque lle tiraron a saúde no 

· posto de traballo. E iso, como din, "non hai cartas que o pague". 

Aos poucos meses de andar no 
amianto xa Alfonso Casanova ti
ña os primeiros síntomas da do
enza. Eran fins dos anos cin
cuenta e nen se lle pasaba pala 
cabeza solicitar unha máscara 
para protexerse (Jaquel traballo 
na Bazán que co tempo lle iria 
minando a saúde. Cando Alfon
so se pon na man dos 'médicos 
en Ferro! remiteno .de imediato 
a Ovieu, daquela o único centro 
especializado en silicose. "Ato
páronme amianto a mazo no 
carpo", afirma Alfonso, un vexe
tariano convencido que tampou- . 
co fuma porque para el, a vida é 
o seu ben máis preciado. 

Alfonso Casanova afoga. Apaña 
catarros a miudo, ten disneas 
respiratórias e no seu diagnósti-

co consta que padece calcifi
cacións pleurais como conse
cuéncia do contacto co amianto. 
Cando tiña .53 anos, en 1987, os 
médicos decidiron que xa non 
podia traballar máis. "Comezara 
con catorce anos na Bazán. Era 
mecánico torneiro pero cando 
me ofereceron traballar no 
amianto aceitei porque pagaban 
máis ao poñernos a doce horas. 
Non se respiraba. Cando llo di
cia ao encargado el respondía 
que non er.a nada. Era veleno 
puro pero nunca nos dixeron 
que era malo'', explica Alfonso 
Casanova. Se poidese dar volta 
atrás, abofé que nunca aceitaría 
traballar rjaquel ambiente mal
sano. Repite que nunca ninguén 
lle comentou as consecuéncias 
do seu pasto de traballo. Agora 

sabe, máis que nunca, despois 
de infarto de miocárdio agudo 
polo que pasou, que "non hai 
cartas suficientes para comprar 
a saúde". Alfonso viu como os 
seus compañeiros sofrian tamén 
o maltrato físico que deixou nos 
.seus carpos o amianto. Sinte, e 
asi o repite, que todos eles fo
ron enganados pala empresa. 

o pó no ar que respiras 

Se tocabas unha linterna ao ar 
viase con claridade o pó que 
inundaba todo o espazo. Ali es
taba Xosé Cabeiro, de Narón, 
que andaba nos anos setenta 
empregado por unha empresa 
auxiliar de Bazán e traballou en 
contacto. co amianto. A pel esta
rrecia no fin da xornada e ainda 
no dia seguinte a roupa conti
nuaba a picar en contacto co 
carpo. O bálsamo que daban na 
empresa non daba tirado a irri
tación da pel. 

Xosé perde o aire e angústiase. 
Di que non ten dor, pero a sua 
cabeza non atura quedar, sen 
respiración a cada pouco. E co
mo se che quitasen a vida. Can
do foi á consulta médica non de
ron atopado o seu mal. A expli
cación dos especialistas era que 

tiña un "globo no pulmón". Con 
isa e pouco máis, Xosé Cabeiro 
recibiu a xubilación anticipada 
practicamente ao día seguinte. O 
mal foi a máis, Cabeiro sospeitou 
das présas do médico. Cal era a 
gravidade da sua enfermidade 
para decidir tan rápido retiralo do 
traballo? Tres dos compañeiros 
que compartiron sección canda 
el morreron de cancro, dous de
les de pulmón, e o medo xunto 
ao malestar contínuo provocá
ronlle unha depresión que durou 
anos. Os estaleiros son os cen
tros de traballo onde máis se no
taron os efectos do mineral dani
no. Cando Xosé Cabeiro decidiu 
apresentar todos os seus papeis 
para relacionar os seus males co 
amianto só queria unha causa: 
que alguén lle aclarase o alcance 
da sua enfermidade. "Oueria que 
me dixeran o que teño, por que 
me xubilaron tan rápido. Só bus
co que alguén determine que to
do aquilo que respiramos é o 
que causou as nasas enfermida
des", afirma. 

Unha agonia 
que dura anos 

A Anxo Naveira só se lle acorre 
definir a sua enfermidaoe como 
de "agonia". "Pegoume unha 

páralise e estou inútil, teño un 
olla case pechado. E todo ven 
de ali". O ali é a sección de re
paración de mecánica onde se 
cortaban tubos e se respiraba 
de continuo o polvo do amianto. 
Xubilouse no ano 1990, con 55 
anos, despois de levar traba
llando desde os doce. "Non era 
viver. Eramos once irmás e pa
sei moita fame. Case despois 
de estar en contacto co amianto 
comecei a ter catarros conti
nuos. Ca tempo o médico deu
m e a incapacidade en quince 
dias e cain nunha grande de
presión" . Anxo cobraria máis 
se poidese esparar até os 58 
anos, pero o médico non lle deu 
a oportunidade. Paradoxos do 
destino, o retiro veulle cando 
estaba a ocupar o posta máis 
codiciado de toda a sua vida la
boral : ordeanza na enfermeria. 
Bota a vista atrás e non pode 
deixar de lanzar un laio: "Lásti
ma que non tivese iso de pri
meiro. Era tan cómodo compa
rado con todo o que pasei 1 Foi 
un caramelo pero durou moi 
pouco e chegou moi tarde". 
Quere como os seus compañei
ros que se lle recoñefa a enfer
midade profisional. "E de xusti
za, ainda que a saúde non nola 
poida devolver ninguén". + 

'Pedimos xuStiza; qué. nos devolvan a saúde que nos tiraron' 
Nen Alfonso, nen Xosé, nen 
Anxo fuman. Non fumaron nun
ca. Reparan .na ,coincidéncia 
da resposta e sorpréndanse de 
ter cadrado neste encentro -
entre eles non ·se coñecian
tres homes da sua xeración 
que nunca tive-
ron o vício do ta-
baco. As obser-
vacións que fan 
a continuación 
indican · de novo 
a inxustiza que 
sinten. A fin, os 
males dos tres 
son precisamen
te de pulmón. E 
por traballar. 
Que piden? "Re
visión médica, 
que se nos diga 
o que ternos e 
que confirmen 
que a causa das 
nasas enfermi
dades está no 
amianto que nos 
matou", respon
den os tres, 
completando en
tre eles a frase. 

"Quera que me 
miren, que me . 
digan a que ven 
o meu problema 
de pulmón", co
menta Xosé Ca
be i ro . "E vivir, 
que a vida é pre
ciosa e non po
demos morrer 
por un descoido 
desa xente", 

aponta Alfonso, un vexetariano 
convencido, porque coida que 
a saúde é o máis importante. 
"Pido xustiza, que me devolvan 
o que me tiraron", continua. 
"lso vai ser difícil"; contesta Xo
sé la.cónico. 

Síntense enganados. Por iso 
protestan e _apresentaron os 
seus casos á CIG para que os 
avogados do sindicato miren to
das as posibilidades de reclama
ción. As probas que aportan son 
os seus historiais médicos. Es-

tán convencidos de que as suas 
enfermidades se poderian ter 
evitado se a empresa controlase 
as condicións de traballo dos 
obreiros. "Na Bazán non ignora
ban que iso facia mal. Os encar
gados non entraban até que non 

estaba o traballo feito e iso dá 
proba de que algo sabian. Nós 
só o comprobamos cando empe
zamos a notar o dano que nos fi
xera'', afirma Xosé Cabeiro. 

Alfonso, Xosé e Anxo son alguns 
dos afectados po

Anxo Naveira, Xosé Cabelro e AfonlO Ca1C1nova 
traballaron na Bcu:án ou en emprelCls auxiliares. 

i o amianto que 
aplauden a cria
ción da platafor
ma de Ferrol con
tra a utilización de 

Piden revisión médica para comprobar que o 
amianto é a causa das suas enfermldades. 

minarais cancerf
xenos no traballo. 
Denuncian o seu 
caso Alfonso, Xo
sé e Anxo, seten
ta anos despois 
de que un grupo 
de obreiros esta
dounidenses acu
saran á empresa 
Johns Manville 
polos efectos do 
amianto contra a 
sua saúde. Trin
ta anos depois 
os especialistas 
confirmarían o 
seu carácter 
canceríxeno. 
Entrado o novo 
miléncio, as de
n ú n c i as dos 
obreiros de Fe
rro! poñen en 
cuestión a mo
ratória, de cinco 
anos que permi
te continuar o 
uso destes mi
narais proibidos 
xa na Unión Eu-
ropea.+ 

-
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A Xunta sacrifica as vacas 5 

Co cesamento de Xoán Corral 

de máis de 30 meses pe1ra 
evitar as probas da e_ncefalite 
A aparición dos poucos novas casos de encefalia espon
xiforme bovina no último mes débese a que a Xunta evita 
facer as probas de detección e sacrifica as reses de máis 
de trinta meses. Os cartas que fináncian esta operación 
de ocultación do mal proceden das axudas outorgadas 
por Madrid e Bruxelas para intervir o mercado, segundo 
denunciou o portavoz de Agricultura do PSdeG-PSOE no 
Parlamento, Francisco Sineiro. A Xunta afirma que se li
mita: a "facer as causas como marca a lexislación". O 
BNG, sen embargo, considera que a medida alívia a pre
sión sobre o sector porque traeria as mesmas conse
cuéncias que en Catalunya onde g_razas á mesma non 

desaparecen os catre primeiros da lista das mu~icipais de 1999 

Intereses económicos diverxentes 
queima~ aos candidatos vigueses do PP 

.,,... apareceron tantos casos ~non se desprestixiou. o seu 
sector cárnico, como si sucedeu na Galiza. De todos xei
tos, en Xullo rexurdirá o problema porque entón será 
ob_rigatório testar a todo o gado que vaia ao matadoiro. 
Ainda asi o Mércores 28 apareceron dous nóvos casos.+ 

-0- A. EIRt 

Fraga lrlbarne decldlu que xa 
era tempo de cesar ao Xoán 
Corral, o Hder do grupo mu
nicipal vigués. Con el aban
doan a política municipal os 
catro prlmelros da lista de 
1999. Un felto que se repete e 
que semella obedecer aos 
distintos Intereses económicos 
enfrontados que se moven 
ao carón da dereita viguesa. 

A sorpresa non é que Xoán Co
rral , cabeceira de lista do PP en 
Vigo, anunciase que abandona
rá o Concello en Xuño, senón 
que non o teña materializado 
con anterioridade. Mesmamente 
despois das eleicións xerais, 
cando lle outorgaron un pasto 
no Senado para tenderlle unha 
ponte pola que fuxir de fuliqueiro 
das labouras municipais. 

Pero Corral pedialle tempo a 
Fraga lribarne, que exerce de 
árbitro no PP galego, a xeito dos 
treinadores que non atopan a 
táctica oportuna para contrarres
tar a derrota. E Fraga dáballe 
tempo, entre outras cousas por
que foi unha aposta sua apre
sentalo coma candidato. Que 
agardaba Corral todos estes 
meses? Nen máis nen menos 
que chegar a un acorde con 
Carlos Príncipe que supuxera a 
ruptura do govemo bipartito. Era 
o que arelaban Fraga e Palmou. 

Nas suas idas semanais ao Sena
do, Corral e Príncipe ensaiaban 
nas esperas do aerop()rto e nas 
viaxes de avión, ás veces con ho
ras de retraso, o que seria un no
vo governo municipal. Príncipe 
nunca asumiu a preséncia dun al
calde nacionalista, teimando que 
o cárrego tiña que ser para el; non 
se sabe porque estranos desíg
nios máis alá da sua percepción 
política e das liñas marcadas na 
sua axenda cara o futuro. 

Esas liñas de Carlos Príncipe es
borrancháronse nas últimas elei
cións municipais. As de Xoán Co
rral voltáronse un mauro borrón na 
que non se olla futuro político. Pe
ro Príncipe, nos meses en que 
BNG e PSdG-PSOE deron cabo 
ao pacto municipal, usou a Corral 
como morillo no que apoiar a sua 
leña que, a cada, ia votando ao lu
me das conversas. Asi . aparecía 
con et paseando pela praia de Sa
mil os días de máis concorréncia, 
ou nas cafetarias máis visitadas. 
Despois anunciáballe á prensa a 
boa sintonia entre ambos. 

Ca paso do tempo, no avión, de
señaban estratéxias e planos de 
futuro. Corral, á fronte do PP, non 
tiña reparo a apoiar a Príncipe 
para deixar en minoría aos na
cionalsitas, mesmo en temas co
mo a xeréncia de urbanismo. Nal
gunhas votacións nas que Corral, 
co enfurruñe por parte da maioria 
do grupo municipal, apoiaba aos 
socialistas, mudando() signo-do 

Xoán Conal wnella clisposto a bandonar a política activa clespoU de ser resgataclo 
por fraga hai dou1 anos. 

voto, eran unha desautorización 
práctica da laboura do seu parti
d o nos catre anos anteriores. 
Neutras posicionábase en contra 
do que o alcalde Pérez Castrillo 
tiña pactado coa Autoridade Por
tuária cu coa Zona Franca, que 
preside Pablo Egerique, o res-
ponsábel do PP en Vigo. • 

A dirección olívica do PP non tiña 
control sobre a actividade do grupo 
municipal e os movementos levan
tiscos contra Corral sucédense. As 
propostas de coordenación non 
funcionan e Pablo Egerique culpa 
a Corral de non facer oposición, 
unicamente de apoiar a unha parte 
do govemo, á parte socialista 

Corral escoitaba cánticos, as 
cantigas de serea de Carlos 
Prf ncipe, que non impedían que 
Corral seguise vagando ao pairo 
polo mar da política local, are
lando aquel porto seguro do que 
nunca quixo botarse ao mar da 
xestión municipal. Agora estaba 
sen atraque e só nun momento 
viu terra, cando Príncipe lle pro
meteu a ruptura do pacto co 
BNG. A nova dirección socialista 
puxo a Príncipe no seu lugar e. 
Corral continuou procurando ca
m i ño cara á sua ltaca municipal. 

Viaxou sempre Xoan Corral co 
apoio de Fraga, pero, sobretodo, 
navegou cara a alcaldía nun pro
xecto feíto cos vímbios dun grupo 
empresarial vigués comandado 
por António Ramilo, o ex presi
dente da CEG. A caida en des
grácia de Ramilo e a aparición de 
numerosas iregularidades contá
beis na patronal, deixaron a Co
rral sen apoios, e ces proxectos· 
económicos que tentaban pór en 
marcha na cidade afundidos no 
bulleiro da Fiscalia Anticorrup
ción. Xa non tiña porque loitar. Ao 
mesmo tempo, Corral voltouse 
perigoso para as futuras aspira
cións do PP nas próximas xerais. 

Dimiten os catro primeiros 
da lista 

A dimisión de Corral .é a cuarta , 

que se produc~ entre os conce
lleiros do PP. E significativo que 
os . catro abandonos sexan os 
dos catro primeiros integrantes 
da lista nas municipais de i 999. 
Primeiro foi Carme Bianchi, que 
se apresentaba corno recámbio 

. de Corral, lago Corino Porro, 
outra posíbel candidata e, máis 
tarde, Horácio Gómez, a quen 
fichara Cuiña Crespo como - -
gran esperanza como recada
dor de votos, desde a presidén
cia celtista. 

A estes catre abandonos hai que 
engadir que o PP queimou ao seu 
anterior alcalde, Manuel Pérez, 
que gozou de maioria absoluta -
durante catre anos. Tampouoo re
petiu nunca a cabeceira de lista e, 
os responsábeis locais do partido 
sucédense vertixinosamente. 

Que pasa lago no PP vigués? Na 
dereita de Vigo, a cidade máis di
námica para os negócios, mó
vense unha série de grupos, 
aglutinados ao carón do PP, que 
teñen intereses económicos dis
tintos, cando non contrapostos. 
Intereses, nos que a cidade non 
é contemplada como tal, serión 
como un espácio para realizar 
negócios, algunhas veces espe
culativos. Esta posición non só 
leva aes desastres urbanísticos 
na cidade, senón aos contínuos 
enfrontamentos dentro do PP 
sen que desde Compostela se
xan quen de porlle arde. 

Para logralo, Fraga sempre reco
rre a seus ex conselleiros, primei
ro a Mnauet Pérez, despois a Xo
an Corral. Agora fálase de Henri
que López Veiga, a quen preten
de situar como número dous da 
lista autonómica para tenderlle 
unha alfombra de popularidade 
cara a alcaldía de Vigo. Un López 
Veiga que ainda non aceitou ofi
cialmente, pero que xa se posi
cionou co grupo de empresários 
marítimos, criticando o _proxecto 
de Casa Mar ou · outras actua
cións nas que Cuiña Crespo puxo 
todo o seu afán. Todo un adianto 
doutra futura crise no PP to_cat • 

- 1 

A Xunta inaugura o encoro do Umia 
A Consellaria de Política Territorial in~ugurou o Sábado 
24 de Marzo o encoro do Umia, un dia despois de que o 
Tribunal Superior de Xustiza levantase a orde de 
suspensión cautelar das obras. O Tribunal sinala que 
as senténcias -que dan a razón aos afectados- non son 
firmes e que dadas as adversas condiclóns 
metereolóxicas~ o peche do encaro vén agora a ser 
hecesário para a regulación das enchentas. A decisión 

. foi criticada por Adega que denúncia "unha sospeitosa 
relación de sometimento da Administración de Xustiza 
frent~ ao poder político" e le-mbra que o mesmo dia no 
que se coñecia esta decisión os viviños de Caldas e o 
mesmo presidente do Tribunal puideron ver como o 
encoro, lonxe de aliviar as enchentas, viña a complicar 
ainda máis os efectos das mesmas. Nestes dias, máis 
de mil fincas que non foron mercadas e cuxo 
proéedimento de expropriación foi anulado, fican 
asulagadas polos seis quilómetro de cola da presa.+ 

Xóvenes Agricultores 
goña a~ :eleicións ~o Consello_ 
Regulador das Rias Baixas -.. 
O sindicato Xóvenes Agricultores venceu, por abruma
dora maioria, nas eleicións celebradas o Domingo 25 
de Marzo, nas que se elixia ás persoas integrantes do 
Consello Regulador da Denominación de Orixe das 
Rias Baixas, polo que con toda probabilidade Marisol 
Bueno seguirá a presidir o organismo durante outros 
catro anos. O censo con maior número de votantes, o 
B (viticultores sen asociarse), deu máis de dous mil 
sufráxios a Xóvenes Agricultores, que se fixo cos sete 
vocais que corresponden a ese censo. O sindicato 
conservador acadou outro vocal no censo C (adegas 
que producen menos de 20.000 litros). A candidatura 
aliada a XXAA, Bodegas Rias Baixas, obtivo cinco vo
cais, todos eles no censo D (grandes bodegas), polo 
que XXAA e Bodegas Rias Baixas suman trece dos 
dezaseis vocais. Os restantes representantes corres
ponden un á Lista Conxunta de Cooperativas, no cen
so A (cooperativas e. sociedades anónimas de trans
formación), outro á Asociación de Bodegueiros Arte
sáns do censo C e cutre a Adegas do Condado Candi
datura lndependente no censo D. Unións Agrárias e 
Sindicato Labrego Galega quedan sen representación.• 

Folga indefinida do profesorádo interino e 
substituto 
O Martes 27 de Marzo o profesorado interino e 
substituto comezou unha folga indefinida a nivel estatal 
pota estabilidade laboral e a equiparación de direitos co 
profesorado numerário. A protesta concrétase nun paro 
ao 50%, é dicer, só imparten a metade das horas que 
lles corresponden. Na Galiza o profesorado non 
numerário, neste curso máis de tres mil, denúncia que a 
Consellaria de Educación exerce de "empresa de 
traballo temporal sen escrúpulos" que se aproveita da 
indefensión laboral á que aboca a imposibilidade de que 
este profesorado se acolla leg~lmente aos direitos que 
estabelece o Estatuto dos Traballadores. 
Fundamentalmente exixen que se negócie un pacto de 
estabifidade no emprego, un novo sistema de acceso á 
función pública, a equiparación de direitos económicos 
sociais e laborais co profesorado numerário e unha 
solución para os docentes afectados polas tltulacións 
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OPtNIÓN 

RESTITUCIÓN A GALIZA DAS DIVISAS 
-_) ' -

PROCEDENTES DA EMIGRACIÓN 

Hai uns anos, cando me enteirei de que os 
xudeos cuantificaron e reclamaron ao go, 
berno alemán o espolio que fixeran os nazis 
nos seus bens, pensei que o mesmo podía 
facer o pobo galega en relación coas divisas 
que chegaban ao estado español, producto 
da emigración galega, e que non revertían 
na Galiza. Daquela, algún importante polí, 
tico e avogado cos que consultei e Hes mos, 
trei o escrito, aseguráronme que a miña 
proposta non tiña posibilidades leg~is. 

Agora leo que os afroamericanos, seguin, 
do o exemplo xudeo, esixen compensa, 
cións polos séculas de sometimento dos 
seus ancestros, unha maneira de reparar 
os 250 anos de escravitude sufrida pola 
poboación negra, consentida e aprobada 
polo Gobemo. Quen se beneficiou dela 
debe pagar, afirman. Penso de novo no 
easo galega e, por se alguén lle encontra 
posibilidades, decido publicar, resumido, 
aquel texto: 

O éxodo galego, a chamada emigración, 
reseñada xa no S. XVIII e lago no XIX e XX, 
foi o acontecemento masivo máis impar, 
tante da nosa historia e, á vez, o máis dra, 
mático, senda a príncipal causa da depau, 
peración do país. A actitude máis exten, 
dida ante o drama foi de indignación po~ 
las aldraxes e de pranto polo sufrimento. 
Considero que é necesaria unha postura 
pragmática e máis reivindicativa, en ter, 
mos sociais e económicos. 

En primeiro lugar, habería que cuestionar 
mesmo o nome. Emigración tende a in, 
terpretarse como saída, partida, o mesmo 
que a das aves. Pero, nese nome nada in, 
dica que non sexa voluntaria. No caso de 
Galiza, non se trata de persoas sedentarias , 
que se mudan. Trátase de persoas forzadas 
a marchar sen saber que van encontrar 
alá, noutro lado. Quen deixa o seguro polo 
incerto, motivos ha de ter, dicía Curros En, 
ríquez. Os motivos eran a fame, a miseria, 
a imposibilidade de traballar e prosperar 
na propia terra. Marchar non era un ca, 
pricho, era unha necesidade, uh asunto 
de vida ou marte. 

A palabra máis adecuada sería desterro ou 
expulsión. Non só se expulsa a un pobo por 
medio dun exército invasor. Hai tamén a 
coacción, a condena a marte, a condena á 
fame. No caso de Galiza, non era necesaria 
unha pistola ao peito para facer marchar á 
xente; facíao forzada pola necesidade. 

A ninguén se lle acorre afirmar que a po, 
boación negra que chegou a América co, 
mo man de obra escrava, eran emigrantes. 
T ampouco a rnaioría da poboación galega 
o foi. Había quen non podía pagar a pasa, 
xe e partía clandestinamente. Eran mal, 
tratados nos barcos por armadores explo, 
tadores, con pouca e noxenta comida, a 
penas auga, e tortura para quen protesta, 
se. Eran armadores que facilitaban a ex, 
plotación en comandita cos colonos de 
alén mar, así como a prostitución das mu, 
lleres que partían enganadas. A pesar da 
nosa diferencía na cor da pel, non pode, 
mos deixar de charnarlle negreiros. 

• CONSECUENCIAS DESTA EXPULSIÓN, 
OESTE DESTERRO. O primeiro é considerar 
quen parte. ¿Quen ten azos para escapar? 
¿Quen se arrisca? 

Por suposto, quen ten xuventude, fortaleza, 
boa saúde e preparación. Pero, non só for, 
taleza física, senón tamén psicolóxica. 
Quen ten valor para enfrontarse co deseo, 

MAiúA XosÉ QUEIZÁN 

ñecido: outras terras, outros traballos, ou, 
tras linguas, outros climas ... 

Primeira consecue~cia: Vanse os indivi, 
duos mellares e rnáis capacitados. A xente 
maior, débil, enferma, eivada, abúlica ... , 
non se arrisca. Esa é a que queda. Esa, e as 
mulleres. 

As mulleres non quedan por debilidade, 
quedan polo rol que 
lle ten adxudicado a 

. sociedade, pola secu, 

desagradecido pode permitirse infravalo~ 
rar e impedir o acceso á igualdade das 
descendentes das heroínas dunha dura 

. etapa histórica. 

Vimos quen escapaba e quen quedaba. 
Os homes fortes que marchaban (e al, 
gunhas mulleres novas que ían engana, 
das, corno veñen agora as colombianas, 
con promesa de traballo que resultaba 

ser nqs prostíbulos) 
deixaron de producir 
neste país. Ou sexa 

lar permanencia na 
casa e a dedicación ao 
cuidado da prole e da 
xente .enferma e . an, 
ciá. ¿Onde deixar ás 
criaturas e aos proxe, 
nitores? Están conde, 
nadas a permanecer. 
Os campos galegas fo, 
ron, daquela, como os 
campos de confina, 
mento actuais onde se 
manteñen as refuxia, 
das coas súas criaturas 
e as persoas anciás. O 
seu papel foi o da re, 
sistencia. Resistir Pª' 
ra sobrevivir. 

'O estado español 
recibiu divisas 

arrancadas 
como os dentes 

de ouro aos xudeos 

que, o desterro dos 
galegas tivo como 
consecuencia unha 
depauperación no pa, 
ís. En cambio, empre, 
garon a súa forza de 
traballo para enrique, 
cer outras terras e as 
súas iniciativas con, 
seguiron o progreso 
alá onde estaban. O 
propio- país quedaba 
dormido e nas mans 
das clases sociais ino, 

Pero as galegas non 
permaneceron inacti, 
vas. Non só sacaron 
adiante á prole e a 
toda esa xente débil 
ao seu cargo, que non 
podía escapar, senón 
que, na ausencia dos 
~razos de traballo 

· masculinos, ocuparon 
eses cargos. Foron o 
principal potencial 
de traballo no cam, 
po, no mar, nos ofi, 
cios, na pouca indus, 
tria. Non é esaxerado 
dicir que hai unha 
débeda histórica coas 

nos campos 
de concentración 

nazis, 
~ que compre 

cuantificar, 
froito do traballo 
dos emigrantes 

gal egos" 

perantes. 

Resultado disto en ter, 
mos económicos: 

Trátase da partida de 
individuos paridos, 
amamantados, criados 
e educados por mulle, 
res galegas. Esa inver, 
sión, que ten uns cos, 
tes económicos ( valo, 
rables) , non redunda 
en beneficio da eco, 
nomía do propio país. 
Cando eses seres es, 
tán en idade de vol, 
ver á familia e á so, 
ciedade esa inversión, 
vense abrigados a 
marchar e a ernpregar 
esa forza de traballo 
noutro país que renta, 

galegas porque se hoxe podemos dicir 
ainda Galiza en galego é gracias a ese 
traballo das nais e das fillas escravizadas 
que, ademais, ,como arnas de cria e cria, 
das de servir, amamantaron e cuidaron a 
prole das señoritas deste país. Así, men, 
tres aqueles máis fortes fuxían, estas mu, 
lleres, tan fortes, permaneceron e man, 
tiveron o país. Só un pobo insensible e 

biliza unha inversión que non fixo. 

Quedaría unha mínima compensación se 
o país que fixo a inversión, Galiza, reci, 
bira o excedente, os aforras que eses des, 
terrados, con rnoitos sacrificios, pudesen 
conseguir. Pero non. Aquí comprobarnos 
os prexuizos da falta de soberanía de Ga, 
liza. De termos unha Banca propia, as di, 

Xosé Lois 

visas deses deportados chegarfan aquí e 
poderían ser utilizadas en crear riqueza, 
en industrializar o país para poder reter a 
poboación na súa terra, vivindo e traba, 
llande dignamente . Pero, as divisas que 
viñan de fora, sexa cal for o Banco no 
que se depositaran, ían parar ao Banco de 
España e os investirnetnos non se facían 
na Galiza, senón fóra, incrementando 
aínda máis a diferencia de nivel de vida 
de Galiza coas zonas rnáis desenvolvidas 
do estado español. O gobemo español, 
sobre todo en certas etapas, non só non 
intentou modificar a situación miserable 
de Galiza, senón que procurou mantela 
para non perder e a entrada de divisas 
que foi unha fome importante de riqueza 
para o Estado. Se algunha iniciativa pri, 
vada houbo para instalar industrias, obre 
todo nas provincias de Lugo e Ouren e, 
dedicadas á exportación de carne huma, 
na, foi impedida pola ordenanza estatal. 

Polo tanto, o estado español é responsa, 
ble <lesa situación. Recibiu millóns e mi, 
llóns de pesetas, divisas arrancadas como 
os dentes de ouro aos xudeos nos campos 
de concentración nazis, que córnpre 
cuantificar, froito do traballo dos emi, 
grantes galegos, riqueza que non restituíu 
ás familias e á cidadanía galega. Trátase 
dunha riqueza (insisto, cuantificable) que 
debería ser posible reclamar. 

Nun mundo no que tcxlo se cuantifica, son 
os números os que teñen a razón. Non hai 
mellores argumentos sobre a explotación 
do pobo galego que cuantificala. 

• ASPECTOS PSICOLÓXICOS. As conse, 
cuendas desta miseria non foron só econó, 
micas, senón tamén psicolóxicas. O atraso 
económico foi acompañado dun atraso cul, 
tural. lmpediron o desenvolvernento da 
propia lingua e cultura. Os aldraxes, ofen, 
sas, chistes, contra a poboación galega son 
dabondo coñecido . O autodio co eguido 
nas xentes do país é comprobable ata os 
nasos días. A xente galega valora mái o 
alleo que o propio. 

Este é o legado psicolóxic que lle d b , 
mos ao estado español, en difer nt go, 
bernos. Daquela, o estado españ l n n 6 
terfa que devolver o capital u urpado, e, 
nón que nesa devolución vai incluid ta, 
mén o creto, o recofiecernento da fen, 
sas verquidas sobre as xentes de Galiza. A 
imaxe de Galiza debe quedar rehabilitada 
ante o resto de España e, o que é mái 
importante, ante o pobo galega para sa, 
carse de enriba esa lousa de indignidade. 

Agora ben, reclamar o que inxustamente 
nos foi usurpado, non significa adopatar 
unha actitude de rabia e resentimento. O 
rancor non ten rendibilidade política. 
¡Deus nos libre dun xa foil Pola contra, po, 
ñer as cartas boca arriba, explicar as nosas 
circunstancias históricas ao resto do estado 
español, que, na súa maioría, descoñece, é 
o contrario do resentimento. Neste rno, 
mento no que tanto falan do reparto equi, 
tativo e democrático entre as "Autonorní, 
as" do estado, será ben útil coñecer e reco, 
ñecer os datos do pasado para iniciar ese 
futuro de harmonía que propoñen. Non 
hai rnellor maneira de dar a coñecer o da, 
no causado a Galiza que cuantificándoo. 
Convén deixar atrás a vella política dos 
laios polos aldraxes, que se reduce a unha 
política sentimental, e iniciar unha políti, 
ca racionalista, de feitos cuantificables, 
que nos permita facer. as reclamacións per, 
tinentes sen perder o sorriso. + 
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A detención de Alícia Sáez na Coruña é aproveitada por Fraga e Vázquez para demonizar ao nacionalismo 

ETA fracasa de novo ao intentar afincarse na Galiza 
-0- A. EIRÉ Cada acción reivindicativa, folga máis arrechados afirmaban que, cia, porque comparten os mes- tral non ten pensado asumir o 

sindical, estudiantil, ou ecolóxica, certas persoas independentistas mas obxectivos que os terroris- mando da Ertzaintza. Pala con-
Ainda non se sabe se ETA tiña a acusación de ka/e barroka podian estar manipuladas polos tas. Non cometen asasinatos, pe- tra, ao secretário xeral do PP, 
pretendla montar unha estru- e de conivéncia con Euskadi. servícios segredos españois. ro aceitan a situación xeral". Javier Arenas "pareceulle unha 
tura estábel na Galiza, algo reflexión impecábel, coma todas 
que nunca conseguiu, ou se As páxinas web dos grupos in- Pero Fraga lribarne non perde Afirmación contestada polo vo- as suas", referíndose a Fraga. 
Alfcia Sáez, a activista detida dendentistas galegas, que po- ocasión e, lago da rolda de pren- ceiro do PNV no Congreso, lña- · • 
na Coruña, só se agochaba dian dar acceso a outras páxinas sa coa que remata o Consello do qui Anasagasti, afirmando que Incógnitas 
aquí despois das suas ac- de grupos afins entre eles as or- Xoves 15 de Marzo, afirma que "se Franco defendia a unidade sobre os propósitos 
cións. O que si semella é que, ganizacións de Euskadi, levaron "a semente violenta chegou a de España, quer dicer que Az-
con esta acción policial, se tamén a concluir unha relación Galiza". Era un agoiro máis dos nar é fascista, que o é, pero non Máis alá da utilización política do 
desbaratan os plans que po- de obxetivos, pero, sobre todo de que, durante estes útlimos dez por eso. Tamén o son Santiago fenómeno terrorista, o certo é 
dian ter os terroristas bascos métodos. Os intentos destes gru- anos, ven realizando no mesmo Carrillo ou José Antó11tio Cama- que as novas oficiais alumean 
e, con eles a criminalización pos galegas por desmentir as re- senso. Fraga referiuse ás amea- cho o seleccionador por de- moi pouco a realidade sobre a 
indirecta do nacionalismo ga- lacións, topaban co siléncio ou zas, non concretadas, de AMI de tender o mesmo? E Caldera, o detención de Alícia Sáez. Maria-
lego. Algo que non só xa co- coa filtración oficial de contactos boicotear a exposición de Ga- voceiro do PSOE, que se decla- no Rajoi recoñeceo que viña sen-
mezara, senón que o próprio entre organizacións, recoñecidos liemprego, pero a única protesta ra socialista, o mesmo ca ET A"? do seguida desde había tempo e 
Fraga anúncia a "vasquiza- lago de xeito natural por estes que existiu foi unha totalmente que xa tiña un piso alugado na 
clón" das eleiccións galegas. grupos galegas. pacífica de Galiza Nova. Francisco Vázquez, o alcalde do ruados Castiñeiros, en Campos-

PSOE en A Coruña, tamén usa a tela, desde o mes de Outubro. 
A sociedade galega respirou ali- Pero máis sospeitoso ainda re- En todas estas mensaxes, Fraga, mesma mensaxe eleitoral que 
viada cando soubo o 27 de Marzo sultou a aparición nas páxinas de relaciona ao BNG con AM 1, im- Fraga. Asi, afirmou, despois de Na vivencia, atopada grácias á 
que a Guardia Civil detivo a pre- La Voz de Galícia dunhas For- portando a Galiza a mensaxe de coñecer a detención de Alícia Sá- colaboración cidadña, segundo 
sunta activista de ET A Alícia Sá- zas Armadas lrmandiñas, total- demonización do nacionalismo ez que na "Galiza existe un caldo Ministério do Interior, descubrí-
ez na Coruña. Pero os que respi- mente descoñecidas nos ámbi- que é o cerne da campaña espa- de cultivo terrorista" propiciado ron numerosa documentación, 
raron máis fondo e forte foron, se- tos nacionalistas. As pescudas ñolista en Euskadi. Fraga retírese "palas formacións hipernacionalis- pero non armas ou exploxivos. 
guramente, os dirixentes do BNG. realizadas por A Nosa Terra, só á "coincidéncia de obxectivos, di- tas e separatistas'', aproveitando Desde Interior ainda non queren 

obtiveron como resposta a exis- feréncia de métodos" entre o para lanzar a mensaxe de que, aclarar se a detida pudera estar 
Desde hai algunhas semanas téncia dalgunha pintada isolada BNG e os grupos independentis- como o BNG é nacionalista, o tentando reconstruir a infraes-
existía un clima enrarecido nos con este nome. O diário coruñés tas galegas. "Equívocos aos que PSOE non pode pactar co BNG. trutura de ET A na Galiza, cuxo 
mentideiros políticos que se reflec- talaba da existéncia dun comuni- se está a xogar tamén no País único comando foi desarticulado 
tia nalguns meios de comunica- cado. Pero a explicación máis Basca", sinalou Fraga. Francisco Vázquez tamén apro- o 24 de Xullo de 1996, ou foi só 
ción. Toda daba a entender que al- extendida era que se trataba veitou para apoiar a proposta de un refúxio para agacharse des-
gunha nova relacionada co terro- dunha operación policial para tra- As suas son palabras calcadas Fraga lribarne de que o Gover- pois das accións, como a que 
rismo ia saltar de sócato na Galiza. tar de inculpar ao nacionalismo ás do presidente do Governo es- no central recupere todas as levou a cabo en Decembro de 

no seu conxunto en vísperas pañol, José Maria Aznar que, por competéncias de seguridade ci- 1999, cando foron interceptados 
As filtracións policiais e da Dele- eleitorais Os máis cautos falaban exemplo , afirma ante os repre- dadá no País Basca. O secretá- dous veículos bomba en Catata-
gación do Govemo estaban a fa- dun cebo para tratar de neutrali- sentantes da Asociación Mundial ria xeral do PSOE, Rodríguez yud con destino a Madrid. Da-
lar, de novo, de supostas rela- zar posíbeis grupos violentos de Periódicos que "os partidos Zapatero rexeitou a iJliciativa e o quelas Alícia Sáez puido fuxir. 
cións de grupos independentistas que se puderan formar desde o nacionalistas moderados no País ministro do Interior, Mariano Ra- Agora foi atopada.ao seguir un 
galegas con homónimos bascas. independentismo galega. Os Basca son cómplices da violén- joi, afirmou que o Governo cen- seu contacto desde Euskadi.• 

Márcanse como obxectivo aumentar a influéncia das organizacións xuvenis nacionalistas 

A UMG escolle a David Pena como novo secretário xeral 
Foron duas xornadas de inten
sos debates que se pecharon 
coa eleición de David Pena co
mo novo secretário xeral. A 
UMG celebrou en Compostela o 
Sábado 24 de Marzo e o Domin
go 25 o seu XI Congreso, unha 
cita márcada pala urxéncia de 
contribuiren os seus militantes a 
unha posta a ponto das organi
zacións xuvenis nacionalistas 
para estar á altura da posición 
acadada polo nacionalismo. 

Cunhas eleicións autonómicas 
á vista, nas que o BNG confia 
acadar o governo da Xunta, os 
militantes da UMG insistiron 
nesta xunta na necesidade de 
contriburen coa sua partici
pación en organizacións como 
Galiza Nova, os CAF ou os 
CAE no incremento da incidén
cia na sociedade do movimento 
xuvenil nacionalista. 

Os textos aprobados valoran 
positivamente o nivel de madu-

rez e desenvolvimento acadado 
palas organización xuvenis na
cionalistas ao longo destes 
anos. Non obstante apontan a 
necesidade de dar un novo pa
so cualitativo para dar resposta 
a situación política actual, ca
racterizada no país pala bipola
rización PP-BNG. 

É dicer, estar á altura no ámbito 
da mocidade da posición cuali
tativa adquirida polo nacionalis
mo. "Se o nacionalismo galega 
ten novas responsabilidades, a 

militáncia xuvenil tamén. E de
ben estar en sintonía", recollen. 

Na apertura interviu o deputado 
no Congr~so Francisco Rodrí
guez, na clausuré! o presidente 
da U PG Bautista Alvarez e o se
cretário xeral de Galiza Nova, 
Rubén Cela, ademais do novo 
secretário xeral David Pena, mi
litante da Coruña. O novo Comi
té Nacional estará integrado por 
dezaseis persoas escollidas no 
Congreso ademais dos respon
sábeis de cada zona.• 

As Mocidades Galeguistas 
celebran o seu 1 Congreso 

Levaban vários meses funcio
nando e o Sábado 24 de Mar
zo, as Mocidades Galeguistas 
celebraron en Compostela o 
seu 1 Congreso. Ademais de 
aprobar os Estatutos e un do
cumento Político escolleron a 
dirección que estará encabeza
da por" Ruben Garrido, de Vigo, 
o seu primeiro secretário xeral. 

As mocidades do PNG-PG 
(partido integrado no BNG) va
loran positivamente o medre 
do nacionalismo pero, coa de
fensa dun modelo liberal pro
gresista, aspiran a organizar 

. máis mocidade no movimento 
xuvenil nacionalista. Defínense 

como organización aconfesio
nal e os seus militantes partici
pan no BNG e en Galiza Nova. 
Teñen como referente estu
diantil os CAE e os CAF e que
ren ter presenza no tecido aso
ciativo en diferentes ámbetos. 

A expasión organizativa, unha 
campaña pala galeguización 
das matrículas, a edición da 
sua publicación e a organiza
ción de actividades culturais, 
sen solapar a presenza públi
ca das organización que son 
referente da unidade do. na
cionalismo- serán as suas li
ñas de traballo fundamentais 
nos próximos meses.• 
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9* A. EIRÉ - CARME VIDAL 

O sector editorial está en -
crise? O presidente do 

Consello da Cultura, Car
los Casares, facia pública 
a sua preocupación polo 

mal momento polo que 
está a pasar o mundo da 

edición na Galiza. Poucas 
vendas, poucos leitores e 

redución de tiradas son 
alguns dos elementos 

que agoiraron o diagnósti
co. Os editores 

consideran que un dos 
males do libro galega 

reside na sua invisibilida
de, é dicer, nori existe nos 

meios de comunicación 
nen-case nas librarías, 
pontos tradicionais de _ 

venda e exposición. 
Fabiola Sotelo -presiden
ta- Xosé Puga e Xan Pa

zos, da directiva da 
Asociación Galega de 

Editores analisan a situa
ción que atravesa o 

sector. 

GALIZA . 
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A Asociación Galega de Editores analisa a situación do sector 

29 DE MARZO DE 200 l 

Reportaxe gr6fica: A.N.T. 

'O libro galego dará rendimentos económicos e sociais 
se deixa de ser invisíbel' 
Está en crise o sector edito
rial? 

Fabiola Sotelo (F.S.): E:stá. De
téctase na venda nas librarias, 
na baixa progresiva das tiradas 
e nas cifras da distribución. 

Xosé Puga (X.P.): Aumentaron 
as devolucións por parte dos li
breiros e coidamos que é debido, 
en parte, á liberalización do prezo 
dos libros. Os libreiros céntranse 
no libro que se vende rapidamen
te e non no de fondo que precisa 
máis tempo na libraria. O libro ga
lega é deste último tipo, excepto 
dous ou tres autores coñecidos o 
resto ten un periodo de venda 
maior co que deixa de ser rendí
bel para os libreiros a curto prazo. 

Xan Pazos (X.PA): Hai tamén 
, moitos libreiros que non poden 
absorver a avalancha de libros 
que chegan aes seus estabele- -
cementos. Trátase· tamén dunha 
estratéxia de marqueting das 
editoriais de fóra que non que
ren perder espazo no mercado 
e inundan as librarias dunha 
maneira artificial. 

F .S.: Os grandes grupos che
gan a mercar espazo nas libra
rias e, en especial, os que teñen 
libro de texto fan unha grande 
presión nos pontos de venda. 
As librarias quedan cautivas -dos 
grandes grupos, nós, pela nasa 
estructura e capacidade, non 
podemos competir en igualdade 
de condicións. 

X.P.: A nosa cota de mercado é 
moi pequena mesmo no libro de 
texto comparado con empresas 
como Anaya ou Santillana. Edito
riais como Rodeira, pasaron de 
32 a 19 millóns en literatura infan
til no pasado ano. As editoriais 
defendíanse coa literatura reco
mendada pero, ao aumentar o 
número de empresas, o mercado 
ábrese." Antes podiase introducir 
no mercado unha edición de 2000 
·ou 3000 exemplares, agora non 
porque se reparte moito máis. 

Non se estabelecen intereses 
comuns entre o libro galego e 
a pequena libraria se queren 
sobreviver? 

X.PA: Trátase duñ problema 
económico. O libro galega repre
senta nos pontos de venda tradi
cionais, que son as librarias, só 
un 15% das vendas. O poder 
económico é pequeno e os librei
ros non son quen de sostelo. 

F.S.: A maioria dos libreiros pe
quenos viven do libro escolar. 
No momento en que unha em
presa editorial deixa de estar 
presente no coléxio xa perde 
enseguida o espazo que conse
guira nes~ vila. Se o libro ~stá 
recomendado no centro de ensi
no a editorial consegue ter unha 
relación füiída co libreiro que 
desaparece se os profesores 
cámbian de texto aos alunas. 

Unha das críticas que recebe 
o sector é a de ter medrado 

ao abeiro dos subsídios. Ta
mén que se publican moitos 
libros e, ás veces, mesmo sen 
critérios de interese editorial. 

Xosé Femández: Puga, Edicións A Nosa Terra. 

F .S.: Non se editan moitos li
bros, o que acontece é que o 
mercado é cativo e non da asu
mido a pro~ución. Cada editorial 

ten as suas aportacións, ainda 
que seria conveniente unha 
maior especialización e mesmo 
a asociación para certos temas. 

X.P.: Pódese talar de fracaso das 
políticas de promoción do líbro e 
da lf ngua galega. A Administra
ción xustifica a situación dicindo 
que a povoación e os leítores son 
poucos, e as editaríais, moitas. 

X.PA: O problema fundamental 
é que ternos unha lf ngua sen 
normalizar. A reunión do Ga
leuska de editores fíxonos ver a 
diferente situación que ternos. 
Os cataláns venden un 30% de 
libros próprios en libraria, o do
bre que nós. Cando a xente tala 
dos subsídios que recebemos 
eu respondo que ogallá non o 
precisaramos, porque significa
ria que estariamos traballando 
nun mercado normalizado. 

F.S.: Esas son as solicitudes 
que desde a Asociación de Edi
tores fixemos chegar á Direc
ción Xeral de Política Lingüísti
ca. Mellaras de carácter estruc
tural, maior dotación de bibliote
cas e máis animación á leitura, 
fundamentalmente. 

X:P.: Solicitamos tamén a coope
ración entre as consellarias de 
Educación e Cultura para coordi
nar as accións políticas contando 
co sector. Estanse facendo cam
paña como a última da DXPL que 
canta cun investimento de 190 
millóns. O pmgrama consiste en 
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dirixirse aos seminários para que 
fagan traballos e reciben como 
prémio un importe de cartas que, 
o máis seguro, é que se invista en 
material de papeleria e non en li
bros. Dubidamos, polo tanto, moi
to do resultado desta campaña 
porque non vai tirar da venda de 
libros. Comezamos a ver o can
sáncio dos editores. As tiradas 
descenden, as vendas de narrati
va baixaron dun 20 a un 40%, en 
especial, en infantil e xuvenil. 

Reclaman a discriminación 
positiva. En que consiste e 
como coidan que se pode fa
cer efectiva? 

F.S.: O libro galega necesita esa 
discriminación fronte á agresivida
de do castelán. Teria que contar 
coa participación de todos os im
plicados, desde as institucións até 
o mundo escolar, porque os pro-

fesores son fundamentais para o 
sector. O libro é un produto moi 
vulnerábel e por iso, necesita 
máis protección que outros secto
res como, por exemplo, a moda 
que si está a recebar apoio por 
parte da administración pública. 
Cando talamos de discriminación 
positiva non pedimos subven
cións senón que se consiga máis 
espazo para o libro galega dentro 
das cantes de comercialización 
normais como son as librarías e 
as grandes superfícies. Que se 
negócie e se fagan campañas pa
ra conseguir ese espazo. Tamén 
reclamamos que se doten ben as 
biblitoecas xa que a maioria non 
reciben navidades ou, cando o 
fan, é moito tempo despois da 
sua publicación. Compre tamén 
estimular aos rapaces á leitura, 
coa colaboración dos distintos es
tamentos implicados, as consella
rias de Educación e Cultura, os 
Concellos, as Deputacións e ta
mén os próprios editores. 

X.P.: As campañas teñen que 
ter en conta as necesidades do 
sector porque, senón, pode
mos asistir a decisións tan dis
paratadas como o programa de 
animación e promoción do pa
sado Nada! do que nin nos en
teramos e que consistiu nuns 
anúncios, unhas bolsas e .uns 
cartaces. 

X.PA: A Xunta subsídia o sector 
textil cando se move con normali-

dade no mundo sen estar media
tizado lingüísticamente, cousa 
que non lle acontece ao libro que 
está limitado polo território. O 
problema da Administración non 
é de cartas. Hai partidas impor
tantes pero carece dunha política 
lingüística real. Gastar o diñeiro 
faise como un trámite necesário. 

F.S.: Existe unha grande desco
ordinación entre os distintos de
partamentos da Administración e 
os sectores implicados. Tiñan 
que contar con nós e escoitar as 
nasas opinións. Dise que esta
mos nun bo momento para a li
teratura pero, dos títulos que se 
publican de narrativa só uns cin
co poden ter certa difusión e, 
normalmente, porque veñen pro
mocionados desde fóra. Acaba, 
por exemplo, de apresentarse o 
último libro de Alfredo Conde do 
que a mesma editorial publica á 

vez a edición en galega e caste
lán. Pois a galega costa seiscen
tas pesetas máis. Se xa hai pro
blemas para vender en galega, a 
inclinación do comprador será, 
nun caso como este, de dirixirse 
directamente ao castelán. 

Como ven que a Xunta sexa a 
principal editorial do pafs? 

X.P.: Solicitamos que ese traba
llo de edición se faga en colabo
ración cos editores. Se nós publi
camos entre todos uns seiscen
tos títulos ao ano, a Xunta edita 
uns cincocentos. Demandamos a 
criación dunha empresa mixta 
participada nun 51 % por capital 
público e u.n 49% pola Aso
ciación de Editores, seguindo un 
modelo que xa existe, por exem
plo, en Turgalicia. A Xunta teria a 
maioria pero a xestión recairia 
nos editores e iso serviri,a para 
reforzar máis o sector. E unha 
aposta polo futuro, para conse
guir novas canles e para que ao 
mercado non lle queden ocos 
que só ocupe o libro de fóra. 

E o consórcio editorial que 
defendeu Carlos Casares no 
Galeuska? 

X.PA: Trátase de xuntar várias 
editoriais galegas para editar li
bros de texto diante da baixada 
de vendas. Até agora as edito
riais estatais non ofertaban libro 
en galego pero agora xa se me-
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teron no mercado. As editoriais 
de fóra só se achegan ao libro 
en galega cando é rendíbel e 
ocupan parcelas fronte ás em
presas galegas que están a nor
malizar o sector. A rendabilida
de das nasas editoriais é máis 
baixa porque as tiradas son cur
tas e o território pequeno. Están 
penetrando nos ámbitos do libro 
galego vía subvención á que 
concurren en pé de· igualdade. É 
dicer, teñen as mes.mas axudas 
ca nós pero cun menor esforzo. 

X.P.: A orde deste ano da DXPL 
favorece ás editoriais de fara. É 
a discriminación negativa para 
nós. Sucederá que o setenta por 
cento do total das subvencións 
irá parar para empresas de fóra. 
As grandes corporacións siguen 
a política de non deixar ocos de 
mercado, poden aguantar sen 
ser rendíbeis para desfacer o t~
cido de aqui e rematar coa com
peténcia. Nós, en cámbio, non 
podemos cubrir a totalidade das 
necesidades porque non ternos 
capacidade. Podémonqs atapar 
con asignaturas que teñen un to
tal de cincocentos alumnos e nin
gunha editorial pode facer un li
bro para tan pouco mercado. 

F.S.: Por isa reclamamos discrimi
nación positiva para o libro galega. 
Cando apostamos por un libro sa
bemos que o mercado o necesita. 
Nós pulamos durante todo o ano 
pala língua e a literatura, por nor
malizar a cultura do país e iso ten 
que ter compensacións. 

X.P.: Que interés ten para un 
consello de administración de 
Madrid ou París a língua galega? 
Eles ven a rendabilidade porque 
editan para todo o Estado cuns 
benefícios enormes. De seguir 
asi van conseguir que haxa un 
corrimento cara o libro en espa
ñol, cando o que nós persegui
mos é nromalizar o idioma no en
sino. No momento en que as edi
taríais galegas non teñan presén
cia nos libros de texto, as asigna
turas non obrigatórias terminarán 
dándose en español. O consórcio 
é unha idea que está sobre a me
sa, a unión dunha série de edita
ríais para editar e comercializar li
bro en galego. Buscamos a ren
dabilidade económica e social do 
libro. Pretendemos ter unha es
trutu ra capaz de competir cos 
grandes grupos, apoiada nun 
proxecto pedagóxico claro, feíto e 
pensado desde o país. Os obxec
tivos son abarcar todo o ensino. 

F .S.: A nos a capacidad e de pro
moción é insuficiente. Neste 
momento moitas asignaturas 
non teñen libro de texto en gale
ga e, de se crear o consórcio, a 
idea é cubrir todas as necesida
des do ensino. 

X.PA: Se non hai material en 
galega, unha asignatura na que 
non é obrigatório nunca se dará 
na nosa língua. Se o consórcio 
se crea ternos pensado editar 
os libros de todos os níveis de 
ensino nun prazo de tempo que 
estimamos até o 2007. · 

X.P.: Aspiramos a ter unha cota 
de mercado en torno ao 30 ou 
40%. O proxecto, se nace farao 
con vocación de liderar o libro 
de texto na Galiza, competindo 
con grandes intereses contra
postos a nós. A Administración 
deberia facilitar o camiño e non 
poñerlle atrancos. 

X.PA: Queremos aglutinar o 
maior número de xente posíbel, 
con todas as forzas dos implica
dos, desde colectivos de ensinan
tes até as próprias empresas.• 
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Fabiola Sotelo, presidenta da Asociación de Editores. 

'Nen os libros 
nen os autores galegos 

• aparecen nos me1os 
de comunicación' 
Os meios de comunicación, 
públicos e privados, están a 
promocionar o libro galego? 

X.PA: Abonda só con abrir a 
prensa e comprobar como a 
preséncia é mínima. O libro 
galega non existe nos meios 
de comunicación. A xente que 
pasa nas Feiras do Libro po
las casetas dos editores ou 
polos Salóns do Libro surprén
dense de ver tantos títulos pu
blicados porque o descoñece
mento é grande. Non ten ac
ceso ao que se está editando, 
en boa medida, porque os 
meios de comunicación non o 
recollen. As editoriais ternos 
que loitar contra ese siléncio. 

X.P.: Desde a Asociación de 
Editores reclamamos da Admi
nistración o apoio ao libro gale
ga e a sua preséncia nos meios 
de comunicación públicos. A 
auséncia na televisión é paten
te. Demandámoslle directa
mente a Manuel Fraga espazos 
diários na rádio e na televisión. 

F.S.: Conseguiuse que nal
guns telexornais apresenten 
unha novidade e ese é un lo
gro moi importante pero conti
nua a faltar un programa cul
tural como hai noutras televi
sións. Non hai entrevistas cos 
autores da nosa literatura, 
cando seria importante darlle 
imaxe aos nasos criadores. 

X.P.: A pesares das subven
cións da DXPL a preséncia 
do galega nos meios de co
municación segue a ser case 
invisíbel e aínda continua a 
descender. As editoriais ga
legas estamos necesitadas 

de novos espazos para o li
bro. Nas Feiras do Libro a 
preséncia da produción gale
ga non chega ao 20% do to
tal. Erttendo que un libreiro 
venda a última novidade de 

. Antonio Gala, pero non que a 
Xunta subsídie a sua promo
ción. Por iso, para nós foi im
portante a organización este 
ano dos Salóns do Libro, nos 
que só se expuña e vendía li
bro galego. O de Pontevedra 
foi un éxito, mesmo cunhas 
vendas moi superiores ás 
que esperabamos. 

F.S.: O Salón non está pensa
do contra as librarías, senón 
que está mesmo xestionado 
por libreiros, que son os que 
venden. Os asistentes queda
ban abraiados ao ver a canti
dade de libros que estamos 
editando. Coidamos que foi un 
proxecto atinado que espere
mos que teña continuidade e 
mesmo que vaia a máis, orga
nizando este ano salóns nas 
sete cidades galegas. 

X.PA: Os libreiros din que o 
libro galega non é rendíbel 
pero o pasado ano dous li
breiros levaron unha caseta á 
feira de Madrid e mesmo obti
veron resultados positivos da 
sua preséncia ali. 

X.P.: Apostamos polo libro 
galega porque pensamos que 
pode ser rendíbel pero para 
iso é preciso que sexa visíbel. 
Ternos que dalo a coñecer e 
pedímoslle á Administración 
sensibilidade para entendeJo · 
xa que o noso ~un sector es
tratéxico para a normalización 
lingüística e cultural.• 
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A Mesa critica os primeiros seis meses. do novo director xeral 

En que ·gasta os cartos Política Lingüística? 
Falta de planificación, de con
trol e seguimento das iniciati
vas e do-diñeiro, de vontade 
política para desenvolver e fa
cer cumprir a Lei de Normali
zación, de diálogo e a insis
téncia nun discurso valeiro 
son as eivas que a Mesa pola 
Normalización Lingüística 
destaca ao valorar os seis me
ses de xestión do novo director 
xeral de Política Lingüística. 

Xesus Paulo González ·Morei
ras, non desexa entrar en polé
mica, pero nega as acusacións 
afirmando que "ante a iminéncia 
das eleiccións é léxica unha po
lítica continuist~", ainda asi, pon 
de manifesto campañas que se 
están a realizar como a poten
ciación do galega no ensino e 
da leitura. Tamén afirma que 
sempre estivo aberto ao diálogo 
"sobre todo para a Mesa". 

O informe da Mesa resalta que, 
neste ano, coma no anterior, o 
apartado máis volumuniso dos or
zamentos (2.804.58.000 pese
tas), o dedicado a convénios, ocu
pa un tércio do volume total. Cin
telea neste capítulo o adicado a 
meios de comunicación (adianta
do por A Nosa Terrado 1 de Mar
zo). Un orzamento de 1.000 mi
llóns de pesetas, dos que 500 mi
llóns son para a TVG. Ainda asi, 
este capítul&é moito menor que o 
de Cataluriya ou Euskadi, (esal
tando que dos 70 millóns que reci~ 
be Editorial Compostela, só 55 
son para o diário er galega, O Co
rreo Galego, ou que a prensa non 
diária, como A Nosa Terra, queda 
fara das axudas. (como exemplo 
para comparar podese citar que 
Euskaldunon Egunkaria recibiu o 
último ano directamente 175 mi
llóns de pesetas e El Periódico de 
Catalunya 1.000 millóns pela sua 
edición en catalán.) 

Xesus Paulo G. Moreiras, Director Xeral de Parifica Lingüística. 

A Mesa non só critica que se 
lles pague aos diários galegos 
mália non cumprir o convénio 

- (non chegan nengun ao 8% 
marcado), senón que "un tércio 
dos orzamentos totais da DXPL 
é un saco sen fondo no que ca
ben multitude de acordos bilate
rais dos que resulta difícil topar 
información". Os meios de co
municación, co.n máis de 320 
millóns en convénios serian un 
exemplo. 

Dos 1.000 millóns destinados a 
convénios, 358.247.000 pesetas 
van destinadas a empresas pri
vadas en conceito de axudas e 
310.170.000 a campañas de 
normalización. A Mesa denúncia 
que non existe seguemento das 
axudas a empresas privadas . 
Aspecto que negan desde a 
consellaria de educación. 

Á Mesa chámanlle a atención 
partidas "tan curiosas" como os 
3.500.000 pesetas a universida
des privadas; 4.500.000 pesetas 

INNERE STIME 

a Coléxios do Mundo Unidos ou 
os 25.000.000 pesetas á Fun
dación Galícia-América. A Mesa 
critica a "repetición mimética 
dun ano para outro". 

No ano 2000 concedéronse 
2.500 axudas acollidas ás con
vocatórias de asociacións e de 
empresas privadas. Ademais 
das axudas que se conceden ao 
abeiro de convocatórias abertas 
que aparecen publ icadas no 
DOG, asígnanse numerosos 
convénios bilaterais con empre
sas e entidades de todo tipo. 

A Mesa tamén lle critica a Xesus 
Paulo González Moreiras que 
non faga cumprir a lexislación do 
uso do galega no ensino ou que 
non cumpra o seu cometido para 
q'ue o concello de A Coruña use 
o topónimo correctamente mália 
as senténcias, e que a DXPL te
ña paralizadas numerosas inicia
tivas que estaban programadas. 
Algo que negan na consellaria 
de Educación.• 

PER L'INFELICE PATRIA ... 
EDUARDO GUTIÉRREZ 

Nestas mesmas páxinas, demos canta non hai moito 
tempo dunha iniciativa parlamentar que pretendía a re, 
cuperación do património lírico galega, na que propu, 
ñamos que esa tarefa comezase pola montaxe da ópera 
"O mariscal", de Eduardo Rodríguez, Losada e libreto 
sobre a obra homónima de Ramón Cabanillas e Antón 
Villar Ponte. Pois ben, esta sección, de sonora rúbrica 
musical, ten que se ocupar da proposta referida con 
ocasión do seu debate na Comisión de Educación e 
Cultura do Parlamento, discusión que comezamos ofe, 
recendo un abano de argumentacións e dados case ex, 
haustivos do ponto de vista conceitual e histórico para 
xustificar a oportunidade da proposición non de lei. 

É un lugar comun aludir á capacidade da música para 
tirar a braveza das feras, pero lago de escoitar o que se 
dixo nesta xuntanza abrigamos sérias dúbidas sobre 
tan salutíferas propriedades a respeito de algunhas ca, 
tegorias da própria espécie humana, mesmo no caso 
de que puiderámos achegar algun anaco da inspirada 
partitura de Rodríguez, Losada como p"or exemplo o 
magnífico prelúdio que dá paso aos tres longos actos 
que a compoñen. Pero indo á escenografía parlamen, 
tar, ao noso limiar constatando o desolador panorama 
musical -nen O rquestra e Coro nacionais, nen sequer 
ideas- respostou a ocasional portavoz do PP afirman, 
do que non estaba de acordo, non sabemos se nun 
alarde de inxeleza ou 'de simpleza, pasando logo á lei, 
tura do correspondente papel elaborado pala Canse, 
llaria, con rigorosa devoción e un certo proído fa, 

chendoso posto de relevo ao pronunciar o termo 
"particella", por mais que, ainda na sua elementalida, 
de, non saibamos se se trata dunha aportación persoal 
ou é fruto do costume de asumir como próprio o que 
outros escreben. A improvisación, isto é a fase criati, 
va, correu a cargo dun membro da Comisión que, fo, 
ra de sesión, nos espetou que o naso era unha teima 
xa que non existían óperas en galega reprochando, 
nos ademais que non citáramos a Soutullo. 

En ocasión precedente imputamos ao auto,ódio al, 
gunhas referéncias biblfográficas minimizadoras do 
património lírico galega, mais cando o retrato do co, 
Ionizado acada características patolóxicas, resulta 
moi fatigosa a percura do remédio. No eido da incú, 
ria que cultiva e custódia o Conselleiro de Cultura 
está claro que florecen vizosas espécies hiperbóreas e 
que non facemos retórica literária ao afirmar que a 
tradición sinfónica desta xentiña se remonta á sinto, 
nía do "parte" de Rádio Nacional, seica inspirado 
nun toque de xen erala, actalizando,se semanalmente 
nos recitais de Manolo o do Bombo ·n as tardes dos 
domingos. Resulta dificil imaxinar a situación que se 

. produciría se soubesen non só que exis~en óperas en 
galega senón músicos nacionalistas , mesmo alén das 
nosas fronteiras, ou se fosen quen de se decatar dos 
vencellos patrióticos de algunhas óperas de Verdi. 

Per l'in.felice patria,/per me, per voi pavento. E desde 
lago que é para temer e, mesmo, para tremer. • 

Fidel Castro 
en El Progreso 
Nunha. entrevista con Manuel 
Darriba, da redacción de EL 
PROGRESO, Fidel Castro opina 
sobre o bombardeo inaugural de 
George W. Bush sobre Iraq: 
"Iraq é exemplo de moitas cou, 
sas. A primeira, que na loita do 
Terceiro Mundo ten que haber 
unha táctica intelixente, apro, 
veitar calquera oportunidade. 
Eu coido que no Iraq fixeran 
trampa. Está por aclarar o ffiis, 
tério da conversa da embaixa, 
dora norteamericana con 
Sadam Hussein na véspera dos 
acontecementos". Sobre adurí, 
sima crítica de Amar á posición 
cubana no C úmio de Panamá, 
o presidente cubano declara: 
"Dóenos pero non pos preocu, 
pa. Cando hai unha ética e uns 
prindpios ... Nós confiamos 
moito na verdade. Non seise 
saben que hai días descobreron 
en Salvador un cargamento de 
2.650 caixas de cartuchos desti, 
nada nunha parte para a policía 
e outra para Posada Carriles, o 
señor ese que organizo u o at~n, 
tado (contra Castro) de Pana, 
má. Ainda non escoitamos 
nengunha declaración oficial 
española sobre quen enviou os 
proxectis que non eran para ca, 
zar perdices. Quen o di é a poli, 
cía salvadoreña. A Posada Ca, 
rriles témolo preso nós. Eles 
mandan terroristas dos Estados 
Unidos para pór bombas aqui 
na Habana ou para faceren 
atentados coma os que preten, 
dian levar a cabo no Cúmio 
Iberoamericano de Panamá no 
que poderian ter matado centos 
de estudantes. Nós somos com, 
pletamente opostos ao uso de 
métodos terroristas. Na nosa 
guerra non os usarnos endexa, 
mais. Nunca pensamos en eli, 
minar a Fulgencio Batista. Esa 
idea de que facendo desapare, 
cer a un indivíduo se resolven 
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todos os problemas dunha 
sociedade, é ilusória. C.O terro, 
rismo é O mesmo: non se pode 
tomar vinganza contra a 
xente". En relación co prolpfi, 
gado bloqueo, o Presidente di: 
"O combate de David e Goliat 
durou quince minutos pero o 
naso dura xa 42 anos e o Goliat 
é máis grande e ten máis meios 
tecnolóxicos. O exemplo que 
deu Cuba non será esquecido. 
Hoxe é o país máis libre do 
mundo, pero pode dicerse ainda 
máis: é o único. Quen pode ho, 
xe dicer as verdades á super ,po, 
téncia e aos seus líderes con ar, 
gumentos e autoridade? Están 
todos conformes con que bom, 
bardeen o Iraq? Na ONU levan 
votando 42 anos contra o blo, 
queo". Sobre o competitivo 
medicamento' que C uba fabrica 
contra o Sida, Fidel comen ta: 
'Hes róubanse as patentes. Que 
obriga ternos nós cos Estados 
Unidos. Eles roubáranno.s a 
marca Bacardi.O medicamento 
contra o Sida prodúcese a un 
20% do que val o dos Estad 
Unidos e que discutan as 
patentes connosco se queren. O 
xusro seria que os países indus, 
trializados renunciaran ás 
patentes. Eles non pagaron na, 
da aos gregos nen aos que 
inventaron a lingua escrita".• 

Epístolas 
de Cavallo 
Miguel Bonas.50 escrebe en 
PAGINA 12 de Bós Aires so-
bre o regreso de Cavallo. ''lma, 
xino a carta que poderla escre, 
ber a un parado: estimado a_mi, 

go, eu nunca pretendera que 
vostede formase parte dos efec, 
tos non desexados da miña po-
lítica económica. Receba o 
meu afecto e comprension. y¡, 
rán tempos mellares e medra, 
remos un 40% anual; a un xu
bilado: máis dunha vez comén, 
talle á miña dona, c m se 
amañarán e tes querid s ami, 
gos da T erceira I d para vi, 

de 10.000 

n n 
están porque u non era 
daquela keyne iano, com v u 
ser, de corazón, ne ta nova an.
daina". • 

MARKSfENrN I M ILWAUKEE j OURNAL SENTINEL 
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Os viciños do vertedoiro incontrolado de Cataboi reclaman responsabilidades 
, . 

'Hai dous anos avisamos 
do perigo da poza na que. morreu Jonathan' 
-0. H. VIXANDE 

No vertedolro porrlftés de Ca
tabol prolben o paso uns car
taces colocados por Ferroser, 
a empresa que o xestlona. Non 
advlrten do perlgo que entrafta 
aceder ao seu Interior, por lso 
na tarde do pasado Venres 23 
de Marzo adentrouse Jonathan 
González Pino. Unha hora e 
médlo despols, unha unldade 
de Protección Clvll, coa axuda 
dos bombelros de Vigo, res
cataba o seu corpo sen vida. 

Era a primeira vez que Jonathan 
se asomaba por Cataboi. Vivía 
nas proximidades, en Pontellas, e 
tora deica o vertedoiro na compa
ña dun amigo. Ao seu compañei
ro marchar coa bicicleta a un ve
lódromo próximo, Jonathan, con 
nove anos, quedou só. Perto del, 
unha muller deitaba lixo acompa
ñada do seu filio. Este último tra
tou de avisar ao rapaz de que ca
miñaba por un terreo falsamente 
seguro, pero non o ouviu. A poza 
era unha trampa, aparentemente 
o seu piso era firme, pero ao ca
miñar por ela unha persoa rema
ta por afundirse irremediabelmen
te. A distáncia entre os rapaces 
ahondaba para non escoitarense 
as adverténcias pero si para ver 
como Jonathan de súpeto se 
atundia nun lameiro imundo. Non 
houbo nada que facer, cando 
chegaron ao pé de onde se afun
diu non se via o seu corpo. Unha 
hora despois, ao rescatar o cadá
ver, o carpo estaba corroído po
los tóxicos que contén a poza. 

"Coñecia ao rapaz, era o meu vi
ciño ~onta Maria González, un
ha das voluntárias de Protección 
Civil que acudiu ao seu rescate-, 
o neno normalmente non viña 
aquí, bastou ese dia para que lle 
pasase algo". Jonathan era o pe
queno de tres irmáns, seu pai tra
balla no concello de Porriño e a 
sua nai é ama de casa. "A xente 
non sabia nada do perigo, só al
guns viciños estabamos inteira
dos -explica Maria-; intentamos 
protestar hai dous anos, cando ti
xeron a poza, pero a policía mu
nicipal impediunos manifestar
nos, ademais, a xente do municf
pio non nos fixo caso". 

Jonathan González morreu nunha 
poza para deicar resf duos de cis
ternas aberta hai dous anos e 
médio por Gradin, daquela em
presa xestora do vertedoiro. A po
za era ilegal e o vertedoiro incon
trolado. O perigo era elevado e as 
autoridades sabíano, pero só se 
comezou a valar na tarde do Luns 
26 de Marzo, cando Jonathan xa 
descansaba no cemitério. Unha 
partida de operários municipais 
só tivo que inyestir unha tarde pa
ra pechar o aceso á poza. 

"Barros, asasino!", berraban in
dignados os viciños que acudi
ron á manifestación celebrada 
despois do funeral, o Luns 26. 
Todos os dedos sinalaban ao al
calde Xosé Manuel Barros (PP), 
que non quixo escoitar as ad
verténcias que no seu dia fixe
ran os viciños. 

As iras· populares sinalan ao al
calde non só pela sua falta de 

Jonathan afundiuse nunha lameira tóxica e imunda que semella terTG firme. As frores sinalan 
o lugar onde morreu. Un corten proibe o paso ao vertedoiro, pero non advirte do perigo. 

celo, senón pola sua sobérbia 
ao negarse a acudir xunto a fa
m íli a de Jonathan, a pesar de 
que o seu próprio pai é empre
gado municipal. "Que tale coa 
família, que só enviou ao ente
rro ao tenente de alcalde e a 
uns concelleiros, o moi cobar
de", protesta outro viciño: 

De garda 
diante do vertedoiro 

Un retén de viciños impede o 
aceso de camións de lixo ao ver-

tedoiro. Co compromiso de non 
cesar no seu empeño, garantian 
que non se deitarian resíduos en 
tanto non se comprometesen a 
valar o vertedoiro e a ser posíbel 
pechalo, para levar o lixo á em
pacadora prevista no polígono in
dustrial da Granxa, nas Gánda
ras. As partidas de viciños rele
vábanse mentres Protección Ci
vi I permanecia constantemente 
na porta. Ao longo de todo o fin 
de semana todo discorreu se
gundo o plano previsto, pero na 
tarde do Luns a Garda Civil e 

Os viciños concentráronse ante as portas de Cataboi para impedir que deiten máis lixo 
entanto non se satisfagan as suas demandas. Reportaxe gráfica: A.N .T. 

máis un garda xurado acudiron a 
substituir a Protección Civil. "Non 
é necesária a Garda Civil, o neno 
xa está morto!", berraba un vici
ño. "Marcha Protección Civil e 
traen á Garda Civil para que, 
cando nos confiemos, comezar a 
traer os camións do lixo, pero 
non irnos cair na trampa, segui
remos aquí", dicia outro. 

Hái dous anos e médio Gradin 
construiu unha poza para verter 
resíduos de camións cisterna. 
Unha simples barreira de terra 
cercaba os resíduos tóxicos pro
cedentes das cisternas de ce
menteiras, de granxas de polos ... 
Moi cedo comezaron uns federes 
ainda máis insoportábeis que os 
do vertedoiro. "Cando quenta, 
aqui non hai quen viva e hai ca
sas a douscentos metros", advirte 
unha viciña. "Cos cheiros come
zamos a sospeitar e tomos a ave
riguar que pasaba -explica Maria 
González-; efectivamente viñan 
da poza, foi antón cando nos per
catamos do perigo". 

Maria González ten tres tillos 
maiores e dous netos. "Os meus 
netos non veñen por aqui, non 
os deixamos porque sabemos 
do perigo que corren'', di Maria. 
"Agora, co deste rapaz, confir
mouse que os tei:nores eran au-

Mobilización nun concéllo sen articulación social 
A mobilización é total entre os vi
ciños de Torneiros, Átios e Pon
tellas, parróquias limítrofes con 
Cataboi. Hai un portavoz, pero 
só. a descoordenación é compa
rábel á mobilización. A desarticu
lación social é a norma nun con
cello no que o franquismo espa
rexeu un lantano tóxico sen que 
nada sucedeuse, no que o de
senrolismo rematou coas Gán
daras de Budiño, un paraxe na
tural de grande valor ambiental, 
no que os graniteiros están a fa
cer desaparecer alguns dos ou
tei ros que o arrodean, no que, 
enfin, a planificación non existe e 

rexen as relacións clientelares. O 
mesmo pai de Jonathan terá a 
partir de agora que cumprir as 
ardes do que considera respon
sábel da morte do seu filio. 

O Luns 26' un retén agarda ás 
portas do vertedoiro a chegada 
dos asistentes ao funeral, para 
marchar todos cara o concello 
do Porriño. "A xente tardará eri 
chegar -advirte un viciño avisa
do-, ao non haber organiza
ción, ninguén que se poña á 
frente, é o que sucede". As pa
labras deste home agoiran o 
que lle sucederá a este conflito 

a meio prazo a menos que al
gunha organización política ou 
social decida implicarse nel. 

É posíbel que se repita a história e 
que ocorra como cando se abriu a 
poza de resíduos tóxicos. Daque
la Maria González e un cativo 
grupo de viciños buscou a solida
riedade das parróquias do con
torno. Nen houbo resposta nen lí
deres sociais ou políticos dispos
tos a atender as reivindicacións 
máis razonábeis. A factura pa
gouna Jonathan González Pino. 
Os restantes viciños non queren 
correr unha sorte semellante. • 
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Expulsado do partido 
o portavoz do PSOE 
no concello de Teo 

O PSdeG-PSOE procedeu 
a expulsar da organización 
ao seu portavoz níuncipal 
no concello de Teo e último 
candidato á alcaldia, 
Manuel Paraxó, ao que 
acusa de indisciplina. 
Paraxó non respeitou as 
ordes do partido de non 
pactar o governo municipal 
co Partido Popular. A 
expulsión do líder 
socialista local engade un 
novo factor de 
inestabilidade en Teo, 
onde o próprio PP sofre 
divisións internas e os -
socialistas padecerán unha 
escisión, xa que non se 
agarda que Manuel Paraxó 
abandone o concello e 
ceda o seu posto ao 
seguinte na lista socialista. 
O até agora portavoz do 
PSOE continuará apoiando 
aos populares.• 

Reanúdanse 
as mobilizacións contra 
a peaxe de Rande 

O Sábado 31 de Marzo 
reanúdanse as 
mobilizacións para 
reivindicar a supresión 
da peaxe na ponte de 
Rande, na Autoestrada 
do Atlánticó. A 
Plataforma Antipeaxe 
convocou unha protesta 
ás cinco da tarde do 
citado Sábado na peaxe 
de Domaio para pagar 
con pesetas para cruzar 
a ponte. As 
mobilizacións estaban 
interrompidas desde o 
mes de Outubro e agora 
volverán a ter 
continuidade. Por outra 
banda, vén de facerse 
público que o ano 
pasado a concesionária 
da autoestrada, Audasa, 
facturou 118 millóns na 
peaxe de Rande. Por 
último, o PSOE pediu no 
Congreso unha rebaixa 
das peaxes en xeral da 
orde do 7%.• 

Vigo primeira cidade 
con Valedor 
da Cidadania 

No pleno do Luns 26 de 
Marzo a corporación 
municipal viguesa aprobou 
un regulamento que cria a 
figura do Valedor da 
Cidadania, que se 
encarregará de defender os 
intereses e direitos da 
cidadania e que poderá 
supervisar as actuacións da 
Administración municipal. A 
nova figura, primeira nun 
concello na Galiza, foi 

' aprobada co apoio unánime 
de toda a corporación. A 
sua eleición precisará do 
voto de dous tércios dos 
concelleiros e ocupará o 
pesto durante un periodo de 
cinco anos. De momento 
non soa nome nengun para 
elixilo e os partidos deberán 
designar aos candidatos 
que consideren máis 
idóneos.• 
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O 22 de Marzo celebro u manif estacións en cito vil as do país 

A CIG congrega a vários milleiros 
de persoas contra a reforma laboral 
-0- H.V. 

O pasado 22 de Marzo, vários 
milleiros de persoas asistiron 
ás manifestacións convocadas 
pola Confederación lntersindi
cal Galega, CIG, en oito vilas 
galegas para expresar a sua 
oposición á reforma laboral 
aprobada polo Governo central 
o pasado 2 de Marzo. A mobili
zación máis numerosa, cele
brada en Vigo coa asisténcia 
de 2.500 persoas, contou coa 
presenza do secretário xeral 
da central, Fernando Acuña. 

O acto formaba parte da campa
ña que iniciou a CIG contra o de
creto lei promulgado polo Gover
no central o pasado dous de 
Marzo, que reforma o Estatüto 
dos Traballadores para estender 
os contratos a tempo parcial de 
forma que os traballadores flexi
bilicen os seus horários até po
der concentrar duas xornadas en 
unha, incrementar os incentivos 
á patronal meiante a redución 
das cotas á Seguridade Social . e 
abaratar o despedimento deica 
deixalo nunha indenización de 
33 dias por ano traballado para o 
conxunto da masa laboral, non 
sendo homes de entre trinta e 
cuarenta anos, para os que o 
despedimento quedaria na actual 
indenización legal de 45 dias de 
salário por cada ano traballado. 

"Emprego digno, non á Reforma 
.Laboral" foi o lema co que se 
celebraron as manifestacións en 
todo o país. A Coruña, Vigo, 
Compostela, Ourense, Ferrol, 
Lugo, Pontevedra e Burela foron 
as localidades escollidas pola 
CIG levar a cabo uns actos rei
vindicativos que forman parte 
dunha campaña contra a refor
ma laboral que xa comezara o 
1 O de Marzo, Dia da Clase 
Obreira Galega, e que terá con
tinuidade con asembleás de tra
balladores nas empresas e cun
ha xornada de loita no vindeiro 
outono que será preparatória 
dunha folga xeral. 

As manifestacións celebradas 

A mobilización vigUe5a foi a máis numerosa. 

ao longo do país coincidiron en 
denunciar o proceso de degra
dación das condicións laborais 
iniciado en 1994 coa legaliza
ción das empresas de traballo 
temporal. O recorte das pen
sións da Seguridade Social, en 
1996, e o abaratamento do 
despedimento individual e a in
xección financeira á patronal 
para converter en estábeis os 
postes de traballo temporais, 
en 1997, foran as medidas pré
vias a esta nova reforma labo
ral que a CIG considera non 
conxuntural, senón integrante 
dunha modificación de grande 
calado que persegue a precari
zación absoluta dos contratos 
de traballo. O seguinte paso, a 
xulgar do sindicato nacionalis
ta, será a reforma da nego
ciación colectiva para que as 
negociacións dos convénios 
colectivos partan de cero e non 
tomen como referéncia o con
vén i o anterior. Des te xeito, 
quedarian anuladas as disposi
cións xerais dos acordos, as
pectos que se engaden aos 
pontos específicos anuais co
mo o incremento salarial. 

Adesións 

As centrais sindicais de carácter 

A Xunta inícia contactos entre a empresa e os traballadores 

ANT 

estatal, CCOO e UGT, non se 
sumaron á convocatória do ac
to, ainda que a CIG aspira a que 
asuman as suas reivindicacións 
e que sexan sensíbeis a unha 
posición que xa expresan as 
suas próprias bases sociais. En 
caso contrário, será a central 
nacionalista a que abandeire as 
posicións dos sectores máis re
vi nd icativos que forman parte 
das bases sociais dos sindica
tos estatais. 

Mália a auséncia de UGT e 
CCOO, as mobilizacións puxe
ron de manifesto que hai secto
res próximos ás centrais esta
tais que comparten o ponto de 
vista da CIG e que amosan a 
sua disposición a mobilizarse en 
compañia desta organización. 
Un exemplo ponstitúeo Esquer
da Unida. A Areal Laboral deste 
partido en Vigo tomou parte na 
manifestación viguesa e repartiu 
pasquins que coincidian na aná
lise que os nacionalistas fan da 
reforma laboral. EU vai máis aló 
e demanda a "unidade social da 
esquerda transformadora", un 
chamado que de momento re
xeitan as organizacións sindi
cais estatais e que reclama a 
CIG para mobilizarse contra a 
reforma laboral.• 

O Tribunal Superior pe'rmite subcontratar-á Unión 
e di agora que o transporte é de interese xeral 
Un fallo do Tribunal Superior do 
23 de Marzo anulou un auto an
terior que deixaba sen .valor o 
decreto da Xunta sobre a folga 
da Unión. Agora, o Superior di 
que o transporte escolar é de in
terese xeral e que daquela a 
empresa pode subcontratalo. 
Por outra banda, a Xunta come
zou os contactos entre as partes 
para solucionar o conflito. 

O novo fallo permite á Unión 
subcontratr os autobuses para 

manter un servizo que agora 
considera de interese xeral, 
cando no auto anterior non 
atopaba "xustificada en debida 
forma unha grave perturbación 
para os intereses xerais". Ain
da asi, o fallo poderia quedar 
sen efeito porque as empre
sas que até agora substituíron 
á Unión están a negarse a fa
celo. Asi, no momento de pe
che desta ediciór:i, o transpor
te escolar estaba sen restabe
lecer. 

O que si tivo efeito, cando menos 
aparente, foi a folga do sector, 
que rexistrou un seguimento 
maioritário. De momento a Xunta, 
que deica agora evitara forzar as 
negociacións, iniciou contactos 
para sentar na mesa a ambas 
partes .. Fontes do sindicato máis 
implicado neste conflito, a CIG, 
amosaron a sua cautela ante os 
pasos dados pola Xunta por te
mor a que sexa unha "maniobra 
de imaxe" sen contido e coa úni
ca intención de "gañar tempo".• 

• 

A crise 
da Confederación de 

1 

Empresários de Galicia 
MA.NuELCAO ... 

A penosa situación na que se atopa o principal órgano de 
representación libre dos empresários galegos é ben ilustrati, 
va da febleza e dependéncia estrutural dos, ao menos en te, 
oria, principais axentes do capitalismo na nosa terra. Toda 
unha história de diatribas e imprecacións contra certos sin, 
dicatos e forzas políticas remata coa evidéncia dun manexo 
dos fondos públicos e privados por parte dos xestores da 
CEO que poderia surtir de exemplos as explicacións das 
matérias de dereito administrativo, mercantil ou penal. 

· Lonxe de nós metemos en tales menesteres que correspon, 
derán, no seu caso, aos órganos interventores da Adminis, 
tración Pública e do poder xudicial, si convén reflexionar 
sobre o papel real do empresariado na sociedade galega. 

En xeral, podemos considerar que as teorias da eleición pú, 
blica poden servir para explicar boa parte da realidade eco-
nómica e social donoso país e, máis en particular, as teorias 
da burocracia poden proporcionar bons resultados á hora de 
explicar situacións como esta. En efecto, o peso da Admi, 
nistración Pública na economía e na sociedade galega é de 
tal magnitude que non tolera rivais .e chucha e redefine o 
comportamentos dos axentes económicos e sociais que de, 
bian ex.ercer o papel de contrapeso e corrector do vícios 
próprios do sistema burocrático. En realidade, a actuación 
da CEO pode entenderse máis como unha derivación cola, 
teral da Administración Pública que como unha entidade 
autónoma con intereses próprios que, en boa lóxica e en xe, 
ral, deberian ser máis contraditórios que coincidentes coas 
estratéxias dos xestores públicos. Non est4.mos diante dunha 
organización de empresários clásica forte, poderosa e diná, 
mica, con recursos próprios suficientes para inducir políticas 
e regulamentos que favorezan os intereses dos representados 
senón dunha organización básicamente administrativa e de 
representación simbólica que, como a maioria das existentes 
en Oaliza, depende dos fondos que obtén das diversas Ad, 
ministracións (UE, &tado, Xunta) para poder realizar as 
suas actividades básicas. A captación e manexo destas sub
vencións convértese na sua función principal marxinando a 
labor correctora de axente privado da sociedade civil para 
transformarse en órgano satélite que se inserta na clientela 
do govemo de turno. Contar con relacións privilexiadas co 
poder político resulta imprescindíbel como queda patente 
na história recente das relacións CEO,Xunta. Cabe dicer 
que o comportamento da patronal galega é mimético da eg, 

pañola d~do que as suas características estruturais son rnoi 
semellantes. A razón principal pola que saen á luz os mane, 
xos orzamentários da CEO s6 se explican polo corrector po
lítico derivado dun proceso eleitoral en curso que se prevé 
moi disputado e perigoso. Parece claro que antes de chegar á 
opinión pública a gran rnagnitude do fraude todos s corree, 
tares de xestión administrativa e ona.rnentaria pública e pri, 
vada fallaron estrepitosamente de xeito non casual. 

'Antes de chegar á opinión 
pública a grande magnitude 

do fraude, todos os correctores 
de xestión administrativa e 

orzamentária pública e privada 
fallaron estrepitosamente 

de xeito non casual" 

Non é posíbel esperar dos empresários formalmente repre, 
sentados na CEO a esixéncia de responsabilidades por un, 
ha xestión tan lamentábel pero, ao menos seria moi dese, 
xábel, que se producira unha tendéncia cara a rexenera, 
ción a fondo da organización empresarial galega na liña 
das patronais que exercen a sua labor nos países máis de, 
senvolvidos e democráticos donoso entorno. Oaliza nece, 
sita de. organizacións empresariais que favorezan a criación 
de tecido produtivo, xeren postes de traballo, funcionen 
con critérios de eficácia e racionalidade administrativa pa, 
ra poder exercer un papel de poder compensador autóno, 
mo que penalice os vícios da Administración e as actua, 
cións dos grupos de interese que pexen a dinamización 
económica e social do país. • 
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1 CONCURSO MEDIOAMBIENTAL 
' . 

DO CONCELLO DE SANTIAGO 
Entre as obrigas da· Concellaría· de Medio Ambiente está a de fav~recer a formación dunhá conciencia social 
para a defensa e mellora do contorno e a de sentar as bases para o desenvolvemento sostíbel. Esta función 
desenvólvense mediante políticas prácticas, pero tamén por medio de campañas formativas e. de difusión en
camiñadas á sensibilización da poboación en xeral. A preocupación polo medio e as súas problemáticas poden 
expresarse tamén a través da creatividade artística e o espírito innovador. É con esta convicci6n que o Conce
llo de Santiago convoca a I Edición do Concurso Medioambiental de Compostela, antendendo ás seguintes 

l.- O concurso desenvolverase en tres modalidades, 
denominadas ECOCONTOS, ECOFOTOS e ECOI· 

DEAS, nas que poderá participar calquera persoa 

física, e terá como tema común o medio ambiente 
en todas as súas variantes. 

II.- Todos os traballos serán orixinais, sen que se poi
dan presentar aqueles que :xa participaran noutro 
concurso. 

lli.- Os traballos presentados 6 concurso non leva
rán nome do autor ou autora, senón que serán asi
nados con pseudónimo. Cada traballo presentado 
levará xunto un sobre pechado no que, por fóra, 
deberá figurar o título do conto, da foto ou da 
idea e por dentro o nome completo do autor/a, 
enderezo, idade, teléfono, titulo do conto, poesía 
ou proxecto e pseudónimo utilizado. 

IY.- Os traballos presentaranse por correo certificado, 
polo que toda a documentación citada na base an
terior deberá remitirse ó Concello de Santiago, en 
sobre pechado, facendo constar no seu exterior: 

"I CONCURSO MEDIOAMBIENTAL" 
MODALIDAD E: 
Concello de Santiago 
Departamento de Medio Ambiente 
Praza do Obradoiro s/n. 15705 Santiago 

V.- O xurado estará presidido polo Alcalde do Con
cello de Santiago ou persoa en quen delegue. A 
composición do mesmo farase pública 15 días an
tes da emisión do fallo. 

1 

VI.- A decisión do xurado, que será inapelable, 
adoptarase por maiorfa simple de entre os seus 
membros. O Concello resérvase a posibilidade de 
deixar deserto calquera dos premios do concurso. 

VII.- Os traballos non premiádos devolveranse aos 
seus autores cando finalice o período de un ano 
que o Concello se reserva para a súa públicación 
ou explotación. 

VIII.- A técnica a desenvolver en cada categoría será 
· totalmente libre, se ben teranse en conta as seguin
tes precisións: 

BASES 

1 .- ECOCONTOS: 

- As obras, que versarán sobre temas medioambien
tais, serán contos ou relatos breves, escritas en ga
lego, inéditos e terán unha extensión mínima de 
1 O páxinas a dobre espacio. 

- Establécese un primeiro premio de 400.000 ptas; 
un segundo de 20Ó.000 ptas e un terceiro de 
75.000 ptas. 

- O prazo de admisión de traballos finaliza o 15 de ' 
setembro do ano 2001 e o fallo do xurado e entre
ga de premios realizarase na 1 ª quincena de outu
bro do mesmo ano. 

- A concesión do premio implicará a cesión en ex
clusiva ó Concello dos dereitos de propiedade in
telectual e explotación dos traballos premiados, 
nos termos da lexislación vixente (RD.L. 1/1996, 
do 12 de abril). 

- O Concello de Santiago resérvase así mesmo, du-
· rante un ano, o dereito de publicación das obras 
presentadas e non premiadas. Neste sentido, os au
tores renuncian, a prol do Concello de Santiago, na 
primeira edición, a calquera tipo de remuneración 
polos seus dereitos de autor. Non obstante isto sen 
prexuízo. de que os autores poidan facer uso dos 
direitos de explotación que lles corresponden. 

-. 2.- ECOFOTOS: 

- O terna fotográfico será o Medio Ambiente, en 
calquera variante: flora, fauna, paisaxes, fotografí
as de denuncia ambiental, etc ... 

- · Enviarase unha fotografía orixinal en papel foto
gráfico coas seguintes medidas: min. 1Oxl5 cm e 
max. 21x30 cm. 

- Establécese un primeiro premio de 400.000 ptas; 
un segundo de 200.000 ptas e un terceiro de 
75.000 ptas. 

O prazo de admisión de traballos finaliza o 7 de 
maio do ano 2001 e o fallo do xurado e entrega de 
premios re~ase na semana do 4 ó 8 de xufi.o 
do mesmo ano. 

O Concello de Santiago resérvase todos os dereitos 

de propiedade intelectual e explotación das obras 
premiadas, e durante un ano os dereitos de publi
cación e explotación das obras non premiadas. 
Neste último caso, sen prexuízo de que os autores 
poidan facer uso dos direitos de explotación que 
lles corresponden. 

- 3.- ECOIDEAS: 

- Poderán presentarse do~ tipos de traballos: 

1 º· Ensaios e textos de divulgación sobre cuestións 
ambientais. Neste caso. os traballos deberán ter -
unha extensión mínima de 25 páxinas e mecano
grafados a dobre espacio. 

2°. Propostas e proxectos innovadores que busquen 
mellorar a calidade de vida desde o punto de vista 
ambiental e promover o desenvolvemento sostibel. · 
Neste caso o xurado tomará en consideración tan

to o carácter innovador da proposta ou proxecto 
como a viabilidade da súa aplicación práctica no 
Concello de Santiago. 

Establécese un primeiro premio de 400.000 ptas; 
un segundo de 200.000 ptas e un terceiro de 
75.000 ptas. 

- O prazo de admisión de traballos finaliza o 15 de 
setembro do ano 2001 e o fallo do xurado e entre
ga de premios realizarase na 1 ª quincena de outu
bro do mesmo ano. 

- O Concdlo de Santiago resérvase todos os dereitos 
de propiedade intelectual e explotación das obras pre
miadas e, durante un ano, os dereitos de publicación 
e explotación das obras non premiadas. Neste último 
caso, sen prexuízo 'de que os autores poidan facer uso 
dos direitos de explotación que lles corresponden. 

IX.- A participación no certame supón a plena acep
tación destas bases, sobre as que <liante de calquera 
dúbida prevalecerá única e exclusivamente a opi
nión do xurado. 

CONCfLLO Df 
SANTIAGO 
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EMPEZA A CHOVER SOBRE O IDÍLIO ECONÓMICO 

O pasado mes de Seternbro publiquei un 
artigo, en plena campaña, "España vai 
ben", titulado Empeza a nubrarse, neste ar, 
tigo preveía a entrada nunha etapa na que 
o crecernento económico ralentizábase, a · 
debilidade crecente do euro o mantemento 
do prezo do petróleo por enriba dos 22$. Se 
entón aparecían nubes no horizonte, hoxe 
ernpeza a chover e o ceo predí treboada e 
cando hai un fenómeno meteorolóxico 
agresivo derrúbanse as casas humildes e en, 
chóupanse os que non teñen paraugas. Ho, 
xe toca intentar prever o futuro a risco, co, 
rno sernpre, de equivocarse. · 

A base da crise económica que se aviciña 
ten as suas orixes na economía dos EEUU. 
Até hai poucos días diciasenos que o feíto 
de que a economía dos Estados Unidos se 
debilitara non tiña porque afectar ás eco, 
nornías dos paises da Unión Europea, eu 
me pergunto se na crise do 1929, cando as 
economías non estaban tan ligadas as un, 
has ás outras, cando non existía a libre cir, 
culación de capitais e o cornércio interna, 
cional non chegara nen de lonxe ás cotas 
actuais e ademáais a economía americana 
non tiña o peso específico no ámbito mun, 
dial que ten hoxe, a pesar do dito, a crise 
afectou de rnaneira rnoi dura a toda Espa, 
ña. Que nos pode facer pensar que hoxe os 
efectos sexan menos graves? No ano 29, se 
en Europa se tivera detectado o problema 
das vacas tolas ou a glosopeda o contáxio 
seria mínimo, non existía o trasvase de ani, 
rnais que hoxe é habitual. O predomínio da 
economía americana no conxunto da eco, 
nornia mundial e a prepoténcia que exer, 
cen os Estados Unidos sobre bs órganos que 
dirixen os feítos económicos no ámbito 
mundial, léase Banco Mundial e Fondo 
Monetario Internacional asegura, mírese 
corno se mire, que a crise americana infec, 
tará gravemente as economías do resto do 
mundo e de forma máis grave a dos países 
rnáis pobres. 

Intentarei neste parágrafo explicar as apa, 
rentes contradicións da economía america, 

J ORDI CLIVILLÉ 

na. Para entendela debernos recordar que 
nos EUA conviven duas clases sociais cla, 
rarnente diferenciadas, unha opulenta e 
outra que raía a pobreza, a opulenta ten un 
excesivo consumo e polo tanto provea in, 
flación, a segunda viu 

economías de todo o mundo. lntente~os 
agora sinalar as peculiaridades da economía 
europea, · peculiaridades que a fan máis dé, 
bil fronte a economía americana. A Unión 
Europea, como xa dixen outras veces, non · 

é unha unidade políti, 
reducida a sua capad, 
dade adquisitiva e sen 
provocar inflación Pª' 
décea. Para reactivar a 
economía americana 
fanse necesárias novas 
inversións e para que o 
capital responda, é de 
libr9, baixar os tipos 
de interese ou sexa o 
prezo do diñeiro, deci, 
sión que recentemente 
tornou a Reserva Fede, 
ral, a pesar cliso a bolsa 
baixou ao considerar 
que o 5% é aínda exce, 

'A . . cnse americana 
ca, as economías dos 
quince son moi dife, 
rendadas, non hai lí, 
der político que a pre, 
sida e sexa: capaz, teña 
atribucións e autorida, 
de para tornar deci, 
sións. As monetárias, 

infectará gravemente 
· as econom1as 

do resto do mundo . as que sirven para dar 
resposta ás que tome a 
RF, tómaas o Banco 
Central Europeu en 
función dos diferentes 
parámetros de cada un 
dos estados que confor, 

e de forma máis grave 
a dos países 

máis pobres" 

sivarnente caro, sobre 
todo se se ten en canta 
que o Xapón situouno 
ao 0%. Se a Reserva 
Federal (RF) accede a 
rebaixar ainda máis os 
tipos a inflación incre, 
rnentarase e como con, 
secuencia os EUA per, 
derán competiti vidade agravando o seu 
problema de déficit comercial. Agora de, 
bemos esperar os efectos das presións que, 
sen nengunha dóbida, exercerán os gran, 
des grupos financieiros sobre o governo . 
Bush, a fin ck. forzar á RF a rebaixar os ti, 
pos, se este organismo accede _a inflación é 
posíbel que se dispare e unha vez máis as 
clases populares veranse afectadas negati, 
varnente. A decisión é política; é escoller 
entre crecirnento ou estabilidade, e rnoito 
me temo que será a primeira opción a que 
prevalecerá. · 

• PECULIARIDADEs EUROPEAS. 0 escri, 
to pretende ser unha pincelada sobre cal é 
o problemá económito do país ·que dita as 
condutas e provoca as consecuéncias nas 

man a Unión. Asi 
mentras España nece, 
sita uns tipos de inte, 
rese lixeirarnente máis 
altos para frear a infla, 
ción, Alemaña e frán, 
cía necesitarían unha 
baixada de tipos para 
incentivar a inversión. 
Europa, de forma con, 

xunta non ten capacidade de reacción. 
Qué pode suceder en España? Sinxelamen, 
te que a inflación continue, que o crece, 
mento se estanque e como consecuéncia se 
deixen de criar pastos de traballo. 

• SITUACIÓN DA BOLSA. Non podo con, 
duir sen facer unha referéncia á Bolsa, que 
tanto pesa na nosa economía e que, con 
frecuéncia, transmite á opinión pública 
sensacións de optimismo ou pesimismo que 
non sempre responden á realidade da situa, 
ción económica do país. A Bolsa, na sua 
orixe, tiña e ten ai.Ilda, como función posi, 
bilitar que o aferrador dun certo nível, que 
fora capaz de asumir un certo risco, puidera 
participar da propriedade dunha sociedade 
anónima, o prezo das participacións ( ac, 

cións) fixábaos ou ben o benefício xerado 
no exercício anterior, ou o que supuña nun 
futuro, corno moito podía influir na sua co, 
tización a posibilidade dunha ampliación 
de capital que lle daba, ao inversor, a posi, 
bilidade, de comprar, polo seu valor nomi, 
nal, novas accións, se o inversor non quería 
ou non podía participar na ampliación, 
vendía os seus dereitos co que obtiña un 
benefício adicional. Hoxe accións de em, 
presas en perdas, teñen en Bolsa un prezo 
por enriba do seu valor real, obxectivo que 
se logra mediante campafí.as de marquen 
que cria unha demanda artificialmente, o 
inversor non espera ganáncias debidas aos 
rendementos da empresa senón através 
dunha operación especulativa. 

A función da Bolsa prosciruiuse. Díxose que 
a Bolsa é o termómetro que mede a febre es, 
peculativa dun país, hoxe ó é o termóme, 
tro que mede a febre especulativa dunha so; 
ciedade que non busca a riqueza no esforzo 
produtivo continuado, senón en ac rtar 
nunha operación fortuita ou ben r ceber in, 
formación privilexiada que lle permita 
apostar por un cabalo gañador. Infinidade 
de pequenos inversores, últimamente apos, 
taran por investir en Bolsa, o único que 
conseguiron é engordar á res que logo apro, 
veitaron os grandes inversores, a m.aioría vi, 
ron disminuir os seus aforras até un 40%. 

Quedan incógnitas que deberemos resolver 
co fin de prever o tamaño da crise en Euro, 
pa, unha delas o custe que significará para 
o país o problema das ganderias, custe que 
deberá afrontar o erário público, sería ca, 
tascrófica se comparase este problema co da 
filoxera do século XIX, porcentualmente a 
povoación que dependía do viñedo era moi 
superior á que hoxe depende da gandeiria, 
apesar de todo o custe en indemnizacións, 
axustes de povoación e refacer a cabana se, 
rá elevdísimo, afrontalo despois de aprobar 
un presuposto de déficit cero certamente 
será complicado. • 

}ORDI CI.IVtLú é economil!ta 

·. 

• 

\' 



• 

\' 

15 
29 DE MARZO DE 2001 ANOSATERRA N" 980 - ANO XXIV 

En dez anos poderian retornar perta de so ~ooo persoas 

O papel da emigración na solución dos problemas de Galiza 
-0- RAMÓN MACEIRAS 

A emigración galega empeza a 
ocupar hoxe un papel mediáti· 
co significativo na medida en 
que os votos da Gallza Exte
rior poden resultar decisivos 
nos vlndelros comícios auto
nómicos. Tanto a situación da 
emigración como o papel que 
pode xogar no presente e no 
futuro de Gallza pasan agora 
ao prlmelro plano do Interese 
político. Cunha política ambi
ciosa e que delxe de lado os 
prexuízos e os intentos de ma
nlpulaclón, a emigración gale
ga pode contribuir á solución 
dos prlncipais problemas que 
hoxe ten Gallza. As segulntes 
Uñas son o baseamento. xené
rico dun libro que o autor está 
a desenvolver balxo o tftulo de 
"O papel da emigración gale
ga na Gallza do século xx1". 

No século xx, Galiza perdeu como 
consecuénda da emigración perta 
de un millón de habitantes. As dé
cadas dos 50 e dos 60 foron espe
cialmente duras e viron como cen
tos de miles de galegos e galegas 
partian para países de Europa e 
América maioritariamente. Esta si
tuación de feito. conñgurou co pa
so do tempo unha Galiza Exterior, 
homes e mulleres que manteñen 
con orgullo a sua condición de ga
legos nos países de acoUida. Para 
nós o reto está absolutamente cla
ro: lomee da política de propagan
da, esmolas e dientelismo que es
tán a praticar os govemos da Xun
ta e do Estado, compre criarmos 
na Galiza as condicións económi
cas necesá.rias que permitan o re
tomo dos galegas e galegas emi
grados que desexen vottar ao pa
ís, e, simultaneamente, estabele
cer programas de actuación social 
que suplan as deficiéncias dos sis
temas de protección social dos pa
íses de acollida Pero máis aló di
so, o noso obxectivo é apresentar 
agora unhas lífías de acción pro
gramática de meio e longo prazo 
para incorporar á emigración gale
ga ao proxecto de construción na
cional de Galiza. No proxecto de 
país que apresentamos a emigra
ción debe cumprir un papel de pri
meira orde que permita o comezo 
dun proceso político, social e eco
nómico que salde a débeda que 
Galiza ten coa emigración. 

Esa débeda é cuantiosa. Os 
máis vellos son os que pagaron 
a peor factura da emigración. A 
imensa maioria xa non espera 
retornar. Como moito quixera vir 
algunha vez a visitar a casa on
de naceron e abrazar á sua xen
te. Unha boa parte deses vellos 
non fixo a América, pero soña 
con que os seus tillos ou netos 
podan voltar á terra algun dia. 

Integración 
da Galiza exterior 

Para nós está claro que no pro
xecto de construcción nacional 
de Galiza a emigración pode-se 
constituir nunha forza social, po
lítica e económica de grandes 
dimensións. A integración da 
Galiza exterior neste proxecto 
desenvolverá-se principalmente 
sobre os seguintes eixos: 

1.- A integración dos centros ga
legas espallados polo mundo 
dentro -dunha política de acción 

. · 

No século xx Gar.:za' perdeu un millón ele habitantes pola emigración. Na fotografia, un traballaclor galego na Suiza. 

exterior do Governo galego. 

2.- A integración da rede de peque
nas e medianas empresas instala
das pala emigración dentro dun 
plano de impulso á economia gale
ga mediante a asociación, as joint
ventures, programas de investiga
ción e desenvolvemento, aso
ciación para apertura de mercados 
de exportación, aportes de capital 
para o investimento en Galiza, etc. 

3.- A integración dos centros ga
legos no exterior dentro dun am
bicioso plano de acción cultural, 
de espallamento e normalización 
da nasa língua, de intercámbio 
universitário, de edición de li
bros, de produción audiovisual, 
musical, de criación dun merca
do de consumo cultural de pro
ductos galegas que pode chegar 
a ser xigantesco só tomando en 
canta os mercados potenciais. 

4.- A elaboración por parte do Go
vemo galego dun ambicioso e pro
gramado plano de retorno. Tal pla
no tomará en conta as necesida
d~ do noso país en canto a capital 
humano cualificado. Resulta cho
cante que a Galiza teña taxas de 
natalidade negativas cando polo 
mundo adiante hai centos de miles 
de galegos xóvenes e dúcias de 
miles de nenos que poden revitali
zar Galiza e traer toda unha expe
rién ci a cultural nova que pode 
abondar en benefício do naso país. 

5.- Estabelecimento dun plano 
de asisténcia sanitária e de ser
vizos sociais que permita cobrir 
as deficiéncias dos sistemas de 
proteccion social dos países de 
acollida, principalmente en paí-

ses de America do Sul, e que 
garanta uns níveis asistenciais 
mínimos para todos os emigran
tes orixinários da Galiza. 

6. - O apoio total do Govemo Ga
lega ás reMndicacións das distin
tas plataformas sociais de emi
gración que veñen exsixindo ao 
Estado español pensións non 
contributivas do 100% para os 
emigrantes, subvencións por par
te do Estado español ás medici
nas desos emigrantes en situa
ción de precariedade e recoñece
mento dos direitos políticos e de 
cidadania para os emigrantes. 

7.- A execución desta política 
cara á emigración obriga á cria
ción dunha estrutura administra
tiva específica do Governo Ga
lego que planifique, execute e 
dote de orzamentos a unha polí
tica de tanto calado como a que 
prantexamos. Esa estrutura ad
ministrativa non pode ter outro 
rango máis que o dunha Conse
lleria de Asuntos Migratórios. 

8.- Reforma imediata e global da 
Lei de Galeguidade para ccinver: 
tela nun instrumento democrati
zador e que garanta a aplicación 
da própria lei a todos os galegos 
espallados polo mundo en rela
ción cos direitos civis, sociais e 
democráticos, e non só aos gale
gas afiliados as entidades aso
ciativas no' exterior, que apenas 
agrupan ao 15% ·de toda a co
munidade galega emigrante. 

Emigración e acción exterior 
do Govemo Galego 

Hoxe que tanto se tala da mun-

Mercado virxe para a cultura 
A emigración pódelle dar un 
impulso portentoso á indústria 
cultual galega como mercado 
de consumo, por unha banda, 
e como espácio para a revitali
zación e espallamento da nosa 
cultura e do noso idioma. Hai 
na emigración público para que 
oo nosos artistas apresenten a 
sua obra, leitores para os no
sos escritores, crecente de
manda de ensinantes de gale
go, consumid_ores para produ-

tos musicais, etc. A emigración 
é hoxe un mercado virxe para 
unha indústria cultural galega. 

Sobre a base da estreita rela
ción dos emigrantes galegas 
coas sociedades de acollida, 
ábrese unha via directa coas 
organizacións sociais, econó
micas, políticas, sindicais e 
cos respeitivos governos de
sas sociedades. Un Governo 
galega pode aproveitar esa .. 

dialización da economia, os ga
lego s ternos adiantado unha 
boa parte dese proceso con 
axentes sociais e económicos 
espallados por todo o planeta. 
Pero coa vantaxe de que eses 
nosos axentes non son recén 
cheg~dos, están instalados nos 
seus lugares de residéncia hai 
tempo, coñecen o território, do
meñan a cultura local, sábense 
mover dentro das peculiarida
des das admini.stracións lo~is. 

Cunha activa política exterior e 
cun plano de apertura de novos 
mercados un Governo galego 
capaz de integrar á Galiza exte
rior nestas políticas acadarfa re
sultados extraordinários. 

Existen investigacións sérias que 
rexistan mái~ de 50.000 empre
sas de orixe galega espalladas 
por todo o mundo. Empresas da 
emigración. Medianas e peque
nas na sua maioria. Adicadas aos 
máis variados sectores da econo
m i a produtiva e dos servizos. 
Desde a imprensa á produción 
de plásticos e pinturas; desde a 
produción textil á construcción; 
desde a hostaleria á distribución 
de materiais de todo tipo, redes 
de distribución de alimentos, ban
ca e seguros, comércio maiorista 
e detalle. Pódese dicer que non 
hai atividade comercial ou produ
tiva na que un galego non estexa 
hoxe involucrado. Todos estos 
entes económicos, artellados 
dentro dun plano coerente, po
den ser os axentes da mundiali
zación da economia galega. Moi
tas desas empresas dispoñen de 
alta cualificación técnica, son 
ponteiros nos seus países, teñen 

singular oportunidade para 
ampliar sustancialmente as 
suas relacións internacionais. 

En resumo, estamos a talar 
dunha política global e de longo 
prazo, executábel por etapas, e 
que consiste en deixar de ver a 
emigración como un problema 
ou como un simples mercado 
eleitoral ou reserva de votos e 
si como unha solución para os 
problemas do noso país.+ 

xerentes curtidos e experimenta
dos, sobreviviron aos vaivéns de 
vários ciclos económicos ao lon
go de máis de trinta anos, sortea
ron crises, depresións, inestabili
d ade política, saben navegar 
contra a marea e moitos deles 
están sempre a buscar novos 
produtos e sócios no exmrior. 

A rede empresarial da emigra
ción pode ser a ponta de lanza 
dunha agresiva política de expor
tación para os produtos galegas 
tora da Unión Europea. Ao mes
mo tempo, esas empresas da 

.. emigración poden ser excelentes 
sócios para aqueles que non só 
queiran vender senón instalarse 
en determinados países. As po
sibilidades de acordes comer
ciais, de intercámbios tecnolóxi
cos, de explor_ación de merca
dos, etc, pérdense de vista. 

Pero para que iso dé froitos é im
prescindíbel que desde o Gover
no Galego exista unha clara 
conciéncia da necesidade de or
ganizar este sector e deseñar po-
1 íticas moi concretas. Os gover
nos vasco e catalán levan anos 
transitando este camiño e os re
sultados cántan, e iso cunha. emi
gración menos espallada e 
numericamente inferior á galega. 

Emigración e 
laxa de natalidade 

Galiza ten unha boa parte do 
seu sangue máis xoven e mellor 
formada no exterior mentres se 
produce o paradoxo de que 
dentro das fronteiras galegas a 
povoación -diminue, as escalas 
fican sen nenos e moitas explo
tación agrárias esmorecen polo 
avellentemento dos axentes 
económicos. As estatísticas si
nalaban hai pouco que as esco
las galegas perderon 150.000 
cupos nos últimos dez anos. As 
universidades galegas prepá
ranse para unha baixa paulatina 
da matrícula nos próximos anos. 

Unha maneira de revitalizar as 
nosas taxas demográficas estriba 
nunha potftica de retomo planifi
cada e executada polo Governo 
galega a médio prazo, con conti
xentes anuais, priorizando o retor
no de persoas xóvenes da segun
da xeneración con formación uni
versitária ou técnica e os seus ti
llos, da terceira xeneración, to
mando como referéncia histórica 
a emigración que se produce en
tre finais da guerra mundial e a 
metade dos anos sesenta. 

Para alonxar medos infundados 
hai que dicer que ainda que na 
emigración hai ilusión polo retor
no, tal esperanza non é masiva. 
Arriscándonos a poñer unha cifra, 
e tomando como base a história 
do retomo nos últimos dez anos, 
poderiamos talar de que en dez 
anos e con políticas de estímulo 
axeitadas é esperábel como míni
mo unha cifra arreciar dos cinco
enta ou sesenta mil retorm.dos. 
lso nunha década. Unha cifra que 
pode amortiguar perfectamente as 
baixas acumuladas nos últimos 
tempos e poñer de novo en positi
vo as nosas taxas demográficas. 

Para todo iso necesítase un 
plano coa sua partida orza
mentária respeitiva e, por su
posto, vontade política.+ 
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O alunado 
de Beiras e 

·Touriño 
continua 
sen 
profesorado 

Non é o primeiro ano que 
acontece e os alunas de Eco
nómicas e Empresariais da 
Universidade de Compostela 
están fartos. O Mércores 28 
protagonizaron, xunto con 
algun profesor, unha sentada 
diante da Faculdade para 
volver denunciar a reiterada 
falta de profesores nas maté
rias de Econometria e Estru
tura Económica. 

Esta última depende do De
partamento de Economía 
Aplicada que non acaba de 
dar cunha solución ás exce
déncias dos profesores Xosé 
Manuel Beiras e· Emílio Pé
rez Touriño. O estudantado 
teme que Ó Consello de. 
Departamento contrate a 
catro profesores "en réxi
men de ETT, case que en 
precário" namentres o Rei
terado se nega a convocar 
estas prazas. 

O resultado é que ano tras a 
ano o alunádo matriculado 
nesta materia non recebe au
las . O pasado curso, por 
exemplo, algunhas das horas 
impartiunas o decano e, para 
o exame, convocado fóra de 
datas -o 15 de Xullo-houbo 
que Ífl.Struirse con aponta
mentos que o responsábel da 
asignatura lles facilitou atra
vés da fotocopiadora. 

"O caso de Econometría é 
pontoal, pola falta temporal 
dunha profesora. Pero ta- -
mén demonstra a falta de 
flexibilidade dos órganos de 
governo da Universidade á 
hora de dar unha solución a 
curto prazo a calquer proble
ma académico", explica un 
dos estudantes que participa 
na sentada. 

Xa que logo, e depois de ver 
a pasividade e falta de solu
cións por parte das autorida
des uinversitárias, os CAF e 
a Asemblea de Alumn@s 
Afectad@s decidiron convo
car o Mércores 2 8 ás once 
da mañá esta concentra
ción. Ademais de exixir que 
non se siga a vulnerar o seu 
direito á docéncia peden a 
devolución da porcentaxe 
qas taxas proporcionais ás 
horas lectivas non imparti
das, "porque seria inxusto 
pagar por un servizo non 
prestado", din.• 
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O concello; pioneiro en Galiza, asume este servizo 

Asisténcia xurídica gratuita 
P.ara os maos tratos en Compostela 
*P. CASTR.O 

As mulleres do partido xudi
cial de Santiago, que abran
gue Compostela e comarca, 
disporán· de asisténcia xurídi
ca gratuita nos casos de ma
os tratos. A concelleria da 
Muller, que dirixe a naciona- · 
lista Encarna Otero, asinou un 
convénio co Coléxio de Avo
gados grazas ao que as de-

-nunciantes poderán contar 
cun avogado de oficio, ainda 
que se trate dun xuízo de fal
tas. Con esta medida, o de
partamento da Muller preten
de facilitar o procedimento 
para as mulleres que se en
fro·nten a estes xuízos. Até 
agora non tiñan direito á asis
téncia letrada gratuita. 

O convénio implica a posta en 
marcha dun ''turno de ofício de 
violéncia dqméstica" para a asig
nación de avogados de ofício en 
xuízos .de faltas por feitos rela
cionados cos maos tratos. Este 
turno concrétase na prestación 
de asisténcia e orientación xurí
dica á vítima, acompañándoa an-

·. te as instáncias policiais ou xudi
ciais que resulten necesárias e a 
asisténcia letrada nos xuízos de 
faltas, sen necesidade de que 
acredite caréncia de recursos 
económicos. Encarna Otero, pro
motora-do convénio, explica que 
con esta medida trátase de "ga
rantir que as mulleres se enfron
tan a estes procedimentos en 
condicións de igualdade". 

A maior parte das denúncias por 
maos tratos califícanse como 
faltas e nestes casos a vítima 
ten que se enfrontar soa ao xuí
zo, porque a lexislación non pre
vé a asisténcia dun avogado de 
ofício. "Só as mulleres que dis
puñan de cartas para contratar 
a un avogado ou que contaban 
con información suficiente sa
bian como actuar. O resto que
daban nunha posición de inde
fensión. Os agresores, pala con
tra, si tiñan un avogado", sinala 
a concelleira do BNG. 

de consideralos ou non delictos. 
Ademais, é moi grave que se te
fía que agredir varias veces a 
unha muller para que se consi
dere que se trata dé algo máis 
que unha falta". 

Un convénio con periplo 

Para chegar a este convénio, a 
concelleria da Muller seguiu un 
longo periplo. Encarna Otero 
reuníuse coas titulares de Muller 
das principais cidades galegas 
ás que apresentou un estudo 
xurídico no que se analisaba a 
viabilidade desa asisténcia. O 
estudo contiña unha análise 
comparativa das senténcias no 
Tribunal Supremo e un estudo 
sobre a situación na que se ato
paban as mulleres. 

O mesmo estudo foi apresenta
do á comisión de lgualdade do 

Parlamento, para que a propos
ta fose tramitada como proxecto 
de Lei da Comunidade Autóno
ma. "Nós podemos oferecerlle a 
asisténcia as mulleres do naso 
partido xudicial pero do que se 
trata é de garantir a universali
dade do servizo e que todas as 
mulleres dispoñan dos mesmo 
direitos'', explica Encarna Otero. 

A concelleira compostelana 
mantivo tamén unha entrevista 
coa conselleira de Família, Ma
nuela Besteiro, para tratar de 
que asumise os custes. A titular 
de Família anunciara xa no ano 
2000 que neste exercício pro
porcionaríase o servizo a toda 
G~liza, pero finalmente, nos or
zamentos non se destinou parti
da algunha para este fin. A falla 
dunha iniciativa que abranguera 
a toda Galiza, o concello de 
Santiago optou por asinar o 

PEPE CARREIRO 

convénio, de forma unilateral, co 
Coléxio de Avogados, para que, 
cando menos as mulleres da co
marca puideran dispór da asis
téncia xurídica necesária. 

A in icrativa complementarase 
cunha reunión coas policías lo
cais, para que coñezan os pa
sos a dar ante as denúncias por 
maos tratos e cunha entrevista 
co decano dos xufces para pro
porcionarlles información sobre 
o convénio recén asinado. A 
sua vez, o Coléxio impartirá cur~ 
sos especializados para com
pletar a formación dos letrados 
que se encarreguen dos turnos 
de ofício de violéncia doméstica. 
Ao tempo, parase en marcha 
unha campaña de información 
dirixida ás mulleres para que co
ñezan os teléfonos e lugares 
aos que poden recurrir en caso 
de maos tratos.+ 

A asesora legal da concelleria 
destac~ a boa acollida da pro
posta apresentada polo departa
mento da Muller por parte do 
Qoléxio de Avogados. Javier 
Alvarez de Santollanos, decano 
do Coléxio, aprobou de contado 
a proposta, asumindo a necesi
dade de pór en práctica todas 
as medidas necesárias para eli
minar as trabas coas que se 
atopan as mulleres que pade
cen maos tratos. 

En Madrid triplicáronse as demandas 
en catro meses 

A letrada do concello considera, 
ademais, que haberia que intro
ducir un cámbio fundamental no 
Código Penal. "As denúncias 
por maos tratos considéra:nse 
faltas a non ser. que sexan conti
nuados. A necesidade de que 
exista habitualidade supón intro
ducir un conceito xurídico inde
terminado que deixa á discrecio
nalidade dos xuíces a decis_ión 

As comunidades de Madrid e 
Andalucia e o concello de Va
léncia contan xa cun servizo 
destas características. Na co
m unidade de Madrid, o turno 
de ofício de violéncia domésti
ca para atender ás vítimas de 
maos tratos, comezou a funcio
nar en Maio do 2000. Nos pri
meiros catro meses as deman
das triplicáronse. Este incre
mento ven demonstrar que 

cando a muller canta con asis
téncia xurídica, anímase máis a 
tramitar a denúncia. 

O Coléxio de Avogados de Sevi
lla, estaba elaborando, a princí
pios do 2001, un proxecto que 
permitiria a especialización dos 
letrados en violéncia de xénero 
co obxectivo de que se prestase 
asisténcia xurídica á vítima tan
to no proceso civil como no pe-

nal. Entre o Coléxio de Avoga
dos e o concello de Valéncia 
asinóuse en Setembro do pasa
do ano un convénio para criar o 
· servizo SOS Advocat, a disposi
ción de todas as mulleres. Os 
avogados para estes casos le
ñen que cobrir unha série de ca
racterísticas, nomeadamente ter 
unha especial sensibilidade con 
eses temas e estar relacionados 
co Direito de Família. + 
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Nava l'TO Valls, portavoz do Vaticano, botou balóns fora sobre o Informe CYDonohue. 

A revista National Catholic Reporter publicou o documento realizado en 1994 

O c~libato, cuestionado 
logo da denúncia do Informe O'Donohue 
-0- x.c. 

A revista norteamericana Na
tlonal Catholic Reporter vén 
de publicar un informe da mé
dica misioneíra de Caritas ln
ternational, Maura O'Donohue, 
que recolle lnflnidade de irre
gularidades no cumprimento 
~o celibato , sobretodo na 
Afrlca, e unha escolma, que 
atinxe a 21 paises, tamén na 
sua malaria africanos, de xera
lizadas vlolaclóns de monxas. 

A notf cía corre u coma regueiro 
de pólvora, centrándose no que, 
por suposto, resultaba máis es
candaloso: a comisión continua
da de graves delitos de viola
ción de relixiosas en máis de 21 
paises. Así foi apresentado nos 
meios de comunicación , cha
mando a atención que o informe 
O'Donohue sexa de 1994. 

Foi daquela cando esta médica, 
despois xa de visitar 20 paises, 
denunciara ante a xerarquia va
ticana, que nas relixiosas, consi
deradas "brancas seguros" (li
bres de SIDA}, estaban senda 
obxecto de abusos. Recollia re
latos de que habia sacerdotes 
que as explotaban sexualmente 
por temor a contraer o VIH en 
contactos con prostitutas e esta
rrecedores casos de presións e 
ignoráncia das denúncias por 
parte das xerarquias. 

Os favores sexuais terian sido o 
prezo esixido para outorgar certi
ficados ou recomendacións ás 
relixiosas. Dunha congregación 
diocesana foron expulsas máis 
de 20 que foran preñadas por 
cregos e neutra, cando 29 esta
ban en estado por mor qe viola
cións, ante a queixa da superio
ra fronte ao bispo foron ela e as 
suas consellerias as expulsadas. 

Distintos ritos tián. "Até o século IV non hai 
nengunha norma que exixa -o ce
libato, en nengunha parte da cris
tiandade. Hoxendia, o clero do ri
to oriental pode casar, ·sen nen
gunha complicación." 

Segundo a opinión deste teólo
go, só no século XVI, coa impo
sición do Concílío de Trente e o 
espírito ascético e militante da 

A publicación provocou diversas 
reaccións desde todos os colec
tivos directamente implicados 
na relación entre a sociedade ci
vil e o clero. Na tribuna dos co
mentários axúntanse os partidá
rios de tomar esta información 
como pretexto para acabar co 
celibato até os que xustifican as 
ímperfeccións dos cregos cun 
clásico errare humanum est. 

O teólogo Enrique Miret Magdale
na explica a história do celibato, 
nunha tribuna no xornal madrile
ño El País. Para o estudoso da 
igrexa católica, a causa dos abu
sos sacerdotais agora denuncia
dos é froito da persecución omi
nosa das relacións sexuais por 
parte dos cregos. "Un inquérito 
feíto nos Estados Unidos revela 
que só o 2 por cento dos sacer
dotes cumpre a proibición". Para 
Miret, a imposición do voto de 
castídade non responde a nen
gun dogma de fe, non é universal 
para todos os membros da comu
nidade católica e vai en contra do 
próprio sentimento orixinário cris-

. Contrarreforma se impón na 
prática este costume, intrincado 
culturalmente co catolicismo re
sistente ás ensinanzas protes
tantes. "Na ldade Média, acep
tábas e con nor:malidade que 
bispos e curas tivesen concubi
nas ou que obtivesen servizos 
de prostitutas." 

Onde hai un home ••• 

Para o bispo de Mondoñedo-Fe
rrol, José Gea Escolano, aludiu 
á condición masculina como 
causante das violacións a reli
xiosas. "Este asunto, hístorica
mente, non é novo. Pasaron 
causas iguais cu piares noutr-os 
momentos. Onde hai un home, 
pode haber o que sexa." 

Debate sobre a poligámia 
Francisco Carballo lembra que 
na igrexa africana actual o de
bate non está no celibato, que 
realmente é consentido, senón 
na poligámía. De feito "o Vati
cano presiona sobre os bispos 
para que eviten a extensión· 
desta prática comun á cultura 
deses países" 

O celibato, lembra o crego ga
·1ego, só e esixido na lgrexa ca
tólica de rito latino, pero na de 
rito orienta~ o celibato é optati-

vo. "Aqui vén da ldade Média, 
cando o feudalismo urxíu a que 
non se trasmitisen as proprie
dades eclesiásticas aos filias 
dos relixiosos. Os dous ritos te
ñen as suas peculiaridades no 
Dereito Canónico, fundamen
talmente de tipo administrativo, 
pero no que o celibato é a dis
tinción singular. Parte do pro
blema que denúncia o informe 
de Maura O'Donohue , máis 
alá dos casos de abusos e as 
violacións, están informando 

Escolano considera que a cultura 
africana comprende mellar a práti
ca do sexo como necesária e por 
iso é máis doado que estes abu
sos sucedan alá, ainda que desta
cou a posibilidade de que causas 
parecidas estean ocorrendo no 
Estado español. "Certos ambien
tes distintos ao naso, culturas con 
maior tendéncia sexual, é normal 
que suceda isto. Pero tamén pode 
pasar aqui, porque o erro é huma
no". O prelado pediu que os cris
tiáns fagan esforzos por cumprir a 
lei eclesiástica. "Os cregos, no seu 
camiño cara á perfección, teñen 
motísimas limitacións." 

Colectivos de misioneiros en Áfri
ca manifestaron a sua colabora
ción desde o primeiro mómento 
na redacción do informe sobre 
os abusos sexuais. Desde o seu 
ponto de vista, o problema de
nunciado non lles atinxe directa
mente a eles, senón aos clérigos 
criados nas diferentes culturas 
africanas. "Para estas socieda
des, non é un valor manterse cé
libe, senón todo o contrário. Nos 
tillos está o prestíxio diante da 
sua comunidade, explicaron."+ 

sobre un problema de choque 
de culturas, no que a imposi
ción do celibato amasa o seu 
sensentido". 

Por outra banda, a permisivida
de da xerarquia eclesiástica afri
cana e americana en matéria 
sexual choca .con posicións de 
meirande intransixéncia doutras 
igrexas, o que pode dar claves 
do que está sucedendo tendo 
en canta a sucesión iminente do 
papa Xoan Paulo 11. • 
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Campaña 
para suprimir a matéria 
de relixión 

Catro mulleres constituen a ~ 
Comisión Pro Ensino Laico, 
que v,en de iniciar unha cam
paña para solicitar a supre
sión da matéria de Relixión, 
impartida nos centros de es
nino público por sacerdotes 
e teólogos católicos 
seleccionados polos bispos, 
"de acorde cunha sociedade 
democrática e moderna". 
Merceces Oliveira, profesora 
e presidenta da Federación 
de Planificación Familiar de 
España, Ana Míguez, presi
denta de Alecrín, Nieves !ba
rra, profesora no Val Miñor e 
María Xosé Queizán, escrito
ra e tamén ensínante, enca
bezan a comisión que desta
ca que "a supresión da ma
teria de Relixión resolveria o 
problema do exceso de ho
ras na ESO e no Bacharela
to, que abriga a suprimir ou 
modificar asignaturas funda
mentais na formación reque
rida no mundo actual".+ 

Concurso de proxectos 
para o Centro 
das Artes da Coruña 

Cun orzamento de 704 mi
llóns de pesetas contrata
rase a empresa que cons
trua o futuro Centro das 
Artes, en Labañou, na Co
ruña. Pero, antes a Deputa
ción Provincial ven de con
vocar o concurso de 
proxectos para definir un 
espazo que terá que 
acoller o museu provincial 
e o Conservatório de Dan
za. Buscan na Institución 
provincial un edifício "sin
gular e emblemático", que 
terá que gardar a pinacote
ca da Deputación. 
Ademals das aulas de dan
za, contará cunha sala bi
lioteca-fonoteca-videoteca 
e un auditório. Ao gañador 
do proxecto correspónde
lle cinco millóns de 
prémio, máis. outros deza
oito para a realización do 
proxecto base e de execu
ción. As bases poden soli
citarse na Deputación ou 
consultalas en www.dico
runa.es.+ 

Demandan unha praza 
da 11 República 
en Redondela 

O 14 de Abril Redondela co
memorará un ano máis o ani
versário da República da 
man dun grupo de viciños 
que, desta vez e con motivo 
dos sesenta anos da sua 
proclamación, demandan 
que a praza .do antigo 
concello leve o nome de 11 
República. Aos amigos da 
República redondeláns únen
se os de Vigo nesta petición, 
que se complementa cunha 
oferenda floral diante da que 
foi foxa comun do cemitério 
dos Eidos e a colocación 
dunha placa, máís unha con
feréncia e un concerto o 
mesmo dia 14. Non só os 
mortos, senón tamén os re
publicanos redondeláns vivos 
receberán unha homenaxe. • 
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O Servizo Galego de 1·gualdade promove unha campaña contra a linguaxe discriminatória 

Inventar palabras para combatir o sexismo 
Se hai que dicer 
"xerenta", faise; 
non acontece na
da se os dicioná
rios non se atre
ven a incluíla nas 
suas páxinas. Este 
é un dos consellos 
da campaña pro
movida polo Servi
zo de lgualdade e 
destinada, entre 
outros colectivos, 
ao funcionariado e 
ao xornalismo. Ei
q u i outra aplica
ción prática das re
comen dac i ó ns da 
consellaria de Fa
milia; é preferíbel 
dicer "funcionaria
do" a referirse aos 
"funcionários". Os 
manuais editados 
polo departamento 
de Manuela López 
Besteiro conside
ran que o combate 
contra as palabras 
sexistas non é 
nen moito menos 
irrelevante na loi
ta pola igualdade. 

Mareas de documen
tos impersoais son 
xerados pela Admi
nistración Autonómi
ca, pero apontan no 
Servizo de lgualdade 
que a dinámica leva a 
escollar formas mas
culinas. Se non sabe
mos a quen nos dirixi
mos, é mellar escre
ber "ao interesado/a" 
ou "a quen lle poda 
interesar''. Se non sa
bemos se os que su
peraron unha proba 
son homes ou mulle
res, referirémonos a 
"quen supere a selec
ción". Se debemos 
contactar cun respon
sábel de departamen
to anónimo para nós, 
remitirémonos "á di
rección". Se ben al
guns dos exemplos 
poden resultar a priori 
máis complexos para 
o usuário, a campaña 
do Servizo de lgual
dade rexeita a excusa 
da "economia da lin
guaxe" para non es
forzamos. Por que re
matar os documentos 
coa sinatura do "pai, 
nai ou representante 
legal" e non por "nai, 
pai e representante 
legal"? 

Non rexeita a cam
paña o uso da "@", 
de difícil aplicación 
oral, nen a introdu
ción de nova termi
noloxia, e aposta por 
unha erradicación to
tal nos documentos 

o de termos como "se
~ ñora de", "señorita" 
0 ou "señora", que ser-

Editáronse tres mi
lleiros de manuais, 
especialmente dirixi
dos ao funcionariado . 
da Administración 
Autonómica, nos que 
se lles indican nume
rosos casos nos que 
poden evitar a lin
guaxe sexista. Os 
exemplos de "xeren
ta" e "conserxa" son 
os máis extremos 
aos que se acude, 
pero tamén apare
cen os completa
mente aceitados, pe
ro moitas veces es
quecidos "directora" 
ou "xuíza". 

A campaña da consellaria incide nos intentos do movimento feminsita de erradicar a linguaxe sexista da adminis- Vian para remarcar O 
tración e dos meios de comunicación, nos que moitas veces a muller é descrita como obxecto. estado civil. • 

S U . B - S C R E B A ·_ S E ! . ! 
Nome ................................... Apelidos ............................................ .. 

•.............•.... ,. ........................ Enderezo ............................ : .............. . 

• aa11.•aAA-• ·······": ' aaa9 <I •••••••• , IO.lll>C1Ul••• •• • 9 1' 1' • i"I••+••••+ • 9JI ~.it't•4+441•+• ··~·~· ~· 4 ............ ,. •••••• jt, 9 8 • 'ff•+++•+• 

f 

Correo electrónico: subs.anosaterra@terra.es 

Sus.crébome a A Ncsa Te~ por un ano/semestre ao prezó de: 
O Galiza/Estado/Portugal 9.000 ptalano 4.500 pta/semestre. 
O Europa 11 .000 pta. 
O América e resto do mundo 14.000 pta. 

Pagament~ domiciliado 

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

1conta ou Libreta CLI~I] [ilJJ OJ l 1 1 1 f 1 J 1 1 r 1 
1
Titular ~ .......•.• : •.. ................. , ............................. H ... . . , ................................... . 

Povoación .............................. ~ ..... Província ............................................ . 

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

Povoación ................................... N.l.F . .......................................... . 

Provfncia ..................................... País ........................................... . 

a) Subscrlcfóns para o Estado español O Talón bancário adXUnto. 
b) Para o resto do mundo 

O Xiro lotemaclonal a nome de A N~ T"rra Apdo. 1.371 VigO. 
o Cheque bancáño aaxuoto. 
O Visa. 

.$érvanse tomar nota de atender alé novo aviso, e oon cargo á míña oonta, os recibos que ao meu 
noma lle sexan aprasantados por Promodóns Culturais Galegas S.A (A Nosa Tena). 

Data Atentamente (Slnatura) 

Pagamento con cargo ao meu cartón de crédito 

'visa w l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 l O TTJ 
Data de caducídade do cartón (impre$Cindíbel) ............ ..................................... . 

Nome do titular .................. .. ...... .. .. ........................................ .......................... ,. .. .. 

Sínatura do titular (imprescindíbel): 

I· 
1 

29 DE MARZO PE 2001 

Corpos 
explosivos 

Outra das frentes desta 
campaña do Servizo de 
lgualdade son os meios 
de comunicación. 
"Comunica igualdade" é 
o titulo dun manual no 
que patticiparon 
profisionais do 
xornalismo. Este é un 
terreo adubado, non 
poucas veces, de perlas 
en canto ao tratamento 
das mulleres. O Servizo 
de lgualdade aconsella 
tratamentos igualltários, 
respetuosos e que 
luxan do tópico respeito 
aos roles de muller. 

Un exemplo claro: 
mulleres famosas son 
descritas 
reiteradamente como 
explosivas, esculturals, 
exuberantes ou séxis, 
poflendo o acento a 
todo o que poden ter de 
atractivo para o público 
masculino. Ainda que o 
campo no que se fai 
máis evidente a 
redución da muller a 
"corpo", é na 
publlcldade, a 
consellaria demanda 
correxllo tamén no 
xornalismo. Non se 
deben empregar 
fórmulas tan pouco 
correctas como 
referirse á conselleira 
de Família como 
Mano/ita López 
Besteiro, ou destacar da 
abertura de seslóns no 
Congreso dos 
Deputados os 
chamatlvos traxes de 
Carmen Alborch ou 
Celia Villalobos. 
Famlliarldade e cercanla 
que, como se resefta na 
campafta, aplicase ás 
mulleres e non aos 
homes de proxecclón 
pública. 

Abondan os casos de 
fotografías publicadas 
en xornals e revistas en 
cuxo pé non se 
identifica ás mulleres 
que aparecen nelas, 
conslderándoas en 
plano secundárlo en 
referéncla aos 
protagonistas 
masculinos da lmaxe, 
ou de simpllflcaclón de 
fenómenos soclolóxlcos 
complexos con titulares 
como "Volta a muller 
mol femlnlna" ou "A 
muller de hoxendla di 
adeus ao feminismo". A 
realidade das mulleres é 
bastante máis 
complicada, din no 
Servizo de lgualdade, e 
débese de abordar con 
máis rigor. Non se sabe 
como se aplicarán estes 
consellos nas 
redaccións·, pero 
presúmese que terán 
máis eco que entre os 
publicitários, que 
teiman unha e outra vez 
na muller danone, na 
obsesionada palas 
enrugas e na que ten 
como meta atopar un 
bon coche cun home no 
asiento do piloto.+ 
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As au~oridades municipais descoñecian a existéncia cando proxectaron as obras en Doutor Cadaval 

· Periga o último vestíxio da muralla de Vigo 
polci ampliación dunha rua 
-0- H. VIXANDE 

O proxecto de ensanche do 
prlmeiro trelto da rua Dou
tor Cadaval de Vigo pon en 
perigo a continuidade do úl· 
timo vestíxio do amuralla· 
mento da cidade. Cando se 
redactou o proxecto de 
obras, as autoridades ignora
ban que lan tirar un chisco da 
história da cidade. O primeiro 
paso desta intervención será 
a expropriaclón de duas ca
sas que constriñen a rua. 

O proxecto de ampliación do pri
meiro treito de Doutor Cadaval 
pretendia homoxeneizar o trata
mento dado ao outro tramo da 
rua, que tamén se proxecta para 
vários viais céntricos máis situa
dos no entorno do futuro Museu 
de Arte Contemporáneo. A inter
vención supón a semipeonaliza
ción da rua. 

Tras a redacción do proxecto, 
inicialmente o concello proce
deu a expropriar duas casas 
que constriñen esa rua, pero, 
ainda que as autoridades o ig
noran , a ampliación implica 
continuar o seu trazado orixi
nal nunca conclu ído e derru
bar tamén o que é último ves
tíxio do amurallamento urba
no: unha parte do que eran as 
Tres Portiñas, que ainda que 
conserva adosado ao edifício 
do antigo xornal El Pueblo Ga
llego. 

No seu dia, o fundador do diá
rio, Manuel Portela Valladares, 
decidira conservar o último ves
tíxio da cidade e integrala na 
sua fachada . Tras o golpe de 
1936, o meio de comunicación 
republicano, foi incautado e pa
sou a formar parte da chamada 
cadena de xornais do Movimen
to, até pechar en 1979. Desde 
entón, unha controvérsia sobre 
a propriedade e sobre o destino 
do solar no que se atopa, no 
centro de Vigo, mantén o terreo 
coas paredes do ediffcio en pé 
pero sen uso. 

As obras de ensanche da rua 
marcharán coa fachada princi
pal de El Pueblo Gallego, que 
poderia ser desmontado. As 
mesmas obras derrubarán o últi
mo vestíxio da muralla histórica 
se non se deteñen a tempo. 

A posibilidade da parda dun re
ferente cívico como este xa 
mobilizou a alguns entes que 
tradicionalmente defenden o 
património cultural. Así, o pre
sidente da Asociación de Ami
gos dos Pazos, Xan Manuel 
López-Chaves manifestou que 
"estudaremos o expedente e 
no seu caso mandaremos un 
escrito ao concello". 

Outra personalidade que tradi
cionalmente presta atención a 
estas cuestións, como é o es
critor Xosé Luís Méndez Fe
rrin, tamén ten defendido a 
continuidade deste vestíxio, 
asi, nun recente artigo seu no 
xornal Faro de Vigo, foi a pri
meira persoa que deu fe da 
existéncia desaparte da mura
lla de cachote e reclamou a 
sua conservación. 

O vestíxio da muralla está adosada á ~chada da xomal El Pueb1o Gallego. 

Alternativas 

Existe unha alternativa ao 
proxecto municipal que garan-

te a conservación do pedazo 
da muralla de mamposteiria e 
das cimentacións que dela 
aparezan tras o derrube dos 

Unha casa que dá á Porta do Sol e á "'ª Doutor Cadaval e outra con fachada a Doutor 
Cadaval foron expropriadas. 

A.N.T. 

edifícios expropriados. A solu
ción consiste en cegar a rua 
Doutor Cadaval nos seus pri
meiros cen metros e converter 
en completamente peonal esa 
parte para habilitar un espazo 
verde que conviva cos restos 
do amurallamento que pene
tre até a Porta do Sol. Esta 
posibilidade retira o tráfago 
dunha rua que xa se emprega 
pouco como paso de automó
beis porque conduce a un en
trambilicado labirindo de ruas. 
Esta opción non priva de ser
vizo á rua, que conserva o 
seu aceso desde a parte su
perior. 

Xosé Luís Méndez Ferrin ta
r'nén se pronunciou sobre a 
conservación desta parte da 
muralla e o presidente da Aso
ciación dos Amigos dos Pa
zos, Xan Manuel López-Cha
ves, suxeriu que "incluso po
dia ser un elemento decorativo 
desa praza". • 
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O FÍO DA LINGUA 

Tenro 
Tenreiro 

Na evolución do latín cara ás 
linguas románicas, certas pala, 
bras que remataban en .-éne:rum/, 
éneram perderon nunha ampla 
wna da Romanía o segundo e, 
convertíndose en --enro/--enra (ou 
,erire/,e:rrra, ou mesmo ,erire nos 
dous xéneros, dependendo dos 
idiomas). En galego-portugués o 
novo grupo non tivo dificultade 
ningunha para se instalar (xenro, 
tenro, venres, etc) mais o encon, 
tro de consoantes pareceu resul, 
tarlles incómodo aos falantes 
doutras linguas, que argallaron 
distintas solucións. Houoo casos 
en que se xerou unha consoante 
de apoio (catalán gendre, 
tendre/tendra, divendres, etc, frafr 
cés gendre, tendre, vendredi ... ) ou 
se acudiu ao desprazamento dun 
dos sons -o que se chama unha 
"metátese"- como fuco o español 
(yerno, tierno/tierna, viernes ... ). 

O que non triunfou en galega 
foi o grupo ,alro, ,elro, ,ilro, 
etc. (Cal ros, melro, bulra ... ), 
moitó máis consolidado en 
portugués. É producto do des, 
prazamento (a metátese) nos 
grupos ,arlo, ,erlo, etc (Carlos, 
merlo, burla ... ). Aínda podemos 
oír illadamente palabras como 
abalroar, guelras, chilrar e outras 
pero en galega son moi minori, 
tarias frente as formas en -rl. 

Volvendo ao adxectivo 
renro/a, diremos que xa en la, 
tín serodio apareceron renrei, 
ro/renreira, que, de seren ini, 
cialmente adxectivos (un bece, 
rrb tenreiro, unha vaca tenreira), 
pasaron a facerse substantivos 
que denominan a cría da vaca 
(un tenreiro, unha tenreira). 
Máis tarde, en galega e en por, 
tugués, apareceron as formas 
alternativas terneira/ terneiro. 

Como é ben sabido, a cría da 
vaca recibe na nosa lingua dife, 
rentes nomes. As máis novas, 
que aínda maman, adoitan 
chamarse cuxo/cuxa (ou 
cucho/cucha, pucho/pucha), xa, 
to/a, vire.lo/a, e despois son xo, 
venco/a, novelo/a, becerro/a, etc. 

Xovenco/a e mais novelo/a 
transparentan ben a súa pro, 
cedencia. Ambas veñen do la, 
tín, coa mesma orixe que xo, 
ven e mais rwvo/a. Canto a be, 
cerro/a, trátase dunha palabra 
de orixe pre,Jatina, común ao 
galego,portugués e ao español. 

Unha palabra moi abundante 
na nosa toponimia e nos apeli, 
dos é senra, forma diverxente 
deseara (non menos abundan, 
te) que como ela denomina un 
terreo fértil. A partir dela ternos 
senrada e serradela, o cebo utili, 
zado para a pesca, a miñoca. 

Serireira ou xerireira é sinónimo 
de antipatía; animadversión, rei, 
ma,' e hai quen lle supón á pala, 
bra unha orixe a partir de xeri, 
ro. Sería o sentemento do xen, . 
ro para a súa sogra. A nós paré, 
cenos unha elucubración sen 
fundamento, baseada nun vello 
tópico. Simple xenreira. • 
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O ministro infJou, supostamente, o censo de Formentera · 

Anticorrupción investigará a Matas . 
por captar votos emigrantes con cartos públicos 
-0- CÉSAR LORENZO GIL 

A Fiscalia Anticorrupción 
abrirá nos próximos dias un
ha investigación sobre o de
nominado 'Casp Formentera'. 
As denúncias dos médios de 
comunicación e dos partidos 

~ da oposición sobre a capta
ción·, de votos emigrantes con 

·Cartas públicos colocaron o 
ministro de Médio Ambiente, 
Jaume Matas, nunha difícil 
posición que pon en perigo a 
sua continuidade no gabinete. 

emigrante", escribiu no seu diá
rio persoal. 

Miquel Segura participara antes 
neutras operacións semellantes 
en Puerto Rico, Cuba, Repúbli
ca Dominicana e Uruguai. As 
suas xestións en Latinoamérica 
tiveron unha repercusión ime
diata. Os votos emigrantes nas 
Balears pasaron de 3.435 a 
6.902 de 1998 a 1999. Até ese 
ano, case non habia votantes de 
fóra do Estado español inscritos 
en Formentera. "Contamos cun
ha boa masa de sócios que pro
piciará o voto por correo para o 
PP", explicou Segura. 

As investigacións xornalísticas e 
políticas descobren dados deliti
vos nas actividades de Jaume 
Matas no tempo no que gover
naba a Generalitat das lllas Ba- . 
lears. De cara ás eleicións auto
nómicas de 1999, o Partido Po
pular (PP) organizou un sistema 
de captación de votos dos emi
grantes en Arxentina e Uruguai. 
Através de várias asociacións e 
contactos a soldo da administra
ción balear, o PP apurou o e-m
padroamento de, alomenos, 72 
persoas en Formentera .. 

O actual ministro de Meio Ambiente Jaume Matas está a pasar o seu pior momento 
político desque chegou á presidéncia do PP balear. 

Para levar a bon porto a estraté
xia marcada, Segura recoñecia 
a necesidade de pagar unha im
portante retribución aos contac
tos que conseguían atopar os 
españois, xestionar a sua na
cionalidade e inscrición e final
mente "recomendar" o voto para 
o PP. O Instituto Balear de De
senvolvimento Industrial contra-

ra os comícios autonómicos . .O 
nome clave da trama é Miquel 
Segura. O correspondente do 
diário ABC en Arxentina traba
llou antes como asesor do líder 
popular nas illas. O seu traballo 
consistiu explicitamente na bus-

, tau dous reside.ntes en Arxenti-
ca de emigrantes españois nos na e Uruguai sen un cometido 
estados arxentinos de Mendoza concreto. Na realidade, partici-
e Santa Fe e inscribilos nos paban como "axentes" de Segu-
censos eleitorais de Formente- ra na criación de casas de Bale-
ra. "Despois de percorrer millei- ars, unha institución que me- . 
ros de quilómetros vexo total- drou espectacularmente no de-
mente viábel a cuestión do voto rradeiro lustro do século xx. • 

A xustiza tomou boa nota destas 
informacións e, primeiro median
te a fiscalia de Eivissa é logo 
desde a Fiscalia de Anticorrup
ción, abriron as dilixéncias perti
nentes para aclarar a responsa
bilidade de Matas nesta trama. O 
proceso xudicial pode ser longo 
e complicado pero desde a opo
sición xa se espera que, ou ben 
Matas abandona o governo de 
José María Aznar ou se chega a 
un suplicatório nas Cortes para 
retirarlle a condición de aforado. 

A cobiza política e o marco legal 

Segundo as informacións apa
recidas no Diario de Mallorca, 
Jaume Matas criou, ce beneplá
cito da dirección estatal do PP e 
utilizando diñeiro público do 
próprio Govern balear, unha es
trutura de caza de votantes pa-

O escándalo da suposta mal
versación de fundos públicos 
na captación de votos para o 
PP nas Balears pon de mani
festo unha prática que este par
tido poderia estar a ensaiar ta
mén ces emigrantes galegas 
no exterior. A pesar de ·que os 
partidos da oposición no Parla
mento galega pediron en repe
tidas ocasións cámbios radicais 
na forma de obter os votos dos 

galegas de fara, o PP negouse 
sempre a introducir cámbios 
nun marco legal que permite 
causas tan estrañas como su
fráxios en sedes deste partido, 
votos de finados, mareas de 
sobres de diferentes votantes 
coa mesma caligrafia e sen 
xustificación documental dos 
dados dos votantes. 

O Bloque Nacionalista Galega 

apresentou, tanto no Parlamen
to coma no Congreso de Depu
tados diversas proposicións pa
ra facer máis transparente este 
proceso e axeitalo aes requisi
tos legais que si teñen os vo
tantes galegas dentro do pró
prio território. O sentido último 
destas reclamacións é asegu
rar que non se cometen abusos 
nen fraudes como se denun
ciou no caso de Formentera. • 

Cavallo soña co paraíso de Rato 
O prirneiro investidor en Arxentina é o Esta
do español. Este é o froito material rnáis re
chamante de cinco anos de Govemo PP. Es
te e o declínio, o esnaquizamento nas bolsas, 
de aquela fantasia delirante que se deu en 
chamar capitalismo popular. A tese de .Mil
ton Friedman de que as rnigallas dos ricos 
encherán de ledícia aos menos abastados 
voltou a ser desmentida pola realidade. Po
rén, do ponto de vista dos amos do capitalis
mo español, o Govemo PP foi, está a ser, un 
excelente negócio. En termos marxistas ( co
mo sabemos as categorías ·analíticas de Marx 
utiliza-nas acotio e mesmo sen sabelo os ana
listas do réxime), o Govemo PP liberou en 
España certas forzas produtivas mcii podero
sas. En eséncia, produciu a maior concentra
ción de capital da história, o que permitiu a 
exportación de inxentes sumas de di~eiro, 
fundamentalmente a Latinoamérica. E por 
isto que Cavallo, o novo chefe en Arxenti
na, visita primeiro Madrid ap.tes de calquer 
outra carital metropolitana. E ben saber con 
quen nos xogamos os cartos. 

Dicia don Carlos que os Governos eran os 
comités executivos dos asuntos da burguesía 

e eis ternos a Rodrigo Rato, agora seique no
vamente redivivo, a dicer que si, que o Go
vemo apoia a Cavallo, rodo sexa pola ventu
ra dos capitais investidos por Telefónica, En
desa, BCSH, BBV A e demais siglas da cons
telación oligárquica es-

ñois están en xogo no casino de Buenos Ai
res. Se se estragan, e se a bolsa segue a cus
pir perdas, entón se callar Rato perderá bri
llo e comezará a falarse tamén aquí de rece
sión, de deflación e da fin dun ciclo. Será o 

momento de ver corno 
pañola. Para pór en ce
na o plácet ao novo 
xestor da colónia, nada 
mellor que unha entre
vista na Moncloa .con 
Aznar e Rato. Pouco 
importa a depaupera
ción das -clases popula
res arxentinas, o verti
xinos0- proceso de em
po brecimento do país 
austral. Hai que garan..
tir os gaños, salvar os 
rnóveis financeiros. 

'Nen o ministro 
español de Economia 

nen por suposto Aznar 
necesitan pedidle ao 
Parlamento poderes 

especiais: xa os teñen" 

argumentan os teóri
cos da posmodemida
de, os arautos da nova 
economía informacio
na l e demais lérias. 
Sospeito que dirán o 
de sempre: é necesário 
teimar na via das re
formas estruturais. lsto 
é: máis precariedade 
laboral, máis poder pa
ra os oligopólios, me
nos control pút.J.ico. 

Mais non nos engane-
mos: non só hai que vender confianza en 
Arxentina, tamén cumpre un aGeno tran
quilizador por parte do PP para o consumo 
interno: boa parte dos xigantescos benefí
cios obtidos polos grupos oligopólicos espa-

Ou sexa: o paraíso que 
soña Cavallo para Ar
xentina é xusto o que 

rexenta no Estado español o señor Rato. 
Nen o· ministro español de Economía nen 
por suposto Aznar necesitan pedidle ao Par
lamento poderes especiais: xa os teñen e 
ameazan con ser absolutistas e ilimitados.+ 
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A corrente critica de EH 
reclama o voto 
para esta fonnación 

Críticos si, pero leais .. 
Aralar, a corrente crítica de 
Euskal Herritarrok, 
anunciou que mália discutir 
alguns importantes " 
postulados da 
organización, non ten o 
proxecto de escindirse nen 
de solicitar o voto para a 
coalición PNV-EA nas 
eleicións autonómicas de 
Maio. Portavoces de Aralar 
sinalaron que participarán 
nos debates dos abertzales 

_ para conquerir que EH 
rectifique na sua decisión 
de non acudir ao 
Parlamento basca. Esta 
corrente crítica tamén se 
opón á violéncia de ET A e 
reclama que Euskal 
Herritarrok abandone a 
dependéncia de ET A. A 
principal figura de Aralar é 
o concelleiro en lruñea, 
Patxi Zabaleta. • 

O govemo de Nafarroa 
elimina o euskera 
da Administración 

A Unión del Pueblo 
Navarro (UPN) deu orde 
de eliminar o bilingüismo 
de todas as 
comunicacións oficiais 
das administracións nas 
que governa. Primeiro, o 
presidente do Governo 
Foral de Nafarroa, Miguel 
Sanz, aprobou un decreto 
neste sentido. Oiante da 
negativa de vários 
concellos con altos 
índices de talantes en 
euskera, Sanz permitiu 
que aqueles municípios 
que asi o quixesen 
poderian seguír a utilizar 
a língua autóctona. Mais, 
ao mesmo tempo, as 
alcaldias da UPN, como a 
de lruñea, decldlron 
prescindir do 
bilingüismo. Esta 
medida, xunto a outras 
que pretenden restrlnxlr 
o uso do basca, foi 
contestada en várias 
localidades do Norte da 
comunidade, que pedlron 
unha defensa firme da 
Hngua.• 

IU acusa a Aznar 
. de querer desmantelar 
o Estado autonómico 

O coordenador xeral de 
Izquierda Unida (IU), 
Gaspar Llamazares, 
denunciou a existéncia dun 
"programa oculto" do PP 
que pretende recrutar o 
poder das autonomias e 
devolver ao poder central 
várias das competéncias 
recoñecidas na Constitución 
de 1978. Llamazares puxo 
como exemplo desa 
estratéxia as declaracións 
do presidente da Xunta, 
Manuel Fraga, quen lle 
pediu a José María Aznar 
que tomase o control da 
ertzaintza . . "Empézase asi e 
acábase derogando o 
Estado autonómico", 
explicou o líder de IU.+ 
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Josep Vicent Marques 
'Esquécese que o nacionalismo loitou pala democrácia' 

-* .JULI CAPILLA/ EL TEMPS 

O sociólogo Josep Vicent Marqués (Valencia, 1943) coloca novamente no prelo País 
perplex ("Pafs perplexo"), unha análise da política valenciana, publicada en 1973 e 
actualizada agora con artigas sobre a situación actual. Nas suas palabras mestúrase 
a análise do futuro .da esquerda e o papel dos nacionalismos baixo o apoxeo do PP. 

Que pode facer o PSPV para 
contrarrestar a corrente espa
ñolista do PSOE? 

Mentres teimen en se conside
raren de centro, deixarán tora 
unha parte considerábel dos 
seus votantes de esquerda non _ 
radical. Agora resulta unha gran 
tempada para o centro! lsto ex
plica o terceiro espácio do que 
tala Pere Mayor. Eu non enten
do cal é ese terceiro espácio do 
que fala o dirixente do Bloc Na
cionalista Valencia. Mayor di 
que é equidistante entre o PP e · 

o PSOE. A min paréceme, en 
troques, que o Bloc se atopa 
máis perto da direita. 

Teñen algo que facer os parti
dos minoritários nas próxi
mas eleicións? 

Coido que están condenados a 
andaren xuntos: lndependentes, 
Verdes, Esquerra Unida, Bloc, 
Esquerra Republicana, Esque
rra. Valenciana ... O problema, 
nembargantes, é se o PSOE en
tra ou non nese espácio. lsto 
demandaría unha liña moi clara 

de defensa do território e do dis
curso próprio respecto do de 
Madrid. Na prática política non 
hai moitos debates ideolóxicos 
nen-problemas, nen rifas nen 
manías. Pero non hai tanta 
coincidéncia nas prioridades e 
nas sensibilidades. Hai unha 
sensibilidade nacionalista, femi
nista, ecolóxica. Non son todas 
da mesma peza. Nas manifesta
ción s progresistas acostuma
mos a atapar sempre persoas 
procedentes de todos estes 
campos. Por iso penso que po
den unir esforzos entre todos. 

O governo central criminaliza 
o nacionalismo democrático? 

Coido que si. E penso que esta 
criminalización é absolutamen
te lamentábel. Mais isto non se 
poderia conseguir sen a inesti
mábel axuda da ET A. Os ele
mentos máis asilvestradamen
te nacionalistas españois ten
tan criminalizar o nacionalismo 
democrático. Pretenden que os 
nacionalistas se xustifiquen 
continuamente. "Olla, que son 
nacionalista pero son demócra
ta!" Esquecen que foi o na- · 
ciónalismo 9 ·que loitou pola . 
deniocrácia d1..1rante moito tem
po. Hai causas que parecen 
particularménte indignantes. 
No referente aos militares e 
empresários, por exemplo, pa
souse dunha mania persecutó
ria á glorificación. Que os na
cionalistas coma min teñamos 
que defender o PNV ... ! 

E que se pode facer na cues
tión basca? 

Supoño que anunciar a autode
terminación cun prazo prudente 
e negociala nun contexto axeita
do. O modelo do Quebec sería 
bastante atinado, especialmente 
tendo en conta que a vontade · 
dun povo non se expresa dunha 
soa vez. A conduta da ET A é 
censurábel, pero ter os presos 
fora de Eüskadi tanipouco é 
xustificábel. A única pena que 
se debera impoñe( é a da priva
ción da liberdade. Polo tanto, 
que a xente teña que se despra
zar para ver os seus familiares é 
castigar unhas persoas qu~ non 

. formaron parte do delito. E im
poñer unha pena adicional á pri
vación de liberdade. 

É posíbel a unión do naciona
lismo? · 

Creo que si, sobretodo se se fai 
canda a esquerda, o ecoloxis
mo .. _ Todo depende do tipo de 
discurso en que. se basee a dis
cusión sobre esas cuestións. 
Fundamentalmente, a idea é 
deixar de lado a polarización 
das manifestacións e conseguir 
programas máis concretos. O 
que eu demandaria é pluralismo 
fronte a unificación, uniformiza
ción, globalización e imperialis
mo. Todo o que sexa intercam
biar experiéncias e evitar, polo 
tanto, a endogámia, está ben. 
Todo o que signifique normali
zar cultural e politicamente os 
tres países de cultura e lingua 
catalanas é positivo. 

Xa entrou en vigor a nova Lei 
de Estranxeria, grácias á clara 
maioria do PP. Que opina da 
cuestión da imigración? 

Este asunto mostra, unha vez 
máis, a estupidez que caracteri
za a burguesia e a clase empre
sarial, valenciana en particular e 
española en xeral. Porque par.e
ce que de repente tan falta imi
grantes. Deberíase ter prepara
do a povoación antes e non 
agora. Que cando mandaba o 
PSOE non se podia ter talado 
desta cuestión? O que pasa é 
que non ·hai capacidade de or
ganización da acollida. Que os 
imigrantes teñan que se mover 
para conseguir os papeis que 
lles permitan traballar parece 
unha postura prepotente, algo 
como dicir "ahora usted salga y 
salude como Dios manda". O 
paradoxo é que os imigrantes 
tan falta. As persoas que se pe
charon nas igrexas teñen razón. 
T emos que nos perguntar ·que é 
realmente importante nunha so
ciedade coma a nasa.+ 
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NOVIDADE 

Arredor 
de Castelao 

De MªPilar 
GC!_rcia Negro 

NÓS OS GALEGOS 

Do rexeitamento dos 
prexuízos, da luciclez e ao 
tempo da paixón nacen estas 
aproximazóns ao Castelao 
político, dinamizador da loita 
polo idioma, escritor, con 
especial atenzón á presenza 
popular e feminina nas suas 
obras. Trata,se ante todo de 
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 
modemidade para a nasa arte 
e a nosa literatura, nen 
dramaturgo hipervalorado, 
nen galeguista a la violeta, 
asumível até polos que con 
gasto o terian fusilado e só 
puderon condená, lo ao exílio 
nen ... ) E hai lago, eliminada 
a tona de distorsóns e 
preconceitos, a leitura atenta 
e intelixente do que a obra de 
Castelao amostra. 

Pilar Pallarés 

ANOSA TERRA 
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A chegada de Ariel Sharon ao 
poder, provocou un recrude
clmento do conflito? 

Por si soa a presenza de Sharon 
como primeiro ministro non é da
bondo para acabar ca proceso 
de paz. Si o vai estancar, pero 
antes tamén fixera o mesmo Ne
taniahu e non puido acabar · con 
el. Neses periodos perdidos a 
parte palestina é a que paga · 
máis, por iso solicitamos á socie
dade internacional qu~ interveña 
exixindo xustiza. 

Foi logo a atitude do Movi
mento Sionista a que parali
sou as conversas? 

O movimento sionista é quen to
ma as decisións sobre o proceso 
de paz. Os cidadáns israelis están 
a favor das negociacións. Sharon 
conseguiu o 60% dos votos, polo 
que facendo cálculos, pódese di
cer que hai un 35% aproximada
mente, que apostan por un acordo 
de paz. A cuestión radica nos diri
xentes políticos israelíes, que son 
os que non están a favor. 

Nestes momentos apresénta
se o conflito como un enfron
tamento entre terroristas pa
lestinos e Israel. 

Hamas é unha organización pa
lestina islámica en contra da paz. 
O estado israelí tivo moito que ver 
na sua criación, algo que recoñe
ceu o próprio Rabin, que dixo que 
tiveran que criar Hamas para criar 
un ha alternativa á OLP. Sen em
bargo, agora Israel recoñece que 
non controla plenamente a Ha
mas. Cando se iniciaron as nego
ciacións nós apoiamos a proposta 
e tiñamos o soño de que a paz 
podía permitirnos acadar mellares 
condicións de vida para a socieda
de palestina. Naqueles momentos 
a opinión de Hamas consistía en 
afirmar que a nasa opción ia fra
casar porque Israel non nos ia dar 
nada, porque non se ia retirar dos 
territórios ocupados e non permiti
ria a criación dun estado Palestino 
nen o exercício dos lexítimos direi
tos. Pos iso pensamos que canto 
máis se retrasa no cumprimento 
dos seus compromisos, indirecta
mente, fortalece a postura de Ha
mas. Por iso, o radicalismo íslámi
co na zona beneficia ao estado is
raelí. Seguramente se Israel avan
za no cumprimento dos seus com
promisos será quen de reducir ao 
mínimo a existéncia de organiza
cións como Hamas. Mália iso, a 
maioria dos palestinos seguen op
tando pala paz. 

Que significou o asasinato de 
Rabin para o proceso de paz? 

A marte de Rabin demonstrou 
que a sociedade israelí non esta
ba convencida do proceso de 
paz. Rabin é un dirixente históri
co que chegou a se convencer 
da necesidade de continuar coas 
negociacións. Sen embargo, de
bido á falla de convencimento por 
parte da sociedade israelí, mata- · 
ron a Rabin. Hai que ter en canta 
que era o primeiro ministro dun 
dos estados que máis inviste en 
seguridade e era difícil acceder a 
el e asasinalo. Alguén facilitou o 
camiño ao asasino e posibelmen
te haxa algúns intrumentos do 
~stado que apoiaran a operación. 
E o que consolida a miña opinión 
sobre a falla de madureza na cul
tura de paz de Israel. 

EEUU apresentóuse diante da 
comunidade internacional co
mo mediador no conflicto de 
Oriente Médio. Cal é o seu po-

, sicionamento tras da chegada 
de George Bush ao poder? 

. ' 
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ANOSATERRA 

Nabil Marouf. 

'O radicalismo islámico en Palestina 
favorece a Israel' 

.. PAULA CASTRO 

As negociacións de paz entre palestinos e israelis están paralisadas. A Autoridade Palestina apela á me
diación de Nacións Unidas e busca aliac_tos na comunidade internacional para continuar as conversas. 
Pola sua banda, o movimento sionista frea calquera tentativa negociadora para impedir que se devolvan 
os territórios ocupados. O Delegado Xeral de Palestina no estado español, Nabil Marouf, que visitou 
Compostela convidado por Galiza Nova e o BNG, explica as causas do recrudecimento do conflito, tras 
da chegada ao poder de Ariel Sharon e o papel dos EEUU, rexidos agora polo conservador George Bush. 

Os EEUU foron historicamente 
aliados do movimento sionista, ao 
que apoiaron económica e arma
mentisticamente, até o ponto de 
facer uso do seu direito de veto 
no Consello de Seguridade de 
Nacións Unidas a favor de Israel. 
O resto da comunidade interna
cional xogou un papel semellante, 

porque se defendera a legalidade 
propiciaríase o cumpr:imento das 
resolucións da ONU e o acordo 
de paz. Tras da saida de Clinton 
do poder, a nova administración 
USA deseñou as suas prioridades 
de modo distinto. Para esta admi
nistración está en primeiro lugar o 
control do petróleo na zona do 

A. PANARO 

Golfo, o que implica transladar o 
problema palestino a un segundo 
o terceiro plano. Considero que 
EEUU está abrigado a manter e a 
tratar o tema, porque a inestabili
dade na zona de Oriente Médio 
xera ameazas á estabilidade pró
pria de EEUU o que os abrigará a 
reprantexar o asunto.• 

CÉSAR LORENZO GIL 

Comandante Ester 
O subcomandante Marcos non sabe nada de cultos á 
personalidade nen egolatrias. O dia máis importante 
para a causa que el decidiu liderar, desaparece da <::e, 
na coma os grandes persoeiros e coloca os focos sobre 
os comandantes, as outras voces da "cor da terra". . 
O pasado 28 de Marzo ficará na história de México 
como a primeira cita dos indíxenas e o Parlamen, 
to. No debate máis importante dos últimos tem/ 
pos, representantes do EZLN, das coordenadoras 
de defensa dos povos índios e dos diferentes grupos 
políticos falarán da necesidade de acabar con cin, 
co séculas de esquecimento e conseguir para os 
máis pobres "água, escoliñas e camiños". 

A forza do discurso zapatista levouna sobre os ombrei, 
ros unha muller, metáfora perfecta dos párias da terra, 

discriminados desque nacen por mor do seu xénero, a 
sua língua e a cor da sua pel. A comandante Ester esti, 
vo magnífica, inspirada pola lírica zapatista que tinxiu 
a política coas mil cores da sua reivindicación. 

As suas palabras son a confirmación de que o mo, 
vimento que defenden os guerrilleiros de Chiapas 
non só é necesário senón que é l)rxente. A coman, 
dante Ester falou de respecto e de ihxustiza, coa 
voz crebada ás veces. O seu discurso firme lernbrou 
os morros por arrepoñerse aos abusos dos podero, 
sos, a ocupación militar do exército de Vicente 
Fox e os sufrimentos dun povo que cansou de cho, 
rar e reclama o que lle pertence. Da sua boca, 
chantáronse p/alabras de aceiro nos maxins dos que 
as escoitan. "As veces, as mulleres índias irnos bus, 
car água e ao volver, xa ternos morrido". + 

, . 
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Ofensiva macedónia 
contra a guerrilla 
albanesa 

Un dia despois de que o 
governo de Macedónia 
anunciase a eliminación 
física do Exército de 
Liberación Nacional, 
movimento guerrilleiro 
albanés que operaba perta 
da fronteira co Kósovo, o 
exército desta república ex 
iugoslava atacou outravolta 
posicións arm~das ao norte 
de Skopje. O pasado 
Domingo, 25 de Marzo, as 
precárias unidades da milicia 
macedónia ocuparon T étovo 
e lanzaron as primeiras 
ofensivas sobre un grupo de 
outeiros nos que se fixeran 
fortes os albaneses. O 
governo de Ljubco 
Georgievski pretende 
erradicar a ameaza violenta 
antes de que se esgace a 
convivéncia entre as 
comunidades eslava e 
albanesa.+ 

Xuízo a Shell 
por crimes contra 
a humanidade en Nixéria 

Shell, a transnacional 
angloholandesa do 
petróleo, poderia ser 
xulgada nos Estados 
Unidos potas mortes do 
escritor nixeriano Ken 
Sar~Wiwa e outros oito 
activistas da tribo ogoni, 
executados en 1995 pola 
ditadura militar. A 
implicación da Shell 
demostraríase se se 
compraba que a compañia 
axudoulle ao governo 
ditatorial a fabricar probas 
contra Saro-Wiwa. A 
petroleira mantén desde 
1958 unha hexemonia 
sobre a indústria de 
Nixéria. Os ogoni veñen 
denunciando desde hai 
várias décadas a 
ocupación Ilegal de terras e 
a contaminación das águas 
e prexuízos para a pesca. 
Agora, o Tribunal Supremo 
norteamericano crese 
competente para xulgar 
crlmes contra os dlreltos 
humanos, málla que estes 
non se cometesen no seu 
próprio terrltórlo. • 

Xanana Gusmáo 
abandona a presidéncia 
do Consello do Timor 

O lf der independentista de 
Timor Leste, Xanana 
Gusmáo, demitiu o pasado 
Mércores, 28 de Marzo, do 
seu cargo de presidente do 
Consello Nacional 
timorense, unha espécie de 
parlamento de transición 
logo da intervención das 
Nacións Unidas na ex 
colónia portuguesa. Gusmáo 
xustificou a sua decisión na 
sua negativa a participar 
"nun proceso político 
irresponsábel". A decisión do 
líder carismático da loita de 
Timor contra lndonésia ten a 
ver moito coas divisións 
internas no próprio consello 
e o deseño do futuro 
independente deste ....! 
território. • 
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Os ambientalistas e 
o Plano -
Hidrolóxico 
de Galiza .. Costa 

Os representantes das aso
ciacións ambientalistas e das Uni
versidades de Vigo e Santiago e 
un dos representantes da Federa
ción Galega de 
Municípios e 
Províncias 
(FEGAMP) va- A xuízo dos 
taran contra a 
aprobación 
dun ditame fa
vorábel ao Pla
no Hidrolóxico 
de Galicia
Costa (PHGC) 
na última xun
tanza do pleno 
do Consello 
Galega de Me
di o Ambiente 
(COGAMA). 
Votaron a fa
vor do ditame 
os represen
tantes da Xun
ta, dos empre
sários, da Uni-
versidad e da 

ambientalistas, a 
xestióndas 
bacías de Galiza
Costa (as 
situadas 
integramente en 
tenitório galega) 
debería ser 
competencia da 
Consellería de 
Medio Ambiente. 

Coruña, das asociacións de amas 
de casa, un da FEGAMP e os ex
pertos Felipe Macías e Darío Pra
da (nomeados polo conselleiro de 
medio ambiente). 

A Asociación para a Defensa 
Ecolóxica de Galiza (ADEGA), a 
Federación Ecoloxista Galega 
(FEG) e a Sociedade Galega de 
Historia Natural (SGHN) apre
sentaron un extenso voto parti
cular ao ditame do COGAMA 
que reflicte non só a opinión das 
devanditas organizacións, senón 
que inclue asimesmo a de ex
pertos na matéria e alíñase deci
didamente coa política actual da 
Unión Europea sobre a xestión 
da auga emanada da nova Di
rectiva Marco sobre a Auga. 

O ditame do COGAMA dá o visto 
e prace a un PHGC que é funda
mentalmente un catálogo de 
obras públicas e obedece a unha 
concepción da política da auga 
máis propia de comezos do sécu
lo pasado que do século XXI. O 
PHGC carece dun enfoque ecolo
xicamente sustentábel da xestión 
da auga e deberá ser profunda
mente revisado cando entre en vi
gor ~ Directiva Marco sobre a Au
ga. E un plano fortemente subor
dinado aos intereses empresa
riais dos sectores da construción 
e hidroeléctrico, auténticos bene
ficiários dun PHGC fiel á lóxica do 
formigón e do quilovátio. 

A xuízo dos ambientalistas, a 
xestión das bacf as de Galiza
Costa (as situadas íntegramente 
en território galego) debería ser 
competencia da Consellería de 
Medio Ambiente (marxinada no 
proceso de elaboración do 
PHGC) e non da Dirección Xeral 
de Obras Públicas da Conselleria 
de Política Territorial. Asemade, 
debería abrirse á participación 
social e incorporar un enfoque 
pluridisciplinar e non ser, como 
acontece hoxe, un "cauto exclusi
vo" do Carpo de Enxeñeiros de 
Camiños, Cantes e Portas. 

O PHGC, no canto de promover 
intensamente o aforro e a mella
ra da eficiéncia na utilización da 
auga e de priorizar as accións 

ANOSATERRA 

Suso Sanmartin . 

Acordo UE-Marrocos 
{ou Bruxelas-Rabat) 

Rally Paris-Dakar 
Banco Canário-Sahariano 

de ordenamento do território e 
de restauración a111biental para 
combater as enchentes, propón 
a construción de 24 custosos 
encaros para abastecemento 
e/ou laminación de enchentes. 
Alguns deles afectarían a zonas 
de- alto valor ecolóxico propos
tas para formaren parte da Re
de Natura 2000. O primeiro des
tes 24 encaros é o de Caldas de 
Reis, no ria Úmia. 

Sete dos encaros previstos no 
PHGC son antigas propostas de 
grandes encaros hidroeléctricos, 
cuxa construcción téntase xusti
ficar agora aludindo a supostas 
necesidades de abastecemento 
e/ou prevención de enchentes. • 

ADEGA, FEDERACIÓN 
ECOWXISTA GALEGA, SGHN 

Gran Viciñ@ 
Volveu "Gran Hermano", o exito
so programa televisivo no que 
todos, soamente polo f eito de ter 
un manero a distáncia e tragar
nos inxentes cantidades de pu
blicidade, ternos o dereito de cri
ticar e xulgar duramente a un fei
xe de mozos e mozas pechados 
no interior dunha casa. O espec
tador non ten que aportar nada 
ao programa, non colabora, sim
plemente xulga e critica mentres 
fai un exercício de "voyeurismo". 

Pero, como non, a vida real 
sempre supera á ficción televisi
va. En Pontevedra, seguramen
te ao igual que noutras cidades, 
ternos instalado un teatro social 
moi similar. Un programa teatral 
en vivo e en directo no que un
ha parte dos actores loitan, tra
ballan e tentan levar adiante o 
desenrolo dunha cidade outrora 
durmida, e outra parte dos acto
res convertidos en tristes xulga
dores e groseiros criticóns. 

Este é o noso Gran Viciñ@, que 
nesto, afortunadamente, non 
hai diferencias de sexos. Pois 
si, o Gran Viciñ@ é n~gativo, 
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todo se fai mal; é adiviño, o que 
non esta mal o estará; é criti
cón, cotilla e insultón, todo vale 
para descualificar ao adversario 
xa sexa político ou viciño; ten a 
posesión da verdade, xarnais 
se equivoca; e ademais é un 
pozo de sabiduría sen limite 
que o mesmo entende de leis, 
cultura, construcións, medio 
ambiente ou seguridade cida
dán. Ata algun ternos que é es
pecialista en artes aplicadas e 

Teorfa do 

nacionalismo 
gal ego 
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outro en movementos migrató
rios dos indixentes que viven na 
cidade. 

Polo tanto con este panorama para 
que perder o 
tempo e danar 
a nasa saúde 
visual ollando o En Pontevedra, 
"Gran Herma-
no" da caixa seguramente ao 
tonta, nada igual que 
mellar que o 
noso Gran Vi- noutras Cidades, 
ciñ@ ponteve- ternos instalado 
dres que é moi-
to rnais entreti- un teatro social 
do, moito máis moi similar. 
morboso, ache-
gado, e ten ese 
cheira a rán-
cio, a paleto, 
que lembra a todas as persoas 
que de verdade traballan polo 
progreso e o benestar desta cida
de que están a traballar na liña 
correcta e positiva para os intere
ses da rnaioria da cidadanía. • 

XOSÉ REI 
XOSEREYT@WORLOONLINE.ES 

Recorte 
de liberdades 
nas residéncias 
universitárias 
Que nunha residencia de estu
diantes (pública) da universidade 
de Santiago impoñan á forza 
(=Sin consenso cos afectados) o 
sistema de tarxeta magnética pa
ra entrar a partir dunhas horas, 
probabelmente para moitos non 
signifique absolutamente nada, 
entretidos co quefacer académi
co, coa movida dos luns, martes, 
mércores, xoves e venres e co 
tamarismo ilustrado, non teñen 
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· O PP de Vigo segue 
o camiño do E: o seu 
alcalde Pérez estaba 
tan adoecido por 
conceder licéncias 
de Edificación a toda 
costa que rematou 
na Europa; Horácio 
Gómez tiña 
problemas Especiais 
co Estádio e Carme 
Bianchi cos 
Estacionamentos. 
Agora. vaise Juan 
Corral auténtico 
heroi do Espácio 
sideral. 

A letra básica do 
acrónimp PSOE é o 
E de España, como 

~ indica o líder 
Rodríguez Zapatero 
na campaña de 
Euscadi. Unhas 
autonómicas para o 



,, ., 

1 E: Fraga quer 
1 disolver a Ertzantza 
: e Paco Vázquez 

apúntase contra a 
opinión de 
Zapatero. 

O documentado 
lifüo Gasteiz Tres de 
Marzo de 1976 de 

· Amparo Lasheras, 
que ven de aparecer, 
dá cen razóns para 
Fraga calar a boca 
ben calada cando 

1 tala do E que non 
figura nas siglas do 
PSOE, segundo 
acordo de Zapatero, 
Fraga e Vázquez. 
Cesta si. 

Sorprende a 
dureza coa que a TV 
de Aznar, tan inzada 
de Opus Dei como 
está, trata os cregos 
violadores en África. 
·No cónclave romano 
a igrexa de África 
preocupa desde hai 
anos pero non polo 
sexto mandamento 
senón pola teoria da 

1 liberación que 
predican. 

Motivo que dá un 
diário de Madrid 
para visitar Porto 
Mosquito (Plierto 
Rico): "ali, os 
dinoflaxelados 
emiten un fulgor 
azulado cando se 
axitan as augas ... é 
a bio-luminiscéncia!" 
E nós aqui coa 
ardora, sen cair da 
berza.+ 
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unha miga de tempo para cavilar 
nestas e neutras causas; en efec
to a R. U. Monte da Condesa era 
a única residéncia da universida
de que non dispuña deste méto
do xa que tamén era a única que 
tiña (e ten) sás de estudo abertas 
as 24 horas: tanta liberdade de 
circulación de xente debeulle pa
recer excesivo e inmoral á vice
rrectora encargada da área de re
sidencias e polo tanto, emperre
chada en saír coa sua, impuxo no 
claustro universitário a sua opi
nión, "por unanimidade" segundo 
informaban os cartaces que apa
receron nesa residéncia. Todo is
to merece a seguinte reflexión: 

1- A representación de alumnos 
no claustro da use é do 25% ' 
a mínima das universidades ga
legas, e o ámbito de .votación e 
eleición de representantes son 
as facultades, nunca as residén
cias nen os coléxios maiores. 

2- No devalo dos últimos anos 
os residentes do SUR (sistema 
unificado de residéncias) fumos 
contemplando como se foron 
erosionando as institucións re
presentativas que tiñamos, des
te xeito o consello de residentes 
pasou de ser un órgano cunha 
certa capacidade guvernativa a 
ser algo encargado dun neutral 
asesorarT1ento, pasando a capa
cidade directiva a ser uniperso
nal por designación dos esta
mentos superiores. 

3- Dedúcese 
do anterior a 
total falta de 
valores demo
cráticos nos 
que tanto se 
pede e se ra
ga que se 
eduque á so
ciedade, a 
universidade 
deberia ser a 
primeira insti
tución en 
cumprir esa 
función por 
ser un centro 
superior _de 
estudos e on
de se están a 
preparar as 
elites da nasa 

Tanta liberclade 
de circulación 
dexente 
debeulle parecer 
excesivo e 
inmoralá 
vicerrectora 
encargada da 
área de 
residencias . . 

sociedade futura, pero certa
mente non se pode dicer que 
predique -ca exemplo. 

4- Tense esgrimido o argumento 
da seguridade e isto non ten 
fundamento xa que na residén
cia en cuestión, alomenos nos 
cinco anos que levo eu, non 
houbo nengun tipo de proble
mas que se deriven de tal plan
texamento, por tanto é falso. 

5- Este proceso eng lóbase 
noutro moJto maior que é a im
periosa necesidade de control 
da xente por parte dos poderes 
establecidos mediante a buro
crácia; a tarxeta en custión non 
é máis que unha espécie de 
"visado" para poder entrar de 
noite na residéncia, delimitando 
claramente os que somos e os 
que non somos, a que nos lem
bra isto? 

Conclusión: non hai nengunha 
razón de peso para impar atar
xeta, o fondo ideolóxico que ani
ma este modo de actuar é o 
convencemento por parte dos 
poderes guvernativos désta ins
titución (asi como doutras moi
tas a nível nacional, estatal ou 
europeu)-segundo o cal o derei
to de circular libremente (como 
outros moitos dereitos) non é al
go conseguido polo povo ou po
la sociedade, senón algo outor-

ANOSATERRA 

A todos 
os emigrantes 
na Suíza 
Aproveito este espacio que 
me brinda o semanário A Na
sa Terra, para dirixirme a to
dos vós. 

Para escomenzar decirvos que 
o que subscribe foi como vós 
un traballador máis na Suíza, 
que me chamo Xosé Domín
guez, ainda que tamén son co
ñeci[:to por "Pucho" e que hai 
xa -t anos 
que me ato-
po nesta Te
rra chamada 

· Galiza, á 
que defen
din desde a 
emigración 
e que agora 
deferido 
desde a pró
pria Terra 
das inxusti
zas .que pa
decemos to
dos os emi
grantes en 
xeral. 

Seguramen
te non vos 
daredes 

Fágovos unha 
chamada para 
tratar de 
xuntamose 
conversar algo 
decomofoio 
noso paso pola 
emigración e, 
porque non, o 
noso retomo. 

canta da miña persoa e por isa 
douvos alguns dafos. Xosé 
Domínguez é aquel que xunto 
cun puñado de galegas fundan 

gado polos governantes e polo 
tanto recortado cando a eles lles 
parece apropriado. O que está a 
acontecer aqui non é algo novi
doso xa que se ve todos os dias 
polo mundo; e nas nosas mans, 
non nas dos sátrapas de turno, 
está a democrácia, que pouco a 
pouco, nos van limpando (como 
quen non quer a causa).• 

MAxI REI 
R.U. MONTE DA CONDF.SA 

Sahara 
A miña felicitación polo -ao 
meu xuízo- acertado e certeiro 
artigo asinado por Juan Arias 
na páXina 6 do número 979 
(22-111-01) ANT respeito a Juan 
Goytisolo e sobre todo ao ex
terminio sistemático do pavo 
saharaui,deseñado palas gran
des poténcias e apoiado sen fi
suras polo estado español, go
verne quen governe. • 

XESUS SANTALÓ RIOS 

O prezo da paz 
JI. 

- Moi lonxe situan a Paz cando a 
lexitimidade democrática, basa
da no apoio dunha maioría co
xunturalmente afín, non é base 
moral, para o mantemento dese 
estatal ou afogo, non contra a 
violéncia, senón contra a dife
réncia deste pequeno pavo. 

Estéxase dacordo ou non con 
isto, o feito real é que no global, 
estamos governados por uns 
sistemas políticos, que nos cus
tan carísimos, son incapaces de 
renunciar aos seus interes ..sec
tários e impiden asentar as con
dicións socio-políticas, que posi
biliten unha conviveéncia huma
nizada, sen sobresaltos diários. 

Tanto os que disparan, os que 
caen, como ~u. somos vítimas 

a S.G. Sementeira de Basilea, 
que fixo de Presidente de me
sa do Congreso de Zürich e 
máis tarde Secretario con Xo
sé L. Leirós da Federación de 
Sociedades Gale·gas na Suíza. 

En suma despois destes anos 
de retornado nunca esquece
rei a nengun de vós e seguirei
vos mantendo na miña memó
ria polo. esforzo que todos nós 
compartimos para que Galiza 
estivese no pasto que merece. 

Sei tamén que moitos de vós 
estades retornados, por iso fá
govos unha chamada para 
tratar de xuntarnos e conver
sar algo de como foi o naso 
paso pola emigración e, por
que non, o naso retorno. 

Todo o exposto é o que me 
conmove a invitarvos a partici
par nun encentro no mes de 
Abril, dia 13 ás 12 do medio
dia, no "Café Bar Miramar" de 
Muxia. Sei de antemán que 
non faltaredes á cita, ainda 
que alguns de nós nos atope
mos na outra punta de Galiza. 

Para remate fágovos saber 
os números de contacto para 
confirmar a vasa asisténcia: 
Xohán Pose Paz (981 750 
753); Manoel Domínguez 
(981 586 224) e Xosé Domin
guez (Pucho) (986 263 924) 

Unha aperta e deica vernos.• 

XOSÉ DOMÍNGUEZ 

duns sistemas nos cales uns se
ñores converteron a arte de go
bernar, distribuir e dialogar, nun 
capricho de castas e clases; e o 
de distribuir o sobrante, nun ro
sário con rogativas no humilla
deiro social. 

Pergunto aos que aínda pode
mos contestar, que che impulsa 
a seguir facéndoo? Vai servir de 
algo esta carta ao teu próximo 
atentado?; rotundamente non. 
Entón, a que ese desgaste duns 
e quebra moral doutros? 

Pergunto o mesmo, a quen te
ñen a máxima responsabilidade 
civil, se lle supón unha superio
ridade moral, e desde as suas 
tribunas e ventás mediáticas, 
seguen mantendo desenfocada 
do principal, a unha cidadanía 
sobreinformada.-

Só se se rompe ese cántaro, sa
berase que o "cancro vasco con 
metástase estatal" non require 
cirurxía, abonda cunha terapia 
suave pero moi intensiva. 

Oficializar públicamente as 
suas demandas históricas, sen 
interpretacións engadidas, é o 
prezo para que calen as armas. 
A partir de aí, a paz máis cerca. 
O seu prezo?, un ha xustiza 
desde o ben comun e non des
de unha legalidade modulá
bel. .. é o prezo xusto. • 

· }ULEN LIZASO ALDALUR 
(HERNANI) 

A protección 
dos pozos de regadio 
Era un costume ancestral que 
cando se construia unha viven
cia unifamiliar, · preto da mes
ma, se afondaba nas entrañas 
da terra para sacar un dos froi
tos máis esenciais para a su-
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pervivéncia, o líquido elemento 
que era a auga filtraba dos 
profundos manantiais para sur
tir en grandes cantidades os 
pozos particulares. Ao princí
pio colocábase arredor deles 
pedra ou arillos de cemento 
para protexer a auga e as fil
tracións da terra, lago chega
ron os pozos de barrena que 
eran moito mais pequenos e 
protexidos. Outra situación si
milar aconteceu cos gandeiros 
ou labregos que dispoñfan de 
terreas para o cultivo que es
carabellaan longos pozos de 
regadío, para dar vida os dife
rentes cultivos aproveitando a 
sequía das épocas estivais. 
Quen non lembra de pequeno, 
nas terras do Barbanza ou o 
Salnés, coller os anfibios de 
cor verde ou marrón, as rás ou 
sapos , cnado nos pozos des
cendía a auga despois de re
gar a leira? Non falernos logo 
do que facíamos coas rás, era 
unha salvaxada, tampouco é 
cuestión de dar ideas aos ra
paces de hoxendia, que se po
den aburrir das videoconsolas, 
e inundar as leiras das aldeas 
dos seus avós, durante os fins 
se semana. 

Un problema moitas veces de
nunciado é que non chega a 
atallarse de raíz é a cantidade 
de pozos de regadio que se 
encentran en propiedades par
ticulares sen estar pechados 
ou valados, co conseguinte ris
co que iso supón para a inte
gridade física das persoas, que 
poden transitar preto das vei
gas ao estar situados, moitos 
deles , ao lado de camiños e 
estrada~ . lsto polo menos 
acontece en parróquias como a 
de Castiñeiras, Carreira, Artes, 
Oliveira , Palmeira e imaxino 
que na meirande das que ain
da quedan gandeiros ou labre
gos que traballan as terras de 
cultivo. Aqui teñen moita res
ponsabilidade os Concellos 
que deberian abrigar ao acata
m e nto da normativa vixente 
aos proprietarios e pechar os 
pozos ou ben valalos. Non é a 
primeira vez que aparecen ve
ciños mortos en pozos deste ti
po ao non estar abando prote
xidos e sinali-
zados. Lém -
brome que 
preto da casa Non é a primeira 
da miña avoa 
pasaba un 
camiño de 
pés , que 

vez que 
aparecen 
veciños mortos 
en pozos deste 
tipo ao non estar 
abando 

acostru maba 
a percorrer 
con asiduida
de un veciño, 
que gastaba 
disfrutar dos 
praceres da 
vida e bebia 

protexidos e 
sinalizados. en exceso. 

Un bó dia tan 
bébedo esta-
ba que foi fi-
nar no pozo, situado a menos 
dun metro do camiño. 

O minifúndio abundante na Co
marca fai que proliferen moitos 
pozos, alguns abandonados e 
médio agachados entre a male
za que dificulta decatarse da 
súua preséncia. Algunhas lei
ras, por heréncia ou ventas pa
san a máns de persoas que 
non se percatan do perigo que 
pode conlevar esta situación. A 
posibilidade de que aconteza 
un sinistro é evidente o que fai 
falla agora é tomar medidas de 
verdade.+ 

XOSÉ MANUEL PENA 
(RIBEIRA) 
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A literatura pasa ao cinema 
Suso de Toro asina cinco proxectos 
tnentras Reixa prepara a rodaxe da obra de Rivas 
-0- CARME VIDAL 

A finais de Xuño, Antón 
Reixa porase diante da cáma .. 
ra para dar acción a O lapis 
do carpinteiro de Manolo 
Rivas. En Outubro, Xavier 
Villaverde porá en esceas 
Trece badaladas, con argu .. 
mento de Suso de Toro, au
tor que ten asinados cinco 
proxectos para materializar en 
cinema. llias case no escaso 
encontro que a literatura gale .. 
ga tivo co cinema. O crítico 
Miguel Anxo Femández en .. 
tende que a literatura se vai 
aproveitar da falta de gui6ns 
que sofre o cinema e que, de 
agora en adiante, sairán mái.s 
películas das nosas letras . 

Antón Reixa esrrearase como 
director na pantalla grande con 
O lapis do carpimeiro, filme que 
se comezará a rodar a finais de 
Xuño e que ten os seus escená, 
ríos principai nas vellas cadeas 
da Coruña e Vigo. El é tamén 
o encargado, xunto con Xosé 
Morais, da adaptación e o 
guión da obra. Man olo R ivas 
foi, segundo sinala, o impulsor 
do proxecto e de situar a Renca 
na dirección. Desde que hai un 
ano comezou a callar a idea, 
Reixa e R ivas reun íron se en 
tres ocasións, sen que o escritor 
quixera en ningun momento 
impoñer os seus critérios á hora 
de proxectar a película. A ex, 
periéncia de Rivas no cinema 
comezou coa película A língua 
das volvoretas da que é director 
José LuCs Cuerda -que recente, 
mente e w a a a sua vontade 
de lev r de nov a obra d e , 
cri t r ga l go a cinema, 
g i ni ta Rafa l Azc na. 

"Resp nde á t n éncia qu se 
á a dar no cin ma univ r al 

d botar man das novelas, que 
on hi tória que, com a de 

Manolo Rivas, receberon xa o 
av l do pú lico'', sinala Antón 
Reixa que anda agora "confir, 
mando pap i " do actore se, 
l ccionados para a rodaxe, a l, 
gun de les , egundo afirma, 
"moi coñ ec idos". "Estou con, 
tento e ao tempo asustado . O 
prox ec t o d e be rí a funci o n a r 
ben , é a obra de literatura feita 
en galega que ten máis difu, 
sión. Foi importante tamén que 
a novela estivese traducida á 
hora de conseguir financia, 
mento. Particularmente interé, 
same a história, a memória co, 
lec t iva da terríbe l represión 
que sofrimos e Ri vas apresenta 
o tema dun ponto de vista in, 
sólito, desde o interior da pri, 
sión, coa forza da conciéncia e 
as relacións humanas e senti, 
mentais", explica Reixa que 
aposta pola potencialidade da 
nasa literatura para pasar á 
pantalla grande porque "os au, 
tares están a escreber co cine, 
ma moi presente". 

Suso de Toro intervindo na entnga dos últimos prémios Xerais. 

Que o libro teña vida 
en pantalla grande 

Cando a Suso de Toro se He per, 
gunta polo estado da produción 
de Trece Bada/odas que dirixirá 
Xavier Villaverde a resposta é 
case insólita. O escritor campos, 
telán ten neste momento asina, 
dos cinco proxectos con várias 
produtoras. Os direitos de Calza, 
dos Lola tenos NTR,Produción, 

que posibelmente dirixirá o di, 
rector de Mareas vi\las. Film.ax, a 
empresa de Xúlio Fernández, 
asinou o contrato de Non volvas. 
T omasol e Continental fixéron, 
se con Conta Saldada e tamén 
Continental 'ª produtora de 
Trece bodal.adas, ten idea de Pª' 
sar a cinema A sombra cazadora. 

A metade do próximo ano canta 
Suso de Toro ver en sala grande 
Trece badal.adas dirixida por Xa, 

vier Villaverde. Entre os actores 
que participarán da rodaxe están 
Miguel Angel Solá e Juan Diego 
Botto, escolla da que gasta o es, 
critor pero que confesa que cho, 
cou coa idea prévia que el tiña 
das personaxes. O proceso é cu, 
rioso. O autor vendeu o argu, 
mento da obra e agora anda a 
escreber a novela que, segundo 
afirma, está a sair distinta do 
que proxectara para o cinema. 
"Son produtos distintos, o escri, 
tor ten que ter humildade á hora 
de ver a sua obra en cinema, en, 
tre outras causas, porque ari.tes 
asinou un contrato de cesión de 
direitos. Para min unha película 
respalda o libro, é de agradecer 
que un artista como pode ser un 
director escolla unha novela ffii, 
ña para facer a sua obra", anota 
De Toro que espera obter como 
benefício "que os libros conti, 
nuen vivos". Coincide o autor 
de Círculo con Antón Rebca á 
hora de apontar que un libro de 
éxito é un proxecto acariciado 
polo mundo do cinema, "todo 
grande éxito en EUA é adapta, 
do sempre ao cinema". 

"En América o 90% das pelícu, 
las son adaptacións de novelas. 
Aquí ainda persiste a idea de 
que unha obra literária só pasa 
ao cinema cando é comercial, 
<lito no sentido pexorativo can, 
do Shakespeare tivo moitas 
adaptacións e ninguén se atreve 
a cuesionalo. O cinema leva 
moito tempo alimentando á li, 
teratura", afirma o escritor, que 
partillou da preparación de T re~ 
ce badaladns pero que prefire fi, 
car á marxe porque entende que 
se trata de "lóxicas distintas".• 

..••...•..•...•..•••......•.•..•.....•••..•.•...••....••....................... .......................• . . . . 
Miguel Anxo Femández 
'Ao cine interésalle a literatura galega, 
pero hai que estabelecer pontes de contacto' 

O crítico de cine Miguel An, 
xo Femández considera que a 
literatura galega pode ser unha 
acaida proveedora de histórias 
para o cinema. "Hai unha crise 
mundial de guións e a literatu, 
ra castelán está tamén agota, 
da. Chegou o momento de mi, 
rar para as chamadas línguas 
periféricas porque ainda non 
foron tocadas, salvo no caso de 
autores que teñen preséncia 
máis alá das suas fronteiras. Os 
productores están topando un, 
ha riqueza literária que está 
ainda sen explotar e os consu, 
midores demandan diferéncias 
que se poden atopar nas nosas 
letras", afirma. Aponta tamén 
a necesidade de dar a coñecer 
a nosa escrita nos pontos de 
interese, en especial, a meio da 
tradución ao español e ao in, 

glés e por iso defende a necesi, 
dade dun proxecto que se está 
a artellar tendo ao CGAI co, 
mo anfitrión que consistiria en 
poñer en contacto á Aso, 
ciación de Editores coas pro, 
ductoras para dar a coñecer 
textos que poderian ter intere, 
se para o cine. 

"Hai demanda de histórias e na 
literatura galega hai abondo, 
non só na contemporánea se, 
nón tamén na histórica", sina, 
la. Fóra da adaptación de A es, 
morga de Blanco Amor ,que se 
chamou no cinema La parranda 
e foi rodada en Asturias,, dis, 
tintas obras de Femández Flo, 
rez e a máis recente A lingua 
das volvoretas de Manolo Rivas, 
non menta o estudoso máis 
pontos de contacto do cinema 

coa literatura galega. "A litera, 
tura galega ten moito potencial 
pero fan falta pontes porque 
nunca existiron. A vida dun li, 
bro non marre nas suas páxinas 
e é o momento de aproveitar o 
tirón. De se materializar as 
obras de Suso de Toro e Rivas 
teriamos encetado un camiño 
que pode ser proveitoso", di 
Miguel Anxo Fernández. Bota 
unha vista por riba da história 
da literatura galega e enumera 
unha série de obras que, ao seu 
ver, poderian dar en axeitados 
guións: O acomodaáor de Mar, 
cial Suárez, Ilustrísima de Car, 
los Casares, O Señor Afranio de 
Antón Alonso Rios, Moming 
Star de Xosé Miranda, Memo, 
rias dun nena labrego de Xosé 
Neira Vilas, e Telúrico de Tu, 
cho Calvo.+ 

. . 
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Sobre freiras 

~ VíTOR VAQUEIRO 

g é que eu sinta un 
afervoamento amuruxado polos 
procederes da Santa Madre lgrexa, 
nen Unha preocupación especial 
polos actos que a mesma 
desenvolve. Esta instituizón, á que 
considero unha das maiores pragas 
que o xénero humano houbo de 
aturar, volta a ocupar,me pola 
descuberta que sae agora á luz ,non 
por suspeitada menos arrepiante, 
segundo a cal centenares de monxas 
e novicias, moradoras en misións 
evan:xélicas dos cinco contrr;.entes, 
veñen de sofrer violacións, acosos e 
abusos de natureza sexual por parte 
dos seus compañeiros de labor 
apostólico, actuación que leva a 
considerarmos que, con 
compañeiros <leste xome, as freiras 
en cuestión non precisan de 
inimigos, nen sequer de agresores. 

~ moito nos ollas a desculpa 
que os píos varóns arboran para 
tentaren xustificar o ruin atropelo. 
Resulta que é o medo a contraer a 
SIDA o que abriga aos 
evanxelizadores a exerceren presión 
e violéncia física sobre as suas irmás 
en Cristo, afirmación arrepiante, 
pois dela se deduce que se non 
houbese o medo á devandita doenza 
,que os brancas exportaron co 
sentido comercial que, de seu, 

_ atesouran, os devanditos apóstolos 
copularían coas mozas aboríxenes, 
co enxeño e a creatividade que os 
caracterizou ao longo da História, 
como compañeiros dos 
conquistadores, naqueles territórios 
submetidos á empresa colonial, en 
frase de Calvet. E de xustiza 
recoñecermos que a hipótese deste 
axuntamento carnal, xeralizado con 
africanas, asiáticas ou andinas, é 
algo que debemos avaliar como 
actitude igualitária e digna de 
agradecer, nestes tempos xenófobos 
que nos tocou viver. 

~ moito nos.ollas, igualmente, 
que perante destes 'feitos, monseñor 
Gea Escolano manteña a postura , 
refiro,me á postura intelectual, de 
se referir a T eréncio e dicer que , 
alén de que nada do humano lle é 
alleo, cómpre termos comprensión 
coas feblezas dos nasos irmáns de fe. 
Postura de misioneiro ,dito sexa sen 
ánimo de aldraxar, que enobrece a 
monseñor, aínda que se bota de 
menos un sentido semellante de 
compaixón cristiana nos seus 
pronunciamentos acostumados a 
respeito do divmcio, da 
planificación familiar, do uso de 
anticonceptivos, das relacións entre 
mozos e mozas, das lesbianas·e dos 
homose'>mais, das organizacións 
sociais, dos partidos políticos 
progresistas, e outras que non 
engado, para simplificar. Cómpre, 
ademais, corrixir lexicamente a 
monseñor. Máis que de febleza 
debería de falar de perseveranza e 
firmeza na agresión. 

~a rematar: ¿argumentarán os 
avogados dos violadores que foron 
as minisaias das freiras as que 
"provocaron" as suas telúricas 
pabcóns?. Seria engaiolante que 
empregaran este razoamento. + 
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• Caixa Galicia 
fináncia con 200 
millóns 
o Festival Mozart 
Cinco óperas, sete concertos, ttes 
concertos de música de cámara e 
catto recitais conforman o Festival 
Mozart, que chega a sua cuarta edi, 
ción na Coruña do 19 de Maio ao 
7 de Xullo. Os douscentos millóns 
de orzamento deste festival son 
aportados pola Fundación Caixa .. 
Galicia, que anúncia prezos asequí, 
beis, especialmente para os rnaio
res de 65 e os menores de 26. A 
Orquestra Sinfónica de Gali.za par, 
ticipa na posta en escena da ópera, 
grande protagonista do festival. _ 
Orfeo ed Euridice, A frauta máxica, 
7.aide, e Il turco en Italia son as 
obras que se poderán ver e escoitar 
no Festival. A Sinfónica, a Fi.Jhar, 
monia de Galicia e a Capella Reial 
de Catalunya son algunhas das for, 
macións que oferecerán concertos. 
En canto aos recitais, serán prota, 
goni.zados polos barítonos Andreas 
Schmidt, Wolfgang Holzmaier e 
Dietrich Henschel máis a soprano 
Isabel Rey. A Fundación tamén 
anunciou como actividade · 
complementária o início do Foro 
Cultural Mozap:, que se centrará 
nas orbces da Opera, no orlen~ 
mo e a música de Mozart e Ros.sini 
e na relación musical Orienre..Qc, 
cidente.t 

• Leituras galegas 
naFunda~ao 
Eugénio 
deAndrade 
Por vez primeira os poetas gale, 
gos estarán presente nas leiruras 
que organiza a Funda\:ªº Eugé, 
nio de Andrade en Porto. Desde 
a sua criación, a entidade criada 
arredor do poeta portugués ten 
como obxectivo a divulgación e 
o encontro poético pero até ago, 
ra a lírica g~lega non tiveran 
presenza nos seus actos. O pró, 
ximo Sábado dia 31 de Marzo, 
Miguel Anxo Fernán Vello será· 
o protagonista da leitura poética 
da xornada, dando entrada á 
participación galega que contará 
proximamente, entre outros, coa 
presenza de Pilar Pallarés. 
Tamén será Miguel Anxo 
Fernán Vello o representante 
galego do Festival Internacional 
de Poesía que terá lugar en Lis, 
boa do 28 de Maio ao 2 de Xu, 
ño. O Festival está organizado 
polo Pen Clube Portugués coa 
colaboración da Casa Fernando 
Pessoa e a Camara Municipal de 
Lisboa. O Pen editará para a 
ocasión un libro en edición 
bilmgüe dos poetas participantes 
que virán de todas as partes do 
mundo.+ 

•Semanada 
Galiza no Porto 
Rematan o Domingo 1 de Abril 
as xornadas gastronómicas, e cul, 
turais que a consellaria de Cultu, 
ra, Comunicación Social e T uris, 
mo desenvolveu no Porto. De 
~cardo ·coa xerente de Promoción 

• Análise do cinema '"" ~ 
de Stanley Kubrick no CGAC 
En colaboración coas universidades de Compostela e Vigo, o Cen, 
tro Galega de Arte Contemporánea acolle un ciclo de películas 
dirixidas por Stanley Kubrick, falecido en 1999. O ciclo, do 4 ao 6 
de Abril, ten a intención de anlizar alguns aspectos da obra de 
Stanley Kubrick desde o punto de vista artístico, literario e histó, 
rico. Proxectaranse Lolita, Barry Lindon e Eyes Wide Shut. Ademais, 
as proxeccións compl~inéntanse con conferéncias do catedrático de 
História do Cinema Anxel Luís Hueso e do escritor Suso de Toro. • 

do Camiño-de Santiago, Maria 
Antón Vilasánchez, este semana 
ten como finalidade "dar a coñe, 
cer aos portugueses e aos extran, 
xeiros que se acopan de visita na 
capital da rexión Norte portugue, 
sa, a oferta cultural e turística de 
Galiza". Segundo informa 
Gon~o Nuno de Faria, a xorna, 
da gastronómica ten decorrido no 
coñecido restaurante Don T oño, 
á Ribeira do Porto, onde se ato
pan dous afamados cociñeiros dos 
restaurantes Mesón de Alberto, 
en Lugo, e San Miguel, en 
Ourense. No que respeita á pro
moción cultural sobre os camiños 
de Santiago através da História, 
ocupa un lugar destacado a expo
sición Santiago de Compostela: 
um tempo, um lugar, que vai es, 
tar patente no Centro de 
Congressos e Exposi~ até o 30 

de Abril. "Portugal na MemóÍi.a 
dos Peregrinos" é o tema das con, 
feréncias na Universidade Portu, 
calense. Investigadores e historia, 
dores da Galiza e Portugal están a 
participar nestas conferéncias. • 

• Ferrol acolle 
Engalego, 
de película 
Os escolares ferroláns son os 
destinatários do ciclo de cine 
"En gal ego, de película", que 
pretende conscienciar sobre a 
importáncia do cine para a cul, 
tura galega e que está organiza, 
do pola Coordenadora de Equi, 
pas de Normalización Lingüísti, 

. ·os suecos The Nomads en Ourense 
O Rock Oub de Ourense volta converterse nun local garaxeiro o V emes 
30 de Marzo coa actuación de The Nomads, o grupo sueco formado nos pir, 
meiros oitenta que agoran celebran o vinte aniversário cunha xira. Os sue, 
cos gozaron sempre dun público reducido pero fiel, especialmente nos Esta-
dos Unidos. Comezaron editando o seu primeiro single eles mesmos, unha 
version de The Sonics e o seu último album até o momento é Big Sound 
2000, editado hai dous anos. No Rock Club van estar teloneados por Bum, 
mer, un grupo madrileño que xa visitou Gali.za en anteriores ocasións e que 
resultou gañador do "Villa de Bilbao 2000". No seu repertório, versións 
de New Yark Dolls, Dictatars, Alice Coopere Beasts of Bourbon. O concer, 
to comeza ás nove da noite e a entrada custa 1.800 pesetas adiantada. e 
2.000-na billeteira. Máis información sobre as entradas no 639 753 238.+ 

ca e a concellaria de Educación. 
Arrancou a terceira edición 
desta iniciativa o 26 de Marzo e 
remata odia 30. Para os máis 
pequenos proxectouse a película 
de debuxos animados Rudolph; 
para os de Secundária, A forza 
do amor, A língua da,s volvoretas 
e Sei quen es.• 

•Ruxe,Ruxe 
apresentan disco 
en Bueu 
O Domingo 25 de Marzo no 
pub Aturuxo de Bueu os Ruxe, 
Ruxe apresentaron o seu 
primeiro traballo discográfico 
que leva como título Non ternos 
medo. A discográfica Clave Re, 
cords apreséntaos como "uns 
Pogu.es arroutados, ou coma se 
os Smiths aprenderan a tocar a 
gaita ou os Clash fosen de Ber, 
tamiráns". O grupo da Costa da 
Marte ten programados outros 
concertos en Galiza para apre, 
sentar este traballo no que 
reclaman sobre todo diversión. 
Afirman que seguen a ensaiar 
esta mestura de folk, ska e rock 
& roll nun cortello. + 

•Francisco 
Fanhais leva 
o canto da 
interv~ao a Vigo 
No marco da exposición "Canto 
de lnterven~o", na Federación 
de Asociación de Viciños de Vi, 
go, tivo lugar a actuación de 
Francisco Fanhais o Sábado 24 
de Marzo. Fanhais gravou o seu 
primeiro disco en 1970 co apoio 
do Zeca Afonso_ Sacerdote, exí, 
liase de Portugal cando se lle 
proibe exercer como tal, impar, 
tir clases e cantar, debido ás suas 
posicións respeito ao réxime sa, 
lazarista. Hoxendia vive en Por, 
tugal e continua cantando. + 

,,. 
• Alvarez Areces 
e Diaz Pardo 
na casa museu 
do Marques de 
Sargadelos 
Cada un tiña un motivo para 
asistir á inauguración da casa 
museu do Marqués de Sargade, 
los en Santa Eulalia de Oscos; o 
gresidente asturiano Vicente 
Alvarez Areces por coincidir o 
acto na sua comunidade, Isaac 
Diaz Pardo por ser o responsábel 
dunha firma asentada na fábrica 
construída polo Marques, 
Homero Pérez Quintana, como 
representante de Cultura da 
Xunta, e Alfredo Conde, como 
autor de Azul cobalto. A historia 
posible do marques de Sargadelos. 
Aconteceu o Xoves 22 de Marzo 
na apertura dunha casa museu 
que contén unha mostra na que 1 

se inclue o mobiliário 
pertencente á família do 
marqués, Antonio Raimundo 
lbáñez, e que data de finais do 
XVIII e princípios do XIX. • 
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• Os socialistas 
da Coruña 
convocan 
o N arrabreve 
Relatos orixinais en galego dun, 
ha extensión non inferior aos 
quince fólios nen superior aos 
trinta, e un prazo de entrega que 
remata o 22 de Abril, son duas 
das condicións do certame Na, 
rrabreve que convoca a Agrupa~ 
ción dos Socialistas Coruñ~es 
"para contribuir ao desenvolve, 
mento da narrativa galega". fu, 
tabelécese un único prémio de 
cen mil pesetas e o xúri emitirá 
o fatlo o 1 7 de Maio. + 

• Reunion 
de cinco grupos 
de música 
do demo 
r\ inda q Ul' n hlach mctal 111 m 
gu:;1 d11 fan1r d<i:-. moda:-, l':O. 
fon:- :,.:ak·:,.:os desee 1..·:-.til11 llara1h1..' 
cita , ·1 2 je :\hril rw l'DR lll· 
\'ig11 rara a:-.istir a un 1..·11(1(1..'ffl\ 
qu1..· n·unl· a 1:inl"l1 h;ullla:-.: .\lm·· 
c/111'. 1..k· Sul·1..·ia •• \1~·.-•ril · ( 'irdc. 
1k .-\kmaiia . ... :\11tl ( kccm.~. 1..11..· 
Finl.irlllia. Dorncnreich. 1..k
:\u:-.tria, 1..· Bl'hc111oth, d1..· P11l11-
nia. l ), ..:alw:a ... 1..k ..:arra: . .\lar
clu/.:. 1..li ... ríngu1..·,1..· p11la ... ua rmi-.i· 
GI "hla..,f1..·m,1" (1111 (1..•111;1' (lllllll 

F111: 1' llll' Jcsus . .-\ lli-...:11tl'l',1 
ahn· a-. p11rta ... ,¡, 11it11 1..la tar1..le 1..· 
a 1..·ntrada 1..·u-.ta 2. ;l)l) p1..·,1..·ta-.. • 

• Literatura e 
música da man 
da editorial 
MadameMir 
Helena de Benito, César Morais, 
Manuel Seixas e Santi Fruto.s ~n 
os catto promotores da editorial 
Madame Mir, que se apresentou 
na "nave compafieira" Fábrica da 
Luz, no Sar en Compostela o Xo, 
ves 22 de Marzo. T res discos e 
dous libros para empezar este pro
xecto promovido por persoas pro, 
cedentes da música, da literatura 
ou o teatto. Arman vela, de Dhais, 
Presentimento de Manuel Seixas, e 
Pajaros en la cabeza, do berciano 
Ainda son os traballos 
discográficos; Bestiario de silencios, 
de Enma Pedreira e O estraño mis, 
terio das galifías desaparecidas, son 
as estreas literárias da editorial.• 

Manuel Seix.as. 

A 

:::: 
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A casa 
animada 

Título: Casarriba. 
Autor: Eulóxio R. Ruibal. 
Edita: Espiral Maior. 

Eulóxio R. Ruibal, un autor funda, 
mental na história do teatro galega, 
escolleu como tema da sua primei, 
ra novela a vida vertical, onde h°' 
mes, mulleres e nenos se desprazan 
de abaixo a arriba e de arriba abai, 
xo. A dese home que habita enor, 
mes monstros de cemento paridos 
pola modernidade e que chaman 
casas. Entre as suas paredes limita o 
seu existir, demostrando unha in, 
mensa capacidade para humanizar, 
para dar calor, color e vida aos re, 
cantos máis inhóspitos e fríos. Un 
ser humano que mostra mellor a 
ua eficiéncia no eido afectivo que 

n intelectivo. Resulta moito rnáis 
eficaz facendo habitábel un lugar 
que construíndoo ou escolléndoo. 
A sua capa.cid.acle de adaptación fi, 
ca asi fora de dúbida. E chega ao 
seu intre culminante en Ca.sarriba., 
onde a casa ten vida própria e aca, 
tárrase e sáenlle verrugas e axeón, 
liase, a casa fica tan humanizada 
(tanto se lle pegou a vida dos que a 
habitaban) que dobra o xeonllo 
cando un dos moradores morre. Fa, 
lando de casa e humanización, 
lembremos (non pqdia ser doutro 
xeito) a casa da tia Ádega que e.as.. 
telao hurn.anizou con tanta tenrura 
en Os dous de sernpre. Pero non fa, 
lemos máis da humanización, por, 
que, ante todo, a casa é o único 
universo con que cantan os seus 
moradores. Toda a vida se fa.i entre 
as suas paredes porque entre elas 
hai lugar para todo¡ rentados esta, 
mos de citar casos de actividades 
para as que acosrumamos safr da 
casa e que aqui se realizan dentro, 

.ARA TIVA 

Eulóxio R. Ruibal. 

pero non o faremos, que nunca nos 
gustou contar nós o que mello 
contan os autores. Ademais, debe, 
mos comezar a falar dos moradores, 
a casa é protagonista de primerisi, 
ma orde, pero non 9 son menos 
aqueles que a habitan e lle dan vi, 
da. A novela apreséntase encadra, 
da entre dous informes, un prévio e 
outro no remate. Informes breves 
que ceñen a finalidad.e de poñemos 
sobre aviso (o primeiro) de que al, 
go fóra do comun acontecerá e de 
constatar (o do remate) que asi foi. 
Pero o que en realidade é a novela 
está entre eles. As personaxes van 
facendo confidéncias a unha inveg, 
tigadora, esas confidéncias ocupan 

- os 29 capítulos da novela e come, 
zan e rematan con Lilaila, o que 
nos dá unha vaga idea do tempo 
transcorrido ademais de representar 
a consabida circularidade. Pero o 
tempo para nada é importante. ea, 
rece de importáncia todo o que 
non sexa a vida na casa, outra vez a 
casa. O que interesa de verdade é a 
vida de Lilaila, de Cilistro, do Pre, 
sidente, do home dos mil nomes e 
a sua encantada muller, do Chu, 
fón, do camioneiro que barroca, 
mente canta histórias, de Sina e Si, 

ta ... un elenco de personaxes con 
características moi singulares (que 
dan pé ao humor) pero ante todo 
moi humanas e moi temas, que 
acabarán creando un clima entre 
elas que é do máis acertado da n0' 
vela ademais de ser un bon asideiro 
para non deixar a leitura porque re, 
sulta sinxelo empatizar con elas, t0' 
marlles cariño- non é frecuente 
que isto aconteza, pero cando así é 
non debemos dubidar que estamos 
diante dun autor que tamén é un 
gran comunicador, e non todos os 
escritores, nen sequer unha grande 
maioria, che, 
gan a tanto. A 
convivéncia 
que se estabe, 
lece entre os 
que a casa m0' 
ran dá lugar a 
que se mostre 
toda a sua dote 
de humanida, 
de, na que hai 
moitas oca, 
sións para o 
sorriso ou a 
tenrura e ta, 
mén mamen, 
tos para o trá, 
xico ou maca, 
bro. Convi, 

O tempo 
paranadaé 
importante. 
Carece de 
importáncia 
todo o que 
nonsexaa 
vida na casa, 
outra vez a 
casa. 

véncia non só entre humanos, pois 
tamén están os animais, os seres 
animados {como a vasoira) ou as 
prantas, porque a casa é o universo, 
un universo no que tamén hai len
das próprias (como os lobisfellos), 
universo total pero universo tram, 
pa, non se pode saír del. lmposíbel 
non tomala como unha metáfora 
amábel da vida actual, agre e doce 
pero sobre todo amábel, que nunca 
se desvía da liña que marca o clima 
criado. Precisamente, para manter 
ese clima son moi útiles os capítu, 
los breves (só en tres ocasións se su, 
peran as dez páxinas) porque ao 
mudar de personaxe contador, de 
capítulo a capítulo, intréxlucese un, 
ha nota de variedade que minimiza 

o posíbel cansazo. Ademais, cada 
narrador ten a posibilidade de in, 
troducir histórias complementá, 
rias, mesmo nalgun caso, como o 
do camioneiro, é coñecido por esa 
afección. E sen que o fragmentafis, 
mo sexa un impedimento á hora 
de seguir a história xeral, cada ca, 
pítulo ten o seu próprio clímax pe, 
ro nunca se perde de vista o obxe~ 
tivo final porque este consiste nun 
sumatório. 

Contada con elegáncia, sen dei, 
xarse levar por floriléxios vácuos 
pero sen descoidar o tratamento 
da palabra, e con cerra variedade 
que vai desde os diálogos de Sita 
e Sina, a outros incompletos ou 
as requintadas histórias que con, 
ta o camioneiro, o que nos leva a 
mencionar a importáncia que se 
lle dá á oralidade, sen a cal non 
existiria a novela. Dosificando 
con acerto a preséncia de ele, 
mentas fantásticos para que de, 
trás de cada vida escrita poida, 
mos recoñecer as nasas teimas de 
todos os dias. O peor son as 'erra, 
tas, bastante frecuentes, que ás 
veces dan a impresión de texto 
sen corrixir e afean bastante. Pa, 
ga a pena aturalas, a calidade do 
discurso compensará o esforzo. 

Coñecido o seu labor na drama, 
turxia, rnentres e despois de rema, 
rada a leitura, non hai momento 
no que a Historia de una escalera 
(Buero Vallejo) non se apareza 
como modelo para esta Ca5arriba. 
Pero son duas obras moi diferen, 
tes en pretensións e finalidades, 
por máis que na obra de Buero 
non cabe toda a complexidade 
que aquí hai porque tampouco o 
xénero dramático o permite con 
facilidade. Debems agardar novos 
ttaballos pois Eulóxio R. Ruibal 
tamén ten as causas interesantes 
que dicer ~novela.+ 

XOSÉ M. EIRÉ 

NARRATIVA º 

Fran Alonso 
Males de cabeza 

Males de cabeza 
Fran Alonso 
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Unha víaxe ao lado escuro das no1as vidas 
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Máis que estudar 
a linguaxe 
O estudo da linguaxe pode levarse a 
cabo desde un enfoque 
multidisciplinar atendendo aos 
diversos intereses que poden ter os 
investigadores. 
Desta base 
parte o Manual 
de Ciencias. da 
Linguaxe,que 
publica Xerais e 
cuxos tres 
editores son 
Femando 
Ramallo, Gabriel 
Rei-Doval e Xoán 
Paulo Rodríguez 
Y áñez. Subliñan 
que é unha obra 
colectiva, xa que integra quince 
capítulos e quince enfoques con 
outros tantos investigadores. A 
comunicación visual, as línguas do 
mundo, a comunicación animal, a 
psicolingüística e a semántica son 
alguns dos aspectos que centran os 
capítulos deste extenso volume, que 
quer contribuir, segundo os editores, 
á reflexión e debate dos estudosos da 
língua.• 

Para coller gosto 
á leitura 
A colección "O Barco de Vapor", 
da editorial SM, mantén a 
publicación títulos en galega desde 
hai anos. Aparecen tres novos libros 
de tres autores recoñecidos no terreo 
das leituras para os máis novas, . 
neste caso coa recomendación de ter 
doce anos en <liante. O home do 
impermeable amarelo, de Glorfa 
Sánchez, narra a aventura dun home 
que construe un niño nunha árbore, 
e apóiase nas ilustracións de Miguel 
Catalayud; Xosé A . Neira Cruz asina 
Os olios do tangaleirón, prémio 
Barco de Vapor 1999, no que unha 
rapaza descubrirá nos Aneares como 
salvar ao tangaleirón, e An Alfaya é 
autora de Folerpas, nome do 
personax:e misterioso do que renegan 
os adultos.• 

Dramatúrxia 
nacida da notícia 
Roberto Herrero escrebeu a peza 
teatral Como todos los martes, 
en Hiru, tras ler nun xomal a 
notícia de que 
unha muller 
morrera ao 
cairlle unha 
pedra dun 
edifício cando 
camiñaba co 
seu fillo, que 
resultou ileso. 
Uns segundos, os 
que transcurren 
antes da morte, 
chegan de 
abando para 
pensar a vida. 
Herrero, xornalista 

coMoTODOS 
LOSMAf<1.'ES 

e autor teatral, imaxina cales son as 
reflexións que pasan pala cabeza 
antes de morrer. O dramaturgo 
gañou en 1995 o Prémio Euskadi de 
Literatura Dramática con Los 
abrazos perdidos, un cara a cara entre 
unha vítima de ET A e o causante do 
dano.+ 



28 29 DE MARZO DE 2001 • N2 980 
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Brabú 
Ng 4. Febreiro de 2001. Prezo 1.250 pta. 

Diri.xe: Xosé Manuel Pereiro. 

Edita: Xerais. 

O mar centra todos os traballos publicados 
neste número. Luís Menéndez escribe a 
odisea duns malpicáns que foron mariñei
ros no Peru e voltaron enriquecidos coas 
xineas dos Andes. Fran Torrado narra as · 
suas aventuras en Abska, a bordo dun 
kaiak. Através de diversos relatos de expe
riéncia, percórrense as flotas galegas do 
Mar do Norte, Mar de Artábria, Mar da 
Costa da Morte, Mar de Monte Louro, Mar 
da Arousa, Mar da Moureira, Mar de Fora 
e Mar do Sul. Adícase un especial ao papel 
das mulleres no mar e outros comidos alle
os á temática principal. Inclúese un CD 
musical titulado "7 portas 7 mares." t 

t< • . 

Guía 
dos libros novos 
N" 27. Marzo de 2.001. Prezo 300 pta. 
Diri.xe: Xabier Madriñán. 

Edita: Noroeste Edicións. · 

Os títulos máis destacados que se reseñan 
neste número son Castelao. Defensa e ilus
tración do idioma galego, de Henrique 
Monteagudo; Antropoloxía de Galicia, de 
Xosé Ramón Mariño Ferro; Temía do na-

cionalismo ga
lego, de 
Vicente Ris
co; E por esto 
fez este 
cantar, de 
XoánCarlos 
Lagares; As 
rulas de Ba
~unin, de 
AntónRi-
veiro Coe
llo; Dubido 
se matei a 
Lena, de 

Medos Rome
ro; A 4Jiaxe de Baldassare, de Amin 
Malouf; Tute para catro, de Xesus Fraga; 
Morte do fadista, de Manuel Forcadela; 
Péle-Méle fel, de Frank Meyer e O teatro 
de Charles Baudelaire, de Xesus González 
Gómez, entre outros. + 

A micro pechado 
N" l 1. Marzo de 2.001. De balde. 

Diri.xe: Antón Femández. 

Edita: Espacios Radiofónicos Galegas en Ca

talunya. 

De xeito aglutinad~r, a publicación 
inclue moitos aspectos relacionados coa 
impronta galega en Catalunya. Ana Be
lén Real, directora de Radio Ciutat Vella 

~ de Barcelona 
entrevista a 
Augusto Cé
sar Lendoiró. 
Outtos en
trevistados 
son os músi
cos Alasdair 
Fraser e 
Uxia. 
Inclúese 
unha 
reportaxe 
sobre a 
história 

f~lclórica de 
Bretaña. Ademais, dáse información so
bre actos en Catalunya relacionados coa 
comunidade galega, axenda e recomenda
cións literárias e musicais. t 

Cárceres rotos 

Titulo: A incertez dos paraísos. 

Autor: Ramón Caride Ogando. 

Edila: Colección Punto de Encontro. Everest. 

Como o seu mesmo ·tírulo indi
ca, A incerteza dos paraísos é a 
crónica esmiuzada, feita frag
mentos de vida, da dor ou das 
dores que espreitan a existéncia 
humana en cada un dos recantos 
polos que se ve abrigada a trans- · 
correr. Dor e tristura, tamén o 
pouso do acedume, percorren as 
veas destes relatos curtos e in
tensos nos que, mália ese marco 
de nostálxia do paraíso perdido 
do home, tamén se lle concede 
lugar ao humor, á ironia e, sobre 
todo, a enormes doses de tenrura 
que, á fin, se converten no antí
doto máis poderoso para tqdos os 
velenos que destila a tristura. 

A leitura d~stes relatos producen 
un enorme goce estético pola súa 
concreción narrativa, própria 
dun poeta. Son crónicas para a 
reflexión e esrudo do que puido 
_ser o país e non foi. Os que nos 
criamos nunha educación repre
siva, produto dunha longa noite 
de pedra, logramos sobrevivir, 
ainda que as nosas verdades xer
molaron entre gaiolas de pombas 
que non podian voar. Pero ta
mén hoxe sentimos esas mesmas 
cadeas dun sistema educativo 
que afoga e mata a nosa ilusión. 

E é que, con esta obra, Ramón 
Caride logra dar un paso máis na 
procura dun imaxinário literário 
no que a paisaxe e a paisanaxe 
que nos son pr.óprias van da 
man. Homes e mulleres, mozos e 
ne.nos forman parte dese tapiz 
coidadosamente tecido no que a 
palabra -popular ou máis culta
pon a cor axeitada en cada pun
to. Neste sentido, Caride revéla
se como un mestre da suxestión 
coa meirande economia de efec-. 
tos e recursos estilísticos. Non é 
el -ou, cando menos, asi trascen-

f 't t • ( "t" 

G~!!!O . 

Ramón Caride Ogando. 

de- autor que se deixa engaiolar 
pola artificiosidade de arquitec
turas narrativas complexas que, á 
fin, só ensinan o baleiro dunha 
história callada sen corazón. Pe
la contra, o autor de Cea prefire 
a dificultade do que parece sin
xelo a primeira ollada, e que en 
realidade se trata da sinxeleza do 
moi traballado e moi elaborado. 

Xa que logo, estamos (e non é 
nengunha descuberta dicilo a es
tas alturas da sua carreira literá
ria) perante un narrador de oficio 
que é capaz de afiar as histórias 
ata as suas últimas consecuén
cias, espíndoas de capas de efec
tismo doado p~ preferir sempre 
a autenticidade da cerna. Non 
hai dúbida de que Caride acerta 
de pleno nesta crónica desafecta
da dunha realidade que parece 
seguir a latexar nalgunha revira
volta da memória. Porque cada 
un dos relatos que compoñen A 
incerteza dos paraísos é, en suma, 
coma unha tesela máis coa que se 

logran comprender me
llor as fonduras da alma 
do ser humano. 

Fonduras claras e limpas 
cando, por exemplo, 
apousa nelas a máxia do 
amor, que vira a rutina 
en novidade e que fai 
que a vida sexa cada dia 
unha nova aposta. Cabo 
do amor andan, coa fe
rocidade ou a conten
ción do que é natural, o 
~esexo, que abre ollos 
no home cara a realida
des nunca antes enxer -
gadas. Desexo que de
semboca, ou non, na fa, 
me sexual, pero que en 
todo caso lle fura fiestras 
mesmo ao carcere máis 
pechado. 

Porque de cárceres -físi
cos ou mentais- fala 
moito este conxunto de 
relatos. Dos cárceres im
postas por unha socie-
dade (a do franquismo) 

ráncia e autonegadora, decidida a 
cortar as ás da ensoñación en aras 
dun presente que non ofrece 
perspectivas. Dos cárceres que 
visten de reixas os corazóns máis 
libres, eles mesmos ás veces pri
sioneiros en corpos que non lo-

. gran superar os seus traumas ou as 
suas misérias máis cotiás. Dos cár
ceres, en definitiva, dunha época 
e de todas as épocas, xa que, 
independentemente do tempo vi
vido, o home e a muller sofren as 
aguilloadas do amor non corres
pondido, ou do desamor, da ruin
dade dos adultos que queiman vi
das alleas (vidas que, en moitos 
casos, aínda están a agramar); da 
mediocridade dos que medran a 
costa dos demais, e que non repa
ran en esforzos-nen en cativezas
con tal de seguir a exercer o seu 
exercício de vampirización; e da 
tristura que se apodera dos cora
zóns nobres cando a vida lles pon 
ante os ollos a crueza dunha reali
dade na que non parece caber es
pécio para a salvación. 

ANOSA TERRA 

Pero, a pesar de todo, a salva
ción chega. Ás veces ten as ás 
dunha fuxida a tempo (a pesar 
dos castigos e das represalias), ou 
do encontro co sobrenarural que 
chama á porta (por exemplo, en 
forma de carta dende o alén), ou 
do percorrido entregado polos 
camifios da Literatura, esa illa de 
liberdade total contra a que nen
gun cárcere ti vo, ten nen terá 
nunca cadeas ahondas. 

Por todas estas cuestións, a leitura 
de A incerteza dos paraísos, de Ra
mén Caride, convértese en vivén
cias que dan 
lugar á recí-
claxe inter
na. Atopar 
en vidas alle
as exemplos 
do que un fi, 
xooununca, 
endexamais, 
fará: velaqu( 
un dos efec
tos -benefi-
ciosos ou 
non, iso tan
to ten- da 
boa literaru
ra. De a( 
que, entre 
outros desti-

A leitura 
destes relatos 
producen un 
enorme goce 
estético pola 
súa 
concreción 
narrativa, 
própria dun 
poeta. 

natários (pois Ramón Caride es
crebe sen lle poñer cautos á ua 
aliada, iso xa o ten ben demostra
do) sexan os mozo.5 e as mozas os 
que máis e meirandes emocións 
han tirar destas leiruras. Porque 
attavés delas percorren as pegadas 
dos pru:afsos que agora frecuentan, 
facéndose conscientes de que mm
ca roáis han volver pisar con tanta 
intensidade os eidos da XtNenrude. 

Por todo isto -que non é pouco
e por moito rnáis que permanece 
á espera da descuberta de cada 
leitor, paga a pena comprender -
da man de Caride- que todo os 
paraísos son incertos, pero que 
non existe a vida, a verdadeira 
vida, sen esas deliciosas - aínda 
que tamén fatais- incertezas. • 

CHUS CABADO 

,.-------·11 conta de discos Jl1------========---1 

Segundo traballo 
de Cristina Pato 
Titulo: Xilento. 

Grupo: Cristina Pato. 

Edita: Fonofolk. 

Para Cristina Pato o seu primeiro dis
co, Tolemia, foi o ponto de partida dun 
camiño cara a fama que a levou dar 
unha morea de. concertos, aparecer en 
spots publicitários·e ser recoñecida en 
todo o Estado como a gaiteira de cahe
lo verde. Ainda que con apenas vinte 
anos, Cristina Pato xa formou parte de 
Mutenrohi, que deixou para emprender 
unha carreira en solitário, como gaitei
ra ainda que con formación de piano. 
Neste segundo traballo, Xilento, bota 
man dos amigos do grupo ourensán, 
cGmo Xoán Carlos Fernández Fasero, 
para a mescla e os arranxos musicais. 

Máis que probáhel é que o primeiro 
single deste disco sexa Eu chorei, un 
traballo de enxeñeria xenetica baseado 
nunha melodia q:adicional. Como 
convidado neste disco aparece o guita
rrista Javier Vargas en Celtic Blues e, . 
como regalo, duas pezas engadidas en 
castelán: Y lloré e Los sentúlos. + 

Dez anos 
de Esan Ozenki 
Titulo: Independentzia 10 urtez. 

Grupos: Vários. 

Edita: Esan Ozenki Records. 

Non s6 din adeus os Negu Gorriak cos . 
dous concertos oferecidos o mes pasado 
en Baiona e Donostia, senón 'l_Ue con 
eles tamén se vai a discográfica Esan 

Ozenki; a ca.Sa de discos que nacera da 
man do grupo irunés e que despois foi 
desenvolvendo un amplo catálogo para 
difundir aos novos e non tan novos 
grupos bascos pero tamén, a través do 
subselo "internacionalista" Gora 
Herriak a grupos foráneos como os ar
xentinos Todos tus muertos, os italianos 
Banda Bassotti ou os cubanos Garaje H . 
Coa disolución do grupo, liderado por 
Fermín Muguruza tamén se disolve a 
discográfica ainda que coa promesa de 
renacer con outro neme e outra cara. 
Para dicer adeus editan un dobre CD 
comemorativo dos dez anos de andaina. 
Un traballo que comeza por Hipokrisiari 
Stop, o tema dos Negu Garriak onde rei
vindican ao seu paisano Luis Mariano e 
pecha con Basque Electronic Diaspora. 

- Moitos dos grupos do selo, Kashbad, 
Anestesia, Ruper Ordorica, Kortatu e Su 
Ta Gar, aportan o seu gran a esta des
pedida con forma redonda.• 

Shooglenifty e 
a electrónica 
Titulo: Solar Shears. 

Grupo: Shooglenifty. 

Edita: Vertical Records. 

Os escoceses Shooglenifry son hoxendia 

un grupo de baile, xa non tanto de 
danza folclórica, como de movemen
to de discoteca. O mergullamento 
total nas novas tecnoloxias e nos rit
mos electrónicos dificulta non con
fundilos durante a audición do disco 
cos Chemical Brothers, con bandolina 
e birimbao. De feito, Shooglenifty 
non encabeza os festivais celtas, se
nón outros como o de Glastonbury 
no apartado de músicas do mundo. 
O disco, que agora se distribue no 
Estado, foi apresentado no marco do 
festival de teatro de Edimburgo, que 
se celebra no mes de Agosto. Segun
do a revista Folk Roots a reinterpre
tación musical dos escoceses "non 
ofende, en sentido algun, ás raices da 
sua cultur,a"; na revista Songlines van 
máis alá, e sinalan que invadiron o 
terreo dos DJs con scratching e sons 
sampleados, gravados de fábricas e 
conversas telefónicas. t 



A NOSA 'l'ERRA. 

,, 
A tramo~a dos Osear multiplica o benefício 
de Gladiador, Tigre · e Dragón e Traffic 
Tres películas concentraron trece prémios 

-0- CELSO X. LÓPEZ-PAZOS 

A pesares das promesas íntimas de non facelo, todos os anos acabo 
por non ser quen de sustraerme á tentación de adicarlle unhas liñas 
aos Óscar, eses prémios que a indústria e os oficiantes do cine ame .. 
ricano veñen repartíndose entre eles desde hai máis de setenta anos. 
Pois son eles, os miles de membros da Académia de Hollywood, os 
que se conceden os galardóns a si mesmos e os seus produtos e mer .. 
cadorias. Nun exemplo de endogámia e autocomplacéncia únicos no 
mundo, os Óscar veñen a subliñar, máis unha vez, a hexemonia itn .. 
perial dun cine globalizador que, através do seu próprio mercado e o 
das suas colónias, é quen de acadar unhas extraordinárias taxas de 
benefício para o grande entramado industrial do cinema americano. 

Os Óscar, daquela, seguen a ser· 
un trinque para o negocio onde a 
variante artística ou cultural apa; 
recesó como unha desviación ar; 
ganicamente casual deste principio 
motor e primixénio desde as ori; 
xe do invento, p los finais dos 
anos vinte, até os nosos días. 
N n escara de máis, xa que logo, 
observar de perta algunhas das 
suas paradoxas e contrasentidos e 
insinuar algunhas reflexións e in; 
terrogantes sobre a sua natureza 
e tramoia de intereses ( indecen; 
tes e arbitrários) non moi distin; 
tos, no seu sentido xeral, aos 
doutras edicións do pasado. 

Agás o de mellor actriz para Julia 
Roberts por "Erin Brockovich" 
(haberá quen pense que a Ro; 
berts sexa mellor actriz que a ~ 
bérbia Ellen Burstyn de "Re; 
quiero por un sono"), o de mellar 
actriz secundária para Marcia 
Gay Arden ("Pollock) ou o de 
mellor guión orixinal para Ca; 
meron Crow ("Casi famosas"), a 
maior parte dos prémios impor; 
tan tes (13) foron para"Gladia; 
dor" (5) "Traffic"(4) e "Tigre e 
Dragón"(4). lsto informa sobre 
unha cerra intención de reparto 
dos beneffcios entre estas tres 
producións, que haberá que en; 
gadir, desde logo, ao xa conse, 
[Uid ata hoxe e qu agora e 
O car e el varán a cadar as 

estrelas. Nada importa que "Ti; 
gre e Dragón" ~eña titularidade 
taiwanesa, xa que, como ninguen 
ignora, tamén sobre ela sobrevoa 
o capital americano (non esque; 
zamos que Ang Lee leva tempo 
moi ben instalado no centro 
mundial do negocio) 

Por outro lado, se "Gladiador" 
non foi quen de acadar o Óscar ao 
mellar director para Ridley Scott, 
nen ao mellor guión, nen adapta, 
do, nen orixinal, por que os mem; 
bros da Académia lle deron o 
Óscar á mellor película? Non nos 
parece que os prémios obtidos 
polo son, o vestiário ou os efectoo 
visuais, sexan argumentos de peso 
abondo como para decidir tal 
eleición. Ademais, no fondo, son 
sementes bruxerias técnicas que 
se sosteñen case exclusivamente 
sobre a base de millóns e millóns 
de dólares postos sobre a merca; 
doria que se q,uer rentabilizar. Por 
que gañou o Osear entón? 

Cicais para entendelo conviria an; 
tes lembrar que, asi como nos apar; 
tados de actores ou actrices, músi; 
cos ou montadores, vestiário ou 
efectos visuais, os que votan para 
eses prérnios son s6 os gue exercen 
tales funcións, para o Osear á me; 
llor película son eleitores todos os 
membros da Academia sen distin, 
ción d grémio ao que pertenzan. 

Marcia Gay Harden e Julia Roberts co
as estauiñas. 

E como resulta que en "Gladiador'' 
traballaron ou colaboraron en moi 
distinto grado e funcións centos e 
centos de académicos (en ves tia, 
rio, maquillaxe, efectos especiais, 
ordenadores, dixitalización, acto; 
res e actrices, principais e secundá; 
rios, episódicos ou con frase, extras 
) estaba cantado que a meirande 
parte deles apostarian por un prQ; 
duto que tiña moito que ver con 
eles mesmos ... lsto explicaría o 
porqué de Óscar ao mellor director 
ao Steven Soderbergh de ''T raffi.c" 
en detrimento do Ridley Scott de 
"Gladiador". Dábase asi, unha vez 
roáis, un novo despr9pósito nesta 
tolémia que son os Osear. Certa; 
mente, mentras que Hitchcock, 
nada menos que Hitchcock, non 
obtivo xamais un Óscar como me; 
llor director (''Rebeca" si foi a me; 
llor película na edición de 1940) 
Soderbergh xa o ten nas vitrinas 
dasuacasa 

En canto ao traballo esencial; 
mente ffsico e de imaxe de Rus; 
sell Crowe, premiado como me; 
llar actor por "Gladiador", non é 
so inferior ao que amasara en "O 

Dilema" ou "L.A. Confidencial", 
senón que queda moi lonxe do 
talento dun actor da forza expre; 
siva e da mestría de Ed Harris, 
in.xustamente esquecido polo seu 
traballo en "Pollock"; mesmo 
T om Hanks é moito máis actor 
que Cr9we, ainda que darlle un 
novo Osear ao intérprete de 
''Náufrago" seria convertelo, pese 
a sua idade, no~primeiro en aca; 
dar o trio de Osear na história 
do cine, pasando por riba de 
Brando, Cooper, Tracy ou Frede; 
ric March. E isto seria demasiado 
tendo en canta ademais que 
"mónstruos sagrados" como Kirk 
Douglas, Cary Grant ou Charles 
Laugthon non acadaron nengun. 
O que amasa unha vez máis que 
a história do cine esta na história 
dos que non levaron os Óscar, na 
história dos anti;Óscar. 

Por no citar xa nesta habitual e 
histórica dinámica de estupide; 
ces a diferéncia sideral que existe 
entre "Tigre e Dragón", ese pas, 
teliño de esP,.adas e mandarins 
gañadora do Osear á mellor pelí, 
cula extrañxeira, en detrimento 
de "Amores perros" a extraordi, 
nária produción mexicana do 
xovencísimo Alejandro Gonza; 
lez lñarritu. Claro que o prémio 
acadado pola fita de Lee ven im, 
posto seguramente pola necesi; 
dade de asegurar as presumfbeis 
futuras recadacións millonárias 
dun "Tigre e Dragón 2" a piques 
xa de comezar a rodarse. 

E postas xa a decir cousas maie; 
dicentes seria políticamente in, 
correcto pensar que sobre a no; 
minación de Bardem pesou moi, 
to o feito de dar corpo nun "bio; 
pie" a un suxeito dnematográfi; 
co cubano, exiliado, homose~ 
xual e anticastrista no país da lei · 
Helms;Burton e do bloqueo ao 
diaño barbado do Caribe?+ 

Non deixa de ser curio o que es; 
ta anta, de mocidade luxuriosa 

p caminosamente indiscreta, 
asente a súa festividade o día 
dous de abril, en coincidencia 
coa festa roman a da Veneralia 
(1 2 de abril) , cando as damas do 
amigo imperio honraban á fer; 
mosa Venus facendo promesas 
de discreción, prudencia, pudor, 
decencia e castidade. 

A arrepentida santa Mª Exipcíaca 

María Exipcfaca, posiblemente a 
muller máis fermosa e atrevida 
que viran os seus coetáneos, a 
fina is do século IV, non tiña 
ningunha das virtudes que exal, 
taban as devotas de Venus. Ela 
foi unha nena caprichosa e un, 
ha moza presumida e desenfrea, 
da. A neniña bonita pasou de 
dar bicos por xoguetes a vender 
os seus abrazos ao mellor paga; 
dor. Para ela a vida sen goce 
non tiña valor, e polo tanto go; 
zou e procurou o" pracer en todos 
os sentidos e sen reserva. Co, 
merciou co seu carpo para con; 

seguir todo aquilo que se lle an; 
tallase, e antollábanselle os ca; 
prichos máis triviais. 

Cantan os haxiógrafos que, es; 
tando en Alexandría, desexou 
coñecer Xerusalén, a onde ían 
moitos peregrinos que desde ese 
porto facían a etapa marítima ata 
Palestina. Presentouse no barco 
como se aquilo fose un cruceiro 
de pracer, e como non tiña con 
que pagar a viaxe, ofreceulle ao 
capitán os encantos do seu carpo. 

¿Que buscaba ela en T erra San; 
ta? Evidentemente nada beatffi; 
co. O seu negocio era procurarse 
unha vida pracenteira alí onde 
houbese mercado para a súa 
mercadoriB 

A curiosidade levouna a visitar 
todo lugar onde o xentío se 

xuntaba, e a súa desenvoltura e 
ousadía en calquera praza, per~ 
mitiulle percorrer a Cidade 
Santa disfrutando como unha 
turista sexual. Pero cando qui, 
xo entrar no Santo Sepulcro, 
algo invisible, tal unha forte 
man prohibitiva, impedíulle o 
paso, mentres os demais entra; 
ban e saían libremente. 

Foi nisto que viu unha imaxe de 
Virxe, quen con rostro piadoso 
parecía pedidle un pouco de re; 
flexión sobre a súa desordenada 
conducta, e daquela os remorde; 
mentas pola vida disoluta que le; 
vara puideron con ela, que nese 
mesmo intre decidiu retirarse do 
negocio, pesarosa e avergoñada.· 

Non sabía a arrepentida onde chQ; 
rar o repentino pudor e, cunhas 
moecms que algún descoñecido lle 

dera, mercou tres bolas de pan e 
retirouse á soidade do deserto. 

Alf viviu, illada, durante máis de 
corenta anos, e un día, cando as 
roupas xa desap'areceran, esfiaña; 
das polo tempo, e o seu corpo en; 
negrecera co sol do deserto, ca; 
drou a pasar pola zona un freire 
chamado Zósimo, quen ao vela, 
recoñeceu nela a unha arrepenti; 
da e quixo saber da súa vida. 

María contoulle cal fora o seu 
pasado e mostroulle os tres pans 
que nunca puidera comer e se 
man tiñan frescos e sen balar, 
como recén sacados do forno. 

A contricta ermitá faloulle da 
súa penitencia, e solicitou que, 
xa que estaban en datas próximas 
a Semana Santa, lle dese a Co; 
munión e volvese ao ano seguin; 
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FrCC1óN 
1. As RULAS DE BA{<UNIN 
Antón Riveiro Coello 
Galaxia 

2.ÉBORA 
Xosé Carlos Caneiro 
Xerais . 

3. A MAN DOS PAIÑOS 
Manuel Rivas 
Xerais 

4. FrsTEUs ERA UN MUNDO 
LupeGómez 
A Nosa Terra 

5. Eu TAMÉN FUN COAS 
VACAS DE RAPAZ 

Afonso Eiré 
Espiral Maiar 

NoN FicrróN 
l. ÜS NACIONALISMOS 

PERIGOSOS 
J. Huguet /J.M. Serra 
Laiovento 

2. DON ELADIO 
RODRÍGUEZ 
GoNZÁLEZ 

X.C. Lagares 
ANosa Terra 

3. BREVE HISTORIA 
DE GALICIA 

Francisco Carballo 
ANosa Terra 

4. 0 PENSAMENTO 
DECASTELAO 

X.C. Garrido . 
ANosaTerra 

5. ATIAC CONTRA 
ADITADURA 
DOS MERCADERES 

Vários autores ~ 
Laiovento 

FÍtANCISCO ANT. VIDAL 

· te para poder comulgar de novo. 

Pero no outro día, en canto 
marchou o freire, ela finou, e o 
seu corpo, oloroso como se fose 
perfumado, mantívose como re, 
cén durmido, e cando Zósimo 
volveu un ano máis tarde, soubo 
pJ')r tal prodixio que acadara o 
perdón dos seus pecados. 

E así, como exemplo da fugad; 
dade da ·vida, a iconografía non 
a representa como a fermosa e 
ousada moza que foi, senón co; 
mo unha vella nos osos, mal 
vestida cun trapo fiañento e de 
pel queimada polo sol, sempre 
en actitude de oración, e cos 
tres pans imperecedeiros, símbo, 
lo da eternidade, canda ela. 

Algunhas veces, os iconógrafos 
fan aparecer ao fondo do retrato 
o león que, segundo a lenda, es, 
cañaou coas súas gadoupas a co; 
va onde foi enterrada por san 
Zósimo.+ 

• 
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Poetascontra ·o colonialismo 
Os participantes de fora solicitan nun manifesto 

que Compostela sexa a sede permanente 
da Celebración Mundial da Poesia 

-0- C.V./P.C. "'-

MAis DE CUARENTA HORAS DE POESIA NUN ENCON1RO QUE DUROU TRES DIAS. Do ~CORES 21 DE MA.Rzo AO SABAOO 24, A CELEBRACIÓN 

MUNDIAL DA POESIA ORGANIZADA J:>QLO PEN CWBE ÜALEGO EN CoMPOSTELA -CON VISITAS Á MATANZA DE PADRÓN E A lLLA DE SAN 

SIMÓN-DEULLE VOZ A POETAS VIDOS DE TODA PARTE PARA CONFIRMAR O LEMA DE PIMENTEL DE QUE A POESIA É "o GRANDE MIRAGRE 00 MUN, 

oo". A PRESÉNCIA DOS NOBELES DEREK w ALCOTT E WoLE SoYINKA APORTOUUE REALCE PÚBLICO Á CITA, ENCORISCADO POLAS CRfTICAS DUN, 

HA MANCHEA DE POETAS GALEGOS QUE LAMENTABAN QUE A ORGANIZACIÓN NON TIVERA DADO MÁIS PRESÉNCIA OOS CRIADORES PRÓPRIOS. 

Pilar Pallarés, Bemardino Graña, Román Raña e Dario Xohán Cabana no Congreso Mundial da Presia. A. PANARO 

"Seguimos senda tan- invisíbeis tivesen acceso ao discurso do máis, a história é un suceso triste, de jazz para os versos de Carme 
que por veces nin sequera nos re, candidato galega. marcado pala escravitude e a emi, Kruckemberg, vídeo,instalación 
coñecemos a nós mesmos", díxo, gración forzosa". Falou W alcott na aportación de Pato,Esteirán, 
lle Xosé Luis Méndez Ferrin a Tanto Walkott como Soyinka, tamén de "mestizaxe" e criticou o Ruido Producións sobre a emigra, 
Derek Walcott e Wole Soyinka antillano e nixeriano, falaron en medo fronte á inmigración -que ción a Alemánia, e tamén na in, 
no acto que maior espectación le, Compostela da situación dos seus comparou co holocausto nazi- co, tervención de Antón Reixa ou 
vantou da Celebración. O escritor países de procedéncia. O primeiro mo exemplo da "estupidez huma, Antón Lapo e Ana Romani, que 
preparou un discurso no que se prémio Nóbel africano, Wole So, na". "As loitas tribais africanas acompañaron os seus versos con 
adiviñaba o ánimo de dar unha yinka referiuse do seu continente que tanto surprenden a Occiden, música e representacións dramáti, 
idea que, segundo apontou, posi, como dun "edredón de países te non son distintas das atitudes cas, cantigas medievais cantadas 
belmente non se lle faria presente construídos artificialmente por racistas de Europa", sentenciou. co ar clásico por Maria do Cebrei, 
aos dous rwbeles: "Se cadra, estes Europa" .que pode "estoupar en ro con Abe Rábade ao piano; do 
dias lles cantan a W ole Soyinka e calquer momento". O autor nixe, Pouco máis falaron. Os nóbeles rock, mariachi ou música de caba, 
a Derek Walcott outras estorias, riano acusou ao colonialismo da chegaban a Compostela coa von, ret na posta en escena de Lino 
porque, xa se sabe, os colonizados sifuación que atravesa África pe, tade de recitar os seus versos, acti, Braxe; toda canción o recitado de 
sucumbimos frecuentemente e ro, tamén, á "política das multina, vidade central do World Poetry Edénica de Yolanda Castaño e "só 
tendemos a nos identificar cos cionais e os líderes postcolonialis, Day 2001 . E non foron poucos os voz" na rompedora proposta con, 
Grands Récits do colonizador". tas". Desbotar a obediéncia e to, que se admiraron de como a poe, ceptual de Carlos de Santiago, 
Diante dun auditório do Conse, mar as rendas do seu próprio des, sia podia manter a atención do amáis a cálida e sobérbia voz de 
llo de Cultura a rebosar, Ferrin tino é a solución que propón para público durante tantas horas. Cristal Méndez que, a modo de 
afirmou que "nós, os galegas inte, os países afric;anos un escritor que Aconteceu, por exemplo, na noi, viciña dun popular bairro vigués, 
gramos un pavo invisíbel desde o entende a literatura tamén como te do Venres 23· de Marzo, cando conseguiu alguns dos máis acalo, 
exterior pola nasa condición de "forma/ de control das actividades durante case catro horas os espec, radas aplausos. 
colonizados. Na nasa memória dos dictadores, ainda que as veces tadores continuaron ocupando as 
colectiva vive a servidume, a po, aconteza á·contra e teñan que so, cadeiras do AuditÓrio de Galiza N ovos poetas breza, a fame, a emigración". Al, frir a represión pala sua obra". De, . baixo o reclamo dun espectáculo 
guns poetas galegas lamentaban, rek W alkott tiña tamen por obri, poético. Baixo o título "A boca con xa moitos libros 
durante a celebración do encon, ga que se referir a Santa Lucia, a aberta" o programa preparado Pº' 
tro, que a organización non arte, illa na que naceu en 1930, para los poetas Antón Lapo e Ana Ro, A poesía estaba, pois, de festa na 
llara a tradución das suas palabras denúnciar que, no Caribe a histó, mani daba canta das posibilidades noite do Venres como tamén o es,· 
e que nen Walcott nen Soyinka ria é só dos poderosos, "para os de, da poesía para se mostrar. Música tivo nas anteriores noites campos, 

ANOSA TERRA 

teláns nas que diversos espazos se 
abriron para escoitar aos criadores 
ao vivo. E como o estaría con es, 
pedal releváncia o Sábado dia 24 
de Marzo cando no Auditório de 
Galiza, dous recitais colectivos 
apresentados por Francisco Fer, 
nández Naval e Luciano Rodrí, 
guez ian dar voz no encentro a al, 
guns dos poetas do amplo panora, 
ma da lírica galega. Entre eles, Pi, 
lar Pallarés, Xulio Valcárcel, Cesá~ 
reo Sánchez, Román Raña, Xela 
Arias, Darlo Xohán Cabana, Ber, 
nardino Grafía, Antón Dobao, 
Paulina V ázquez, Bieito lglésias, 
Alfonso Pexegueiro, Luisa Castro, 
Xabier Rodríguez Barrio ou Artu, 
ro Casas. Poetas alguns que deixa, 
ron hai tempo a actividade lírica e 
outros que comezan agora esa no, 
va andaina. Entre estes, o narrador 
Bieito lglésias que se apresentaba 
neste encontro como poeta e 
anunciaba a publicación do seu 
primeiro libro en verso. Ou un 
atento Xavier Queipo que entre o 
público descubria que tamén tifia 
no prelo o que será o seu primeiro 
poemário. Arturo Casas recitaba 
de novo despois de sinalar que xa 
levaba anos sen escreber e Dario 
Xohán Cabana apresentaba os 
seus últimos versos, deixando cair 
que tamén podian ser "os cierra, 
deiros". E, na mesma mesa, Rodrí~ 
guez Barrio reencontrábase con 
Pexegueiro despois dunha despe~ 
dida entre bágoas en Bonaval vai 
alá para trece ou catorce anos. 

Eran momentos de glória dunha 
xomada na que pairaba o malestar 
pola decisión da organización de 
facer un programa dobre. En 
Compostela terian palco os poetas 
galegas e, á Ula de San Simón, di, 
rixíanse todos os convidados cos 
membros da organización. Amáis 
dos dous recitais, no Auditório 
duas mesas redondas centrábanse 
tamén na criación galega, vistas 
desde a edición e as novas tecno, 
loxias. De "deixadez" foi calificada 
polos asistentes a ausénda dos or, 
ganizadores ante a desfeita da me, 
sa proposta para a tarde. O coor, 
denador, Damián Villalaín, ato, 
pause con que non tiña a quen 
moderar, só o editor madrileño 
Basilio Rodríguez Cañada estaba 
presente nunha sesión qu conta, 
ba coa chamativa ausén ia de tres 
editores galegas, algun deles con 
especial releváncia na pu licación 
de poesia. Un do editor s qu 
aparecian no pr grama confirmá, 
baile dias despois a este xomal que 
nunca recibira nen chamada n n 
convite do Pen galega. Damián 
Villalaín buscou entre os a i , 
rentes alguns posLbeis participan, 
tes e, á fin, o poeca Vicente Ara, 
guas e Manuel del Rio, da revista 
Caramuxa do Barbanza accederon 
a completar a espontánea mesa. 

Nos corredores, distintos poetas 
que asistían a todo o programa 
laiábanse que se tivese "perdido 
unha ocasión como esta para 
apresentar fóra a nasa poesía. Nós 
poidemos ver a sua participación, 
eles a nós non". Criticaban, polo 
tanto, a escisión 'do programa, 
que apresentaba espazos separa, 
dos para os galegas e os de fara, 
senda moi poucos nomes os que 
podían coincidir nos actos cos 
convidados. ÁB críticas, membros 
da organización convidaban a re, 
pasar "as actividades e a nómina 
de poetas galegas que nela parti, 
ciparon, dun ou doutro xeito" e 
sinalaban que, dadas as caracte, 
rísticas do festival, "a preséncia 

(Continua na páxina seguinte) 
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ANOSATERRA 

(Vén da páxina anterior) 

galega non poclia ser protagonista". 

Manifesto poético 
de Compostela 

O mesmo lema do congreso -'.'A 

poesia é o gran milagre do mun, 
do" - daba título á antoloxia bi, 
língüe galego,inglés de poetas do 
Pen Galega da autoria de Maria 
do Cebreiro que se facia pública 
no transcurso do encentro. 

Os poetas convidados asinaron 

un manifesto no que se facia 
público o seu desexo de que 
Compostela se convi;tta en 
"sede periódica da Celebra, 
ción Mundial da P.oesia/ 
World Poetry Day". Entre os 
asinantes, amáis dos dous Pré, 
mios Nobel atópase o portu~ 

gués Eugénio de Andrade, o 
español Francisco Brines, o 
chinés Duo Duo, a rusa Bella 
Akhamandulina, o inglés 
Charles T omlinson, o italiano 
Emilio Coceo ou a quebequia, 
na Nicole Brossard. Os poetas 
afirman no chamado "Mani-
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festa poético de Compostela" 
que "nos umbrais do século XXI 
e do Terceiro Milénio a expe, 
riéncia milenária da poesia es, 
tá máis vixente que nunca co, 
mo veículo de harmonía, de 
paz e espiritualidade entre os 
seres humanos".+ 

...........•........................................................................................................................................................................... 
Como avalia a elevada presenza 
de mulleres na Académia das Le
tras de Quebec? 

Existe unha presenza feminina moi 
elevada .se a comparamos coas ou, 
tras acadlémias do mundo e reflexa 
a impo~cia da muller na nasa li, 
terat:UraJ É un trunfo do feminismo 
na nosa 30Ciedade e xa non se pode 
dar marcha atrás porque cada vez 
que eli.Jiimos a dous novas mem, 
bros, elqdmos a un home e a un.ha 
muller e pronto haberá máis pastos 
vacante5. A nasa Académia escre, 
be cart~s a académicos franceses 
para dicerlles de algunha forma que 
son uns retrógrados, porque rexei, 
tan o ~ do feminino para referirse 
ás profís óns e, sen embargo, mear, 
paran 00 palabras inglesas nos 
eus diccionário , como "jackpot", 

para dicer grande prémio. 

A sua poesía é transgresora. Que 
capacidade ten a linguaxe poética 
para transgredir as normas? 

Nicole Brossard 

'Son feminista e lesbiana 
e iso pl;ismase na miña poesia' 

-0- CAROLINA F. FRAGA/P. CASTRO 

Poeta, militante feminista, lesbiana e pertencente á Académia das Letras de Quebec. É Nicole Brossard. 
Unha muller comprometida coa muller. Unha poeta comprometida coa palabra, cando a palabra é compar
tida. Unha transgresora da linguaxe, cando a linguaxe fala dun mundo que se escrebe en masculino. Nico
le Brossard, que estivo en Compostela convidada polo PEN Clube de Galiza, explica como a palabra e a 
linguaxe poden ser armas da muller sen ser, en si mesmas, empregadas máis que como meios de comunicación. 

Mália ser a linguaxe poética tra
dicionalmente masculina, pódese 
usar para construir unha poesia 
femini ta? 

N n utilizo a poe ia para un fin 
ncret . n poeta, escrebo poe, 

mas e e mo teño unha conscién, 
cia femmista e son Lesbiana, todo 
i t , evidentemente, plá mase na 
miña poesía, na miña linguax:e e 
tamén na mifia enerxia. Grazas a 
t do isto puiden reflexar nos 
meus poemas de .amor, ou doutro 

Voz Noticias 

tipo, dimensións que non apare, 
cen na poesia dos homes ou que 
non teñen por que aparecer na 
poesía <le mulleres heterosexuais. 
T eño tamén unha preocupación 
particular pola linguaxe, que é ou, 
tro dos aspectos fundamentais da 
míña obra. O feito de escreber 
cunha consciéncia feminista fai 
que apareza un encontro particu, 
lar entre o fenómeno da escritura 
e o fenómeno da leitura. É impre, 
sionante, misterioso, como se
chegan a traducir emocións nun, 

ha superfície plana e como eso 
pode dar tanto placer e ter tantos 
efeitos. Por exemplo, nas ditadu, 
ras, os poetas son os primeiros en 
ser arrestados. T eñen todo o po, 
der das palabras, porque estas Pº' 
den destruir, criar, cambiar atitu, 
des e desviar o sentido que se lle 
dá normalmente a realidade. 

Entre as novas poetas galegas hai 
unha tendéncia a escreber sobre 
o próprio corpo. A poesía das 
mulleres, é diferente? 

Coido que nun primeiro momen, 
to, como se viu en Franza, en 
Quebec, nos Estados Unidos e 
tamén en Irlanda, nos anos 70, as 
mulleres foron recuperando a sua 
autonomía, o seu próprio carpo e 
inevitabelmente falaron del co, 
mo dun carpo rebelde e oprimí, 
do. Fíxose un traballo enorme 
canto se refire ao carpo e todo 
iso continuará. Sen embargo, 
considero que non se pode repe, 
tir o que xa se fixo, porque perde 
interese. Pode servir como docu, 
mentación, pero non necesaria, 
mente como un acto poético. Ao 
fin e ao cabo, o que quedou no 
papel é un texto que comparti, 
mos co lei tor, non son as nos as 
boas intencións senón as pala, 
bras e se estas non producen 
nengún efeito semántico, sintác, 
tico, nengunha resonáncia afee, 
tiva, o poema é nulo. 

Vostede é militante feminista. 
Como se pode participar nese 

movimento de liberación através 
da poesia? 

Non se pode empregar a poesía 
como · unha ferramenta, a poesía 
está dentro de nós e con nós. É 
unha necesidade interior e non a 
podemos empregar como unha ar, 
ma exterior a nosoutras. Logo os 
bos poemas son aqueles onde o 
"eu" ~ o "nós" coinciden, algo que 
só ocorre en determinados mo, 
mentas históricos. No Quebec, o 
"eu" e o "nós" coincidian a princí, 
píos dos 60 co tema nacionalista e 
nos 70 co tema feminista. 

Tamén é nacionalista. Como esta
belece esa relación feminismo/na
cionalismo, entendendo ambos co
mo movimentos de liberación? 

O nacionalismo váise transfor, 
mando polo camiño. Nos 60 era 
un nacionalismo liberador en 
Quebec, porque a opresión, a ex, 
plotación e o domínio eran moi 
grandes. Logo foi un nacionalismo 
portador de cámbios e cando trae 
consigo un cámbio é iriteresante. 
Pero non significa nada cando ser, 
ve para manifestar unha diferéncia 
orgullosa, aí non ten nengún inte, 
rese integralo na poesía. 

O ano pasad"O, partiu de Quebec • 
a iniciativa da Marcha Mundial 
das Mulleres. Como avalla os re
sultados? 

As organizadoras quedaron decep, 
donadas co~ actuación do noso go, 
vemo, porque pensaban que se lles 
concederian máis axudas, entre ou, 
tras causas, para poder axudar a 
máis organismos. Avaliar os resul, 
tados no mundo enteiro é máis di, 
fícil, amda que foi un movimento 
de grande enerxia. Pode que en 
Africa ou en Afganistán tivese ou, 
tro impacto porque alí a vida das 
mulleres é máis difícil. O aconteci, 
mento, en si mesmo, foi un éxito, 
algo magnífico, como se fose un se, 
gundo arranque. Pésie todo, non 
voltará ser como no 65, 70, porque 
a cólera xa non é tan grande como 
daquela. Agora constatamos unha 
loita contra a pobreza das mulleres 
e o sexismo foi identificado pero 
hai que seguir traballando. • . 

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

O SEXO, A MULLER E O CREGO 
Xosé Chao Rego 

UNHA CASA PARA A LÍNGUA 
Elisardo López Varela 

Eu ramén fun coas vacas 

AFONSOEIRÉ 

f,;,,N.~i .\.Mink 
St-dnul~"-" 

EU TAMÉN FUN COAS VACAS 
Afonso Eiré 

Casarriba 

EULOXIO R RUIBAL 

CASARRIBA 
Eulóxio R. Ruibal. 

[ 
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O Ateneo FerroUín cumpre 25 anos 
Cine ,e música para festexar o seu papel 
de promotor cultural na cidade 

ANOSA TERRA 

CQ,~ 
~ ~u ;.ts 
die~ 

" ·.::te evlsión ! 

Para o Ateneo Ferro, 
lán chegar aos vinte, 
cinco anos de vida 
non se debe tomar a li, 
xeira. Detrás hai unha 
história de promoción 
no ámbito cultural da 
cidade, un compromi, 
so co idioma e a vaca, 
ción de chegar cada 
vez a máis viciños. Du, 
rante o mes de Abril a 
programación nútrese 
de cine, música e ex, 
posicións para celebrar 
o cumpreanos. 

xou as suas salas a dispo, 
sición de moitos artis, 
tas, nomeadamente fe, 
rroláns, de xeito que Pª' 
ra celebrar o cumprea, 
nos expuxeron até o 2 7 
_de Marzo as contribu, 
cións en forma de obras 
de arte que estes pinto, 
res deixaron. Carlos Vi, 
llamil, Maria Manuela, 
Segura T orrella, Correa 
Corredoira, Berta Ares, 
Laxeiro, Seoane, Paco 
Sardiña, Loureiro ou 
Carmen Fenández Cha, 

drui". O tea,. , 
··" cea láfanse a ! 

. ~lam® maiot atención por 
idani poi: exeffll?lo, estupendos 
a.rral dó p~s. AH estaban todos 

.. . on coñecidos os actores? Só aque, 
ari .n.ª~ si!rles televisivas ,como dixo Dacosta .. , 

(); o cura, ó novo xuiz e Taracido1 ambos de Mareas 
Para o presidente Eliseo Zaera, o 
papel do Ateneo foi evolucionan, 
do ao longo dos anos. O ferrolán 
naceu en 1879, sufriu os avatares 
do franquismo e foi reihau~do, 
comezando unha nova etapa, cin, 
co meses despois da marte do dita, 
dor. "O Ateneo nace cunha fun, 
ción de promoción cultural entre 
as capas máis desfavorecidas da p0' 

voación. Hoxendia o papel refor, 
múlase porque actividades como a 
música están ao alcance de calque, 
ra. Hai que seguir nesa liña pero 
adaptándose aos novos meios e si, 
tuacións. Seguiremos a difundir a 

cultura e a recuperar a memória", 
sinala Zaera, quen asegura que o 
Ateneo Ferrolán ten moito futuro. 
T amén deben pelexar os seus res, 
ponsábeis. ''Nunca houbo epocas 
boiantes economicamente no Ate, 
neo e esa é unha rémora que arras, 
tramos, pero non queremos darlle 
máis importáncia da que ten. Se, 
guiremos pelexendo para que os 
retrasos nas subvencións non nos 
abriguen a suspender actividades", 
sinala o presidente do Ateneo, si, 
ruado na ruada Magdalena. 

eón son alguns <lestes 
pintores. No Ateneo sinalan que 
só penduraron parte da colección 
qué xa é un bon património co 
que conta a asociación. A progra, 
mación especial continuou o Sá:. 
bada 24 de Marzo cun concerto 
da Banda de Betanzos que estreou 
unha obra de Roxélio Graba. O 
vindeiro cinco de Abril Maria 
Manuela, Paloma Suances, Julie 
Guravich e Claudia Campos ofe, 
recen un concerto. Ao dia seguin, 
te, o 6, celebrase unha cea de só, 
cios e está previsto que, durante a 
segunda metade de Abril sexa 
emitido un ciclo de cinema. • 

, ."stil>lt:on á entrega dos prémios ou o proprietário do Bar 
Pr.atos combiruufos. Pouco roáis. Outro dado. Unha das 

4nsJnáis nominádas, Criaturas, de Roberto Vidal Bola
qjtlata entre outros, ao mellor espectáculo e mellor di-
' npn tiña máis imaxes que unha foto fixa. A TVG nun .. 
µ a ntngunha representación nen iquer con idea de pre-

~ , ·a ~isión dos prémios: Unha boa. parte do ector do teatro 
: ;;~cbmet;tta o interesante que seria que o lGAEM chegase a un 
~ ':. ti~Groo coa TVG para promover o teatro galego_ Alguns din que 
E,· é.,W\ha necesidade urxente. Que a canle pública emita o pré
:._;;:ir.}i~Maria. Casares en día laborábel e a altas horas da madruga.
:·;:;;·9f{;t\Pn <iá idea de que haxa moí boa vontade por parte dos di
; ·:;f~-v,:qs do ente. E os teatros continuan valeirándose- E o pro
~ :],~é~~nais reclamando público~• 
; ·:~:}~ t('t: ·. 

Nos últimos anos o Ateneo dei, tf:~ .. :-:-:«·.·::.:;«-.· ....... .X~"····O.··'-''""*''''-'--·--'·'----~.-• ·--•----•--,---·------

O LIBRO NA DESCOLONIZACIÓN DE GALICIA 

Queridos amigos, señoras e señores: 

. Unha vez máis (e alá vai unha década) nos 
xuntamos para celebrar este día que os li, 
breiros de Galicia festexan como propio. 
Pode que en todas partes haxa unha festa 
como esta, ou semellante. Porque toda oca, 
sión é boa, e conveniente, para a exaltá- . 
ción do libro, da lectura e da cultura. T rá, 
tase de bens que o ser humano precisa, que 
forman parte do seu sustento.espiritoal, que 
só por eles o home se alonxa e se redime da 
súa orixe zoolóxica. Bens por iso, de pri, 
meirísimo interese. Bens, por iso tamén, 
que tanto importan, se ben negativamente, 
cando o que se quere é coutar a liberdade 
do ser humano e controla, lo seu pensa, 
mento. De aí que nunha sociédade aberra, 
avanzada e libre o libro contribúe á liberta, 
de, ó desenvolvemento do ser humano, á 
felicidade duradeira de todos nós. De aí ta, 
mén que nunha sociedade pechada, retró, 
gada e sen liberdade o primeiro que se fis, 
caliza é o libro. Non están tan lonxe de nós 
os tempos en que isto último era ben coñe, 
cido de moitos dos que aquí estamos. Por 
sorte, hoxe, xa se trata dunha experiencia 
lonxana que os nosos fillos non compren, 
den, ou que comprenden como se Hes fala, 
ramos de historias da guerra de Cuba. 

Por iso é sempre grato asistir, participar ou 
dalgunha maneira colaborar, nunha festa 
como a nasa de hoxe. Pero aquí, en Galicia, 
diría que ten aínda unha importancia máis 
sinalada. ¿Por qué? Sinxelamente, porque 
dista moito este país de ser un país normali, 
zado. E na normalización <leste país ten o li, 
bro, e por iso tamén os libreiros, como é 
ben sabido, unha función moi escolleita: 
nada menos que a de contribuir á normali, 
zación do noso país. Normalización que co, 
meza pola da lingua, a cal só se pode canse, 
guir co libro e os demais medios de comuni, 
cación. Pódese dicir, porque ademais é evi, 
dente de seu, que os nasos libreiros teñen 
reservado un rol de primeirísima orde na 

XosÉ Lrns FRANco GRANDE 

normalización do país galega. Por iso fan 
ben en celebrar esta festa. E por iso facemos 
ben os demais en asistir a ela, en colaborar 
con eles, en solidarizarnos coa súa tarefa. 

Non quixeta parece,lo botafumeiro de 
ninguén -nin sequera dos nasos libreiros, 
que sería moi lícito selo. O que quera dicir 
é algo que para min é moi importante, e 
pídovos que reflexionedes brevemente so, 
bre isto. Penso agora o 

das. Pasa de cen anos que Manuel Murguía 
soubo ver con claridade, seguindo a doutri, 
na de Faraldo, que un urxente problema de 
Galicia, xunto coa dignificación do seu 
idioma, era o de deixar de ser tratada corno 
unha colonia. E o primeiro que se necesita 
para iso é que un sexa consciente dese feíto 
e que queira deixar de ser un colonizado. 

Porque en cerra maneira, con todo o que 
se teña andado, aínda 

mesmo que hai case 
cincuenta anos, cando 
empezaba a atoparme 
coa realidade de Gali, 
cia e co problema do 
seu porvir como pobo: 
a dignidade cultural do 
idioma noso é imprens, 
cindible para restituir á 
nosa sociedade a súa 
capacidade creadora, a 
súa autoestima, a súa 
dignidade e o seu orgu, 
llo. Porque mentres 
non o consigamos se, 
guiremos senda un po, 
bo sumiso, mimético, 
entangarañado. Penso 

'N unha sociedade 
seguimos senda unha 
colonia, pois seguimos 
senda mentes cultu, 
ralmente sumisas ou 
miméticas. O único 
camiño para deixar de 
selo é o libro, isto é a 
cultura_ Libro e cultu, 
ra que nos veñen da 
man dos nasos librei, 
ros. Na miña dobre 
condición de lector e 
de autor sei da impar, 
rancia dos nosos li, 
breiros, do principal 
rol que xogan nos 
cambios que Galicia 

aberta, avanzada e 
libre o libro 

contribúe á libertade, 
ó desenvolvemento 

do ser humano, á 
f elicidade durad e ira 

de todos nós" 

que ningunha causa fai 
máis libre ó ser humano ca cultura. Xa o 
vello Sócrates dixera que da ignorancia 
proviñan tódolos males. E supoño que sa, 
bía o que dicía. 

• PROMOCIÓN DA CULTURA. Por iso, a 
promoción do naso libro é promoción da 
nosa cultura. E a promoción da nasa cultura 
é contribución ó desenvolvemento colecti, 
vo de Galicia. Labor este ó que o~ libreiros 
galegas contribúen de maneira singular e 
decisiva, xunto cos autores, cos editores e 
cos lectores. Con libreiros concentes desta 
realidade ben elemental (así como autores, 
editores e lectores na mesma liña), ternos 
que descoloniza,las nasas mentes, aínda ho, 
xe ben sumisas, miméticas e entangaraña, 

necesita, no esforzo 
por facer <leste país un 

país libre, orixinal e orgulloso. 

O mundo pode leva,las voltas que sexan, 
moitas das cales nin sospeitamos sequera. 
Haberá libros sempre, sexan impresos ou 
non impresos, ó mellar en nada semeUan, 
tes ó obxecto material que hoxe chama
mos libro. Non teñamos ningún medo. 
T eño a seguridade de que haberá sempre 
libros e, por iso, libreiros. Uns e outros van 
ser, estou certo, doutra maneira, segundo 
os tempos requiran, como os de hoxe en 
nada se asemellan ós que usaron Sócrates 
ou Parménides. Pero haberaos sempre. E 
sempre terán a mesma función, que é o 
máis nos debe importar. Máis ben penso 
que todo o que vai vir será mellar do que 

agora ternos, máis <loado e máis eficaz. 

Mesmo produce arrepío pensar que un c°' 
renta e dous por cento da poboación espa, 
ñola non le nunca ou case nunca, como 
no día de ante comentaba un xomal gale, 
go. Porque isto supón que a mitade dela é 
prácticamente analfabeta- Non hai dú ida 
de que unha sociedade así di ta moito de 
ser unha sociedade moderna, li re e creati, 
va. Porque quere dicir que a mitad d 
nasos habitantes tán negado para vivir, 
comprender e influir, en condicións nor, 
mais, no mundo qu os arr a. P r ve, 
xamos tamén o de p itivo qu n feit 
poida haber, como o inmens la r que a 
uns e a outros nos corresp nde para alon, 
xar de nós tan miserenta e facareña r ali, 
dade. Porque toda a sociedade, dende a 
institucións a cada un de nós, ten a obriga 
de contribuir a que esa negra sombra <lesa, 
pareza, canto máis axiña mellor, das cie
dade a que pertencemos. 

Permitídeme que remate cunha lembranza 
persoal dun home que tanto amou o libro · 
e a cultura de Galicia, que xa non está en, 
tre nós, pero que foi amigo de moitos dos 
que aquí nos xuntamos hoxe, que está 
presente nos nasos corazóns e nas nasas 
mentes-, que foi editor dun libro meu e ta, 
mén doutro dunha filla mifia, home que 
sería feliz hoxe entre nós, e nós con el, e 
que en vida se chamou Carlos Blanco Yá, 
ñez. Penso que telo presente hoxe no naso 
pensamento é un acto de cortesía e de 
xustiza, de simpatía e de amistade. 

Que esta festa sexa un gozo para todos, 
que os nasos libreiros sigan contribuindo 
máis cada día á liberación das nasas men, 
tes, en procura dunha Galicia máis libre, 
máis desenvolvida, máis orgullosa.+ 

XosÉ LU1S FRANCO GRANDE pronunciou ese discurso 
durante a entrega dos prémios Irmarulade do Libro 

o pasado 24 de Marzo 2001 
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O lápis do carpinteiro 
acapara os prémios Maria Casdres 
Sarabela Teatro recebe oito galardóns 
pala adaptación da novela de Rivas 

Agoirábase que a noite do 
Martes 27 de Marzo na Coru
ña seria a noite de Sarabela 
Teatro. E c:umpríronse os 
progn6st:icos. O espectaculo O 
lápis do carpinteiTo, adapta
ción que a compañia ourensá 
fixo da novela de Manuel Ri
vas, levou oito prémios, entre 
eles o de mellor dirección , 
mellor texto adaptado e mellor 
actor protagonis1a. O Teatro Ro
salia de Castro da Coruña aco
lleu unha gala na que os candida.. 
to ao grande prémio eran, 
ademai de Sarabela, Teatro do 
Aquí e o Centro Dramático. 

Unh g 1 rev e inx la, na 
g lard ad u ian a r -

c 11 r rémi di cr tamente 
n grande alardes. Ademais 

dos aplaus s, só rachou ilén
ci Femand Daco ta, que rece
beu o prémio ao mellar actor 
por O lápis do carpinteiro, aparta
do no que competia con Anto· 
nio Durán Morris e Roberto Vi
dal Bolafio. "Benaventurados os 
actores galegas que atopan un 
crítica teatral nun xomal, bena
venturados os que fan unha xira 
polo pafs cos mesmos cartas que 
as institucións se gastan nun só 
espectaculo de fara con actor fa, 
moso, benaventurado o teatro 
galega por criar 250 postas de 
traballo directos, e benaventu
rado o público que pode sentar 
nas butacas que deixan baleiras 
as autoridades", dixo Dacosta. 

A compañia ourensá Sarabela, 
con máis de vinte anos ás cos
tas, fíxose con oito galardóns. 
Concedéronse primeiro os pré
mios ao mellar maquillaxe, ves
tiário e ilumjnación. Daquela xa 
a directora Anxeles Cuña Bóve
da decatábase de que Sarabela 
estaba a "chupar foco" nesta ga
la. Ainda non lle chegara o pré
mio de me~or te:xto adaptado, 

que Cuña Bóveda adicou, ade
rnais de a Manuel Rivas por per
mitir a teatralización da sua no
vela, ás vitimas de todas as gue
rras e, er: especial, á sua avoa 
Amalia Alvarez Gallego, viuva 
de Alexandre Bóveda. 

O espectáculo O lápis do carpin, 
teiro foi merecedor ademais do 
galardón á mellar escenografía, 
para Xesús Costa, á mellor di
rección, para Cuña Bóveda, e 
ao mellor espectáculo. Era a pri
meira vez que a responsábel de 
Sarabela estaba nominada no 
apartado de dirección, no que 
c mpetia con Yidal Bolaño e 
X án Cejudo. Tamén eles com
p tian on Sarabela polo mellor 

pectáculo: o primeiro con 
Criaturas e o segundo con A 
burla do galo. Tivo de novo 
Ánxele Cuña palabras de reco
ñ cimento para persoas reais 
que inspiraron a historia de Ri
vas, Conchiña Concheiro e Ca
milo Diaz Baliño. 

Anxos Cuña Bóveda. 

Vidal Bolaño, 
texto orixinal 

Pero tamén se entregaron pré
mios importantes máis alá de 
Sarabela. P9r exemplo, o que le
vou Rosa Alvarez como mellar 
actriz polo seu traballo en Com
pañia con Ernesto Chao e Ma
bel Rivera e o referido á música 
Qara Ollomol Tranvía por Ñiqu.i 
Ñaque. Os mellares secundários 
foron Xosé Manuel Olveira "Pi
co", agora presidente da Aso
ciación de Actores, polo seu Pª' 
pel en CaUgu.la do CDG, e Be
l en Constela polo seu traballo 
en Criaturas. Esta última mon
taxe recebeu o prémio ao "me
llar texto orixinal". Vidal Bola
ño agradeceu ironicamente a 
Sarabela que optara no 2000 
por adaptar un texto, e non por 
escrebelo "senón tamén leva
rían a este prémio". 

Actuacións da Psicofónica de 
Conxo e de Mofa e Befa ~"par
tidários de instaurar o teatro 
obrigatório"- nunha gala na 
que o prémio Marisa Soto a un, 
ha traxectoria recaiu na aso, 
ciación cultural "Abrente" que, 
ainda que hoxendia despareci
da, naceu hai trinta e cinco 
anos como xermolo do Festival 
de Ribadávia. E, nunha festa na 
que non ahondaron grandes pa
labras nen xestos teatrais, foi o 
representante político quen 
aproveitou para elaborar un 
discurso. Xosé Luis Méndez Ro
meu, responsábel de cultura no 
concello da Coruña, louvou os 
154 anos de história do Teatro 
Rosalia, a consecución dun pu
blico fixo que asiste ás funcións 
das máis de 50 compañias que 
por ali pasan anualmente e que 
"fainos pensar que, nun ano, 
irnos necesitar un teatro máis 
na cidade".• · 
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Entregan 
a Francisco Carballo o 
prémio En defensa da Terra 
A irmandade Mancho V alcarce recoñece 
o seu· compromiso 'na teoria e na prática' 

Celebrouse unha cea especial 
en Culleredo o Sábado 24 con 
motivo da emtrega dos prémios 
"Mancho Y alcarce", aqueles 
que lembran ao "cura das En
crobas" e que recoñecen a la
bor de defensa da terra cada 
ano en duas persoas ou colecti
vos. Desta vez, e coa partid, 
pación de ao redor de centb 
cincuenta persoas, entregáron
se á asociación agrária Rebore
da de Redondela e ao historia
dor Francisco Carballo. A pri
meira recebeuno no apartado 
"Pala promoción da terra", un 
prémio que nos últimos anos 
ven recoñecendo o traballo a 
pral da dignificación da vida e 
das labores do agro. O mesmo . 
prémio, un busto de Salvador 
Hernández co rostro do "cura 
das Encrobas", foille entregado 
a Francisco Carballo, "polo seu 
compromiso cultural, social e 
político coa nasa T erra tanto 
desde unha perspectiva teórica 
como prática". 

E é que Francisco Carballo non 
é só un dos máis destacados au
tores no campo da historiogra
fia galega, senón un activista 
político e cultural. Defensor da 
lgrexa achegada ao pavo e á 
língua, Francisco Carbatlo, que 
recolleu o galardón da man do 
crego Manuel Espiña, realizou 
un discurso non que incluiu 
unha reflexión sobre as novas 
voces que dentro da institución 
eclesiástica continuan coa vi
sión de Valcarce dunha igrexa 
plural e galega. 

Carballo sinalou que nunca se 
sentira avergoñado de ser galego 
e subliñou a importáncia de fo
mentar a cultura nos actos da 
vida cotiá. Os galardóns da ir
mandade "Moncho Valcarce" 
percuran a defensa da terra, non 
só nun senso abstracto, senón 
como méio de vida con futuro, 
conceito que tamén inclue a 
criación dun arquivo sobre o 
agrarismo.• 

Os nacionalismos 
• 

p~r1gosos 

J osep Huguet 
Joan M. Serra 
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Máis de douscentos grupos e · solistas apostan 
polo galega na sua música 
Están convocados á II Asemblea Xeral de AMELGA 

-0- P.B. 

Douscentos trinta grupos e 
solistas suben aos cenarios pa
ra cantar e comunicarse co 
seu público en galego. Fan 
folc, rock, música tradicional, 
outros estilos como o blues e 
incluso espectáculos músico
teatrais, pero en todo o abano 
só existe unha orquestra -for
mación imprescindíbel nas 
festas populares- que aposta 
polo idioma próprio. O Sába
do 31 e o Domingo 1 participa
rán na II asemblea xeral que 
celebra Amelga en Compostela. 

Cando os representantes de 
Amelga decidiron organizar esta 
segunda asemblea, despois dun · 
primeiro ano de traballo dabon, 
do fructífero, non imaxinaban 
que o listado de convocados fora 
pasar do centenar. "Estabamos 
en contacto con oitenta grupos 
aproximadamente, pero empeza, 
mos a buscar e co boca a boca e 
botando man das guias da Xunta 
ao final contactamos con máis 
de douscentos. Nós somos os 
primeiros surprendidos", explica 
Branca Villares, da asociación. 

Todos eles, xunto con represen, 
tantes da indústria discográfica e 
das distibuidoras participan o Sá, 
bado 31 de Marzo en Compostela 
na primeira Xuntanza da Música 
Galega que organiza Amelga. Se, 
rá o preámbulo da segunda asem, 
blea xeral que a Asociación de 
Músicos en Língua Galega vai ce, 
lebrar na residéncia estudiantil 
Monte da Condesa o Domingo 1 
de Abril e coa que pecha o seu 
primeiro ano de actividades. 

Como non podía ser doutro xei
to, á viaxe dos músicos a Com, 
postela complétase cun concerto 
ás once o Sábado na praza dos 
Bombeiros. Ao cenário subirán 
Pohemia, formación folc-rock de 
Lugo e dous grupos anfitrións: 
Os Estalotes que fan murga e os 
rockeiros Túzaros. 

A xornada comenza ás catro da 
tarde, no Monte da Condesa con 
dous debates simultáneos, . un so, 
bre música folc e tradicional e ou, 
tro sobre rock. ÁB oito está progra, 
madG un debate conxunto sobre 
as indústrias discográficas e musí, 

· cais galegas con representantes de 
Edicións do Cúmio, Clave Record.s, 
Sons Galiza, Iixo Urbarw e Proxec
to gl,obal (antes Sons de Luita). 

Ao día seguinte, Domingo 1 de 
Abril, celébrase a segunda asem, 
blea xeral de Amelga, que escolle
rá a nova Xunta Directiva, apro
bará os seus estatutos, liñas de ac, 
tuación e proxectos para este ano. 
A asociación nasceu en Xaneiro 
do 2000 co ánimo de converterse 
en canle de comunicación e pro
moción de formacións compro, 
metidas coa defensa do idioma. 
Na sua base de dados figuran 230 
rexistros de grupos e solistas que 
fan música en galego e unha das 
actividades que realizarán a curto 
pnizo vai ser a de elaborar un ca-

tálogo e unha páxina web de pro, 
moción dos seus integrantes. 

Un ano de traballo 

Das primeiras actuacións realiza~ 
das por Amelga destacan, por 
exemplo, o ciclo de Boas Noites, 
programado en cülaboración co 
concello. de Compostela, coa Me, 

sa pola ·Normalización Lingüística 
o festival Pblo galega nas ondas, na 
praza da Quintana, o concerto de 
apoio a Rádio· Clavi no auditório 
Gustavo Freire de Lugo, a cele, 
bración do 1 2 de Maio na mesma 
dclade coa CIG e o 16 de Maio 
tamén eú L-ugo, Baleira e o Ce, 
breiro cun espectáculo simultáneo 
polo Dia das Letras Galegas. 

Durante o verán, a asociación 
colaborou en festivais como o de 
Cerceda, da Tilla (Mal pica), 
Castroverde, Nullán-As Nogais, 
Lugnasad de Bretaña, Vilar de 
Bárrio, o Grelo Folc de Monfero 
ou o de Povoa de Trives. Tam, 
pouco faltaron ás festas do San 
Froilán nas que argallaron o seu 
próprio fes ti val e unha fe ira de 

ANOSA TERRA 

artesania con obradoiros de ins, 
trumentos tradicionais en cola, 
boración coa AS-PO. Pero a 
propostas máis ambiciosa foi o 
festival 7 Notas 7 Cidades que pe, 
chou en Santiago o programa da 
Capitalidade Europea da Cultura 
do 2000, con concertos durante 
unha semana que xuntaron gru, 
pos_ de todos os estilos.+ 
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O exemplo de Luis V. Santamaría 
Os exemplos veñen rodados. 
Tras o cado de César Torres apa, 
receu o de Landeira Yrago, o in, 
vestigador de Lorca en Galicia, 
que presentou ao último gober, 
nador republicano en Granada a 
lan Gibson. E logo do exemplo 
do primeiro vicesecretario do 
Patronato Rosalía de Castro, 
ven a do seu primeiro secretario 
xeral, Fermóin Bouza Brey. Ago, 
ra atopo coma ilustración dun 
dos Primeiros anacos santiagueses 
(libro editado por Ánxelo Novo, 
no 1990), unha foto de "Lito 
Santamarfa con Fermín Bouza 
Brey, nunha exposición de pin, 
tura", que tamén ilustra este arti, 
go, e que dá lecer pra proseguir a 
miña cadea de exemplos. 

Nque o nome literario e 
musical de Luis Santamaría 

a saiu a r lucir aquí, en 
máis dun elo de tal cadea. Sen ir 
moi atrás, no recente exemplo 
de Landeira, dicía que foran con 
il, Pepe Ruibal, Antonio Bonet 
e Lito, quen conformaran a pri, 
meira promoción da xeneraci6n 
da Noite. Nun dos capítulos, ain, 
da inéditos, do Memorial de Tre, 
vonzos debúxase a silueta da 
oronda humanidade de Santa, 
maría, ao decidir incorporalo 
Bonet e Ruibal ao "grupo de es, 
critores e artistas,, que formaban 
somente ámholos dous. 

"Posaban, eles, de elegantes, en 
contraste coa bizarra e báquica 
figura de Lito Santamaría, deli, 
rante compostelano, portentoso 
crítico musical, cuios méritos 
non eran louvados como merecí, 
an, a causa das súas ideas confor, 
mes á época que periclitaba en 
Europa; é decir, fascistas, nazis, 
tas, racistas, ah olutamente rota, 
litarías. Bonet e Ruibal divert(, 
anse moito coas opinións, curdas 

tropel fas de Xo é Luis V ázquez 
antamarfa, p i era nome 

c m 1 t d tremendo Lito. Lo, 
g , c nv rtido en Pares ao mar, 
xi mo, concluiu a úa disparata, 
d vida h mia, p uindo o bu, 
fete mái prestixi o de L ón". 

• ESTUPENDO TEÓLOGO. As 
e trafalarias opinión de Lito ta, 
mén divertían de ahondo a 
M ntero Dfaz, cand o enxefio, 

catedrático da Universidade 
Central pasou unha longa tem, 
pada, no curso 4 7 /48, en Santia, 
go. Quen descubreu, tomando 
unhas tazas con il, nunha tasca 
da Rúa Travesa, que era o máis 
estupendo teólogo que coñecera 
aquel impar profesor; pois, ao 
sentar cátedra antes na Univer, 
sidade de Murcia, ensinara His, 
toria das Relixións, a máis dun 
crego que chegou a hispo, como 
aducía pra demostrar a súa auto, 
ridade na divina materia. 

Pois ben , Santiago Montero, 
quedou abraiado pola sabiduría 
teolóxica de Luis Santamaría can, 
do lle escoitou dicir, pouco des, 
pois da derrorii da Alemaña nazi: 
"Para min Hitler era Xesuscristo, 
e Mussolini a Virx~n María". 

Xa anotei aquí, esta frase, coma 
monstruosa expresión do pensa, 

Luis V. Sontamaria e Fermín Bouul Brey nunha exposición. 

mento daquela de Vázquez San, 
tamaría, pra mostrar nun anaco 
titulado As contaminaci6ns do 
rardo,franquismo, o punto de par, 
tida na evolución dun home que 
se foi contaminando, pouco a 
pouco, de roxerío, ata estar en 
condicións de facerse comunista. 

• A BIZARRA MELOPEA. Mi, 
roume con cerro receo cando 
cheguei á Noite. Pero dirune con, 
ca de que tras aquela crasa apa, 
rienda facha de Lito, tan eufóri, 
co e derrochador, existía un bo 
corazón que ia latexando ideol°' 
xicamente ao compás do meu. 
Había que deixalo desafogar, co 
seu uniforme de sarxento de Mi, 
licias Universitarias, xa que no 
campamento delas non conseguí, 
ra a estrela de alférez, malia a sua 
patente vocación castrense. 

8obretodo, a principios de 
Nadal, cando disfrutaba 
das Festas das Patronas de 

Infanterfa, Artillería e Avia, 
ción; onde a súa melopea viña 
compoñer unha sinfonía inaca, 
'bable, interpretada polo xoven 
crf tico co xilofón da cristalería. 
Ata que un bo día, desapareceu, 
e a Noite quedouse por uns nú, 
meros, sen a música que Lito 
pofüa por escrito. 

• ACOMPAI'íANDO A CELA. 
Ocurreu que Camilo José Cela 
viñera dar unha conferencia so, 
bre a novela, no Salón Amarelo 
do Casino. Fun buscalo a Ponte, 
vedra, pra traelo a Santiago, de 
parte de Goñi, o noso director. 

"Cando se foi Cela, non con, 
sentiu Lito Santamaría que 
marchase só, e provisto dos 
seus arreos de Milicias, todo bi, 
zarro e marcial, doulle escolta 
ata Valladolid. Dende que os 
despedimos na estación de Ex, 
tramundi, non volvéramos a 
ver ao tronitonante Lito -in, 
forme nun anaco en canto che, 
gou-. Até agora, ata hai un in, 
tre, no que nos estreitou coa 
súa aperta de p antígrado musi, 
cal, de antomedonte lírico. 
Convalecemos del.". 

Contoume todas as incidencias 
da viaxe, v.g. como lle doían a 
Cela as moas e as frases do xa fa, 
moso novelista ... 

- Tes instintos de Pascual Duar, 
te -dille J.L.V.S 

-Todos os homes ternos moito 
de Pascual Duarte. Pascual era 
un infeliz. Os seus parentes si 
que eran mala xente -respónde, 
lle C.J.C 

Deixa Lito a Camilo en Va, 
lladolid pra visitar a Ely de 
la Sierra, unha novelista a 

quen o robusto sarxento chamaría 
"un sol de chica", se utilizara a 
linguaxe da mocedade de entón. 
Despois seguiu viaxe a Madrid, 
indo inmediatamente ao Café Gi, 
jón, onde a Xuventude Creadora 
xogaba ao xadrez. Reinaba o si, 
lencio, que quebrantou, de súca, 
to, o recén chegado, "unha páxi, 
na wagneriana feita home". So, 
nou o metal de Wagner que leva, 
ba dentro, derribando as pezas do 
taboleiro e espantando aos crea, 
dores. "Non vos asustedes -cal, 
mounos Cela. É paisano meu e 
crítico de concertos". 

• As GANAS DE ANDAR EN 
TREN. As escapadas ferroviarias 
de Lito Santamaría fixéronse ca, 
si proverbiais en Santiago. Co, 
llía o tren con calquera pretexto 
artístico ou literario, con grande 
quebranto da caixa de Racauda, 
ción de Contribución, a cargo 
de seu pai. A que tivo que pe, 
char, a causa dos dispendios do 
seu único filio varón. 

Anque, ás vegadas, o aplicado 
estudante de Dereito e xa repu, 
tado crítico musical viaxaba 
mercede a becas, coma unha 
que obtivo da Universidade de 
Perugia, pra asistir a unha "se, 
mana de música relixiosa", e es, 
tudar de paso a cultura etrusca. 
Ao acabar a carreira foi recom, 
pensado con outra bolsa a París 
que siñificou o cume do seu de, 
senrolo ideolóxico. Alí se con, 
verteu ao marxismo, e comu, 
nicoume de seguida ao regresar 

que se fixera comunista. 

-¿Stalinista ou trotskista? -per, 
gunteille 

-Inda estou na dúbida s<;>bre que 
PC escoller -respondeume aquel 
tránsfuga da lira en fa, que me 
sobrepasara, pola esquerda, nos 
meus ideais políticos. Axiña se 
involucraría nas loitas clandesti, 
nas do PC de Carrillo. 

Tanto que, certo día, estando en 
Palencia, visitando a.súa moza 
( unha estudante de Farmacia, a 
quen Landeira, non sei por que, 
definía como "a muller salvada 
dun naufraxio") foi detido e espo, 
sado pola benemérita; sendo leva, 
do en condición ordinaria ata Vi, 
go. lsto é, cambiando de escolta 
en cada estación, durmindo cada 
noite nun cárcere distinto. Ora, 
cias que en Monforte atopou un 
parente militar que tratou coa pa, 
rella da Garda Civil de que con, 
duciran directamente a Lito, sen 
máis paradas, á cadea de Vigo. 

Supoño que dende aquela an, 
daina non lle quedaron a Lito 
moitas ganas de viaxar en tren. 

• SALVADO POR DONA NE
VES. Viveu J .L.V. Santamaría na, 
queles anos en Vigo a dura bohe, 
mia literaria e política, que se ex, 
poñfa no seu atuendo indumen, 
tario, ao chegar ·a Santiago cada 
verán pra facer na Noite as cróni, 
cas de Música en Compostela. Pe, 
sie á sua pinta, Andrés Segovia 
ou Ruii Morales, invitábano a ce, 
ar no Hostal. A conversa e os li, 
cores exóticos que tanto encanta-
ban a Lito, prolongábanse tras da 
medianoite. Tiña que mandar eu 
os dous xóvenes auxiliares da Re, 
dación, pra que o trouxesen inda 
que fose na silla da reina., pra que 
dictase as suas crónicas; pois os 
seus dedos eran mecanografi, 
camente incapaces de levar o rit, 
mo da súa imaxinación. Mais, 
¡que crónica fermosísima do con, 
certo aparecía no xornal do día 
seguinte! O malo é que lle doían 
as moas coma a C~la no tren, 
cando ceaba coma un príncipe. 

Ata que acabou dona Neves 
coa delirante bohemia do 
gran poeta das Elegías. To, 

da a súa obra rezuma insurrec, 
ción, pontifica González Alegre 
na preciosa semblanza que lle 
consagra na Poesía Gallega Con, 
temporánea. Mais a insurrección 
vital do abogado bohemio ter, 
minou cando aquela mestra de, 
purada, viuva dun mestre asasi, 
nado, empregouno na axencia 
que creara, baixo un carallo, 
xunto as minas de wolfram do 
Carboeiro. Arranxándolle os pa, 
peis aos que sufrían da silicose. 
A rústica axencia prosperou e 
dona Neves tiña xa sucursais en 
catro ou cinco cidades, cada un, 
ha co seu abogado. Aquela 
grande muller entrenou a Lito, 
xunto o fillo de Losada Diéguez 
que era o de Vigo, e logo man, 
douno a León, onde Luis V. 
Santamaría se independizou, 

· montando o seu propio bufete. 
Alí triunfou e morreu. • 

Mercedes Peón 
'Durante o século XX 

a nosa tradición 
evolucionou moito' 

Xamarcanda de Ami Malouf. 

Que recomenda ler? 

Ademais dos grandes escritores 
da literatura galega, recomendo 
experimentar, ler obras doutras 
culturas. Eu é o que fago. lnten, 
to buscar información sobre di, 
ferentes autores e achegarme a 
eles. Falo da literatura chinesa, 
árabe, xaponesa ou mexicana, 
por exemplo. 

V en de dar unha conferéncia 
na Universidade da Sorbona en 
Paris. 

A min chamoume Xaime V arela 
que está traballando ali en estu, 
dos galegas e ten a posibilidade 
de organizar diferentes cursos. O 
pasado ano, por exemplo, foi 
Manuel Rivas. Fun falar da nosa 
música, da de raiz. Para ·chamar 
a atención e despertar o interese 
púxenlle o título de Galiza, mú, 
sica celra? . Logo expunxen a rea, 
lidade da transmisión oral. Cre, 
ou moita expectación e comen, 
táronme que foi unha ·das confe, 
réncias máis numerosas dos últi, 
mos anos. Falei durante duas ho, 
ras e din conta da miña expe, 
riéncia empírica, da recollida de 
campo, da nomenclatura que 
coido máis axeitada e das expre, 
sións. Neste sentido expliquei 
que a tradición non é algo está, 
rico e que durante o século XX a 
nosa evolucionou moito. T amén 
puxen un vídeo de xente da zo, 
na de Avión bailando. 

Isué; o seu primeiro disco, 
mantívose durante tres meses 
nas listas de éxitos europeas 
máis importantes. 

Nunca escoitara falar delas até 
que me dixeron que o disco en, 
trara de número seis. Tamén foi 
seleccionad0 como un dos tres 
mellores nos prémios Amigo, 
xunto con Milladoiro e Brath. O 
que máis me surprende é a boa 
acollida que está a ter en Europa 
con críticas especializadas moi 
boas. Un xornalista británico da 
revista Folkroots veu especial, 
mente a Galiza para a escoitar un 
dos concertos de apresentación. 
A entrevista sae no número do 
mes de Abril e lévana á portada. 
Agora estou a preparar unha xira 
polos Estados Unidos, Canadá, 
Suíza, Bélxica e Portugal.+ 

Compositora e cantante. A Coruña, 1967. 
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Os ·realistas 
cadros ele 

Eduardo 
Naranjo 

expóñense 
no Quiosque 

Afonsoda 
CORUÑA 

,,:;i desde o 

Mércores 4. 

Obra de 
Salvador 
Dalí que 

podemos 
"ollar na 

mostra De 
Picassoa 

8arcelóen 
CHANTADA. 

O Trinque · . 
De .,L.AJ• h > • C t ) CJ(R;d.os · armomcos en ,ompos ,e :.a 

No contexto da Amelga, os 
músicos galegas en galego pre
paran para o Sábado, 31 de . 
Marzo, un gran concerto na 
Praza do Mestre Mateó de 

Santiago, a carón dos bombei
ros. De pé no cenário estará a 
mestura de folc e rock dos lu
censes Pohemia, e os compos
teláns Estalotes e osTúzaros.+ 

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO • 

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

Boiro 
•TEATRO 

TIC-TAC . 
Cenificada por Teatro de 
Ningures na Casa da Cul
tura o Venres 3Q. 

Cambados 
• EXPOSICIÓNS 

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

As IMAXES 
DECASTELAO 
Mostra· en torno á sua figu
ra, que podemos coñecer 

· no Auilitório Municipal até 
o Domingo8. 

· J. LAMEIRO 
Mostra as suas acuarelas no 
centro Exposalnés até o 
Mércores 4. 

Canga.s 
• EXPOSICIÓNS 

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

Carbal.lo 
• EXPOSICIÓNS 

A PINTAR CARBALLO 
A asociación cúltural Lu
mieira organiza esta nova 
edición que conta con tres 
exposidóns de artistas no
veis de recoñecido presti
xio: José Geada {pub Bule
Bule), Carlos Silvar {pub 
Valle-Inclán) e Santiago 
Caneda (tasca A Cabaña). 

Chant.ad.a 
• EXPOSICIÓNS 

DE PICASSO 
A BARCELÓ 
Mostra de obra gráfica de 
artistas contemporáneos, 
nas que utilizan as técnicas 
do gravado, litografía, seri
grafia . . . como son Piccaso, 
Miró, S. Dali, Maruxa 
Mallo, Luís Seoane, P. Pa
lazuelo, A. Tápies, Chilli
da, Susana Solano ou Sicí
~' entre outros, que pode
remos coñecer na Casa da 
Cultura, até o 1 de Abril. 

A Cor·uña 
•CINEMA 

CGAI 
Poderemos ver, dentro do ci
clo BeleZ11 e Crueldade, adica
do ao director Kenji Mizogu
chi, o Martes 27 a proxec
ción de Vida de Oharu, mu-

Uer galante (Xapón 1952), 
na que unha prostituta co
meza a lembrama da sua vida 
a partires de ver a estátua 
dun samurai que lle recorda 
ao seu primeiro amor; e V en
res 30, Os amantes cnu:ifi
cados (1954). O Sábado 31 
cinema de ciencia ficción eu
ropea con Hardware ( 1990) 
de Richard Stanley. Máis in
fonnación en www.cgai.prg 

• EXPOSICIÓNS 

EDUARDO NARANJO 
Banco o título Realismo, sen
timentos e soños escóndense 
cincuenta e cinco cadros que 
repasan a vida e obra 9o ar
tista, un dos máximos expo
ñentes do realismo pictórico. 
Do expresionismo ao realis
mo ou surrealismo, sempre 
na busca do sentimento. No 
Quiosque Afonso desde o 
Mércores 4 até o 6 de Maio. 

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

BGWII.DLEFE 
"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 dtm 
periodo especialmente pro
dutivo da pintura que abarca 
unha época na que se desen
volveron doÚs movimentos, 
que en moitas ocasi6ns fun
cionaron de xeito interrela
cionado e dos que participa
ron autores tan destacados 
coma: Sorblla, Antonio 
Mu:ñoz, Emilio Sala, Ceci
lio Pla, ente outros. 

DEsEÑO DE V ANGARDA 
1880-1940 
Mostra que poderemos ·co
ñecer na Estación Marítima e 
que ven sendo un percorrido 
a través da evolución do de
señó que ten como ponto 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 \Yjtz
mann, Breuer, Mies. van 
der Robe, Rietveld, Schia
perelli e outros. 

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

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 PORTIJGAL 
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 escepcional de 
construcións, esculturas, ma
nuscritos iluminados e pezas 
de orfebreria, se ben, a dis
paridade do contexto no que 
se produce o asentamento e 
difusión explica a diversida
de de manifestacións e a dis
tinta evolución. 

•MÚSICA 

CORMORANT 
A banda galega de novo 
metal vai facer un repaso 
dos temas do seu di sco 
Connorant, saído ao merca
do en Xaneiro, ademais de 
adiantar novos temas, que 
a banda compostelá ten xa 
no peto. O Venres 30 no 
pub Ragna Rock. 

SIN C!TY Srx 
Este quinteto multicultural 
( españois, americanos e in
gleses) alguns ex- membros 
de Pleasure Fuckers, decidiu 
:xtmtar-se para criar unha no
va máquina de rock-punk. 
No Playa Club o Venres 6. 

I.I Trece Gatos Rock 
Organizado pola asociación cultural 
de MEuDE do mesmo nome, terá 
lugar o Sábado 14 de Abril a partir 
das 2(}30 no Pavillón Municipal de 
Deportes. Participarán Os Papa
queixos, Mallory, Kaotikos (an
tes Kaos etílico), e Obus, poderu:lo 
comprar as entradas, 1.700 adianta
da e 2.000 na billeteira, nas tendas 
Tipo da Coruña, Santiago, Vigo, 
Ourense, Ferrol e Lugo; Discos Por
robello da Coruña, Disco Precio e Bar 

Tolo en Santiago, Garzón del pis de 
Lugo, pub Quir6s de Rodeiro, Casa 
do gato de Lalin, Quadrophenia discos 
no Porriño, pub Rua.xan de Touro, 
nos pubs BreW e T ea.tro Máxico de 
Arrua, e nos pubs e bares de Melide. 
Ademais, entre todas as persoas que 
escriban a trecegatosrock@mix
mail.com, manifestando a sua opi
nión sobre o festival , sortearanse 
entradas, para o que é preciso deixar 
o nome de DNI. • 

•TEATRO 

NOVECENTO, EL 
PIANISTA DEL OCÉANO 
Tanttaka Teatroa cenificará 
esta obra desde o Venres 30 
até o Domingo 1 ás 20:30 no 
teatro Rostilia de Castro. 

Cuntis 
• CONFERÉNCIAS 

PATRIMÓNIO 
ARQUEOLÓXICO 
A sociedade castrexa, o cas
tro. de Laxos e a referéncia a 
Castrolandin, no Salón de 
Actos da Bilblioreca Munici
pal, o Venres 6 organizada 
por Amigos dos Castros. 

• EXPOSICIÓNS 

A aJL TIJRA CASrREXA 
A través dos castros da re-

donda é unha mostra, orga
nizada por Amigos dos Cas
tros, da que poderemos dis
frutar, na Casa da Cultura, 
até o Venres 30. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

EL AÑO 
DE LOS TRES 000 
Obras de Roberto Matta, 
até o 28 de Abril no Centro 
Torrente Ballester. 

}OAQUIN 
GARCIA-GESTO 
Na sua madure?.a vital e 
criativa, pódese dicer que 
mantén unha calidade 
contrastada nas distintas 
etapas estilfsticas percorri
das. Aventureiro; pintor 
urbano; monocromático ou 
de tons amortiguados; es-

alpiniara.s sae na sua ptocura 
acompafiado por várias persooo. 

ll(if'. MEMENTO. Extrafio 
thriUer que discurre ca

ra atrás, o principio é o fin. e 
\l'ic:eversa. O ptotagonista, a 
tai:t da v íolaéión da sua tnti· 
tlei:~ p-~ece ®ha doe~ po1a 

' e rde fl memóti.a t«en.te. 

'E111ftoor:,1~E. 
tf!;,#Ít ,a,ep~ado' é 



•ACTOS 

NOITES ABERTAS 
Obradoiros e todo tipo de activi
dades como lecer alternativo nas 
noites da mocidade. O Venres 30, 
na Casa da Luz área de PlaySta
tion, ilustración e banda desefia
da; e Sábado 31 área Play Sca
tion. No pavillón multiusos da 
Xuriqueira, o Venres 30, aeróbic, 
e 3X3 baloncesto; e o Sábado 31 
T ai Chi Chuan e defensa persoal. 
No local da A.V. Pontemuiños, o 
Venres 30, expresión dramática. 
No Centro Sócio-cultural Sar L.v 
da, o Venres 30, iniciación á fo
tografía, informática, os mellores 
sftios na rede, e cerámica criativa. 
E o Sábado 31, no teatro Principal 
cine-fórum A vellez: e a sua proble
mática actual de 22 h. a 1 h. Máis 
información no telf. 986 804 336, 
ou www.noitesabertas.com. 

•DANZA 

ANTONIO CANALES 
O eu último traballo, Bailaor, 
será o que nos apresente o Xo
ves 29 ás 21 h. no Pazo da Cul
tura. O pr zo é de 2.000 pta. 

• EXPOSICIÓNS 

VI BIENAL INTERNACIONAL 
DEÜRAVAOO 
Cunha amplísima representación 
de autores tanto do país como do 
resto do mundo. Convertiuse, ao 
longo das suas diferentes convo
catórias, no mellor escaparate in
ternacional de novas e vellas téc
nicas de estampación, Desde o 
Sábado 31 até o 29 de Abril na 
sala de exposicións Caixanova. 

VIDALSOUTO 
As suas pi:nru:ras podemos velas na 
sala]aime Trigo, até o 30 de Abril. 

FOTOMARA TÓN DA PEDRA 
Até o 18 de Abril no teatro 
Principal temos aberta esta mos
tra de fotografia colectiva pro
movida polo Laboratório Branco 
e Negro e o Concello. 

0 PARIS 
DE LA BELLE EPOQUE 
Retratos de Xavier Cosé, até o 
D:>mingo 25, no Edjf(cio Samiieruo. 

MANOLO HUGUÉ 
Escult~ras e lenzos deste autor 
no Espazo para a Arte de Caja 
Madrid até o 7 de Abril 

NuLLA Drns 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. 

lo ACIO CABALLO 
Expón as suas pinturas na galería 
Anexo babeo o título de Habitar 
una transparéncia, até o 2 de 
Abril. Se a obra anterior de Ca
ballo podía clasificar-se corno es
cultura, agora poderla falar-se do 
seu paso desde a matéria á falla 
dela. En ambos casos a economía 
e concentración leva-He a elbcir 
unha parte restrinxida dentro 
das posibilidades de cada xénero. 

• LEITURAS 

CoNTOS PARA A MEMÓRIA 
Ciclo que pretende achegar a 
literatura, en especial o xénero 
do conto, á terceira idade; ás 20 
h., este Xoves 29 Miguel Sua· 
rez; AbeL na Sala de Conferén
cias do Café Moderno. 

É REOONDO ... ! 
... Á hora dos contos. Programa 
de contacontos pensado para ne
nas e nenas entre 6 e 1 O anos, da 
man de Pavis Pavós, e organizado 
polo Concello, todos os Sábados ás 
11 :30 na Casa da Luz (Praza da 
Verdura); remata o 28 de Abril. 

Información e inscripcións (de bal
de até completar aforo), na OMIX 
do Concello, telf. 986 804 336. 

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

•MÚSICA 

ELISA RAPADO }AMBRINA 
Ofereceranos un concerto de 
piano o Ve~es 30 ás 20:30, de 
balde, no Principal. 

ÜRQUESTRA SINFÓNICA 
DEÜALIZA 
Dirixida por Christoph Eberle 
o vindeiro Xoves 5 no Pazo da 
Cultura. 

RUXERUXE 
Este grupo santiagués que perten
ce á AMEL6A (asociación de 
músicos en lín.gua galega) vai es
taro Venres 29 no pub Onnagü.ey. 

•TEATRO 

PO LICIA 
A compañia Ollomoltranvia 
vai levar a cena esta obra este 
Xoves 29 no teatro Principal. 

AULA DE TEATRO 
Expresión dramática para crian
zas de 4 a 11 anos, Mércores, 
Xoves e Sábados de 18 h. a 
19:30 no Pazo da Cultura.+ 

<k Moderna., por Leopoldo 20:30 no Círculo das Artes. 

25 ANO 
E P A TRIMÓNIO 

M tra u p erem co
fl c r até 27 d Abril no 
Ateneu. 

RAFAEL 
M ORANO MORA 
A ua m tra inaugurara- e 
o V nres 30 ás 20:30 no 
Ateneu, onde v i estar aber
ta até o 10 de Abril. 

MIRADAS VIRXES 
Esta mostra de Arturo 
Fuentes podemos ve-la, até 
o Sábado 7 de Abril, no 
C.C. Torrente Ballester. 

•TEATRO 

ÜTELO 
Da man de Produccións 
Librescena poderemos ver 
cenificada esta obra de W. 
Shakespeare, este Xoves 29 
no Auditório Municipal 
Torrente Ballester. 

L.u.go 
• CONFERÉNCIAS 

Luoo, 
ENTRE O S. XVI E XVIII 
Ciclo no que se insiren di
versas charlas como lgrexas 
e conventos no Lugo da Ida--

Fdez. Gasalla, o Venres 30 
á 20 h . Organizado polo • EXPOSICIÓNS 
CLube Cula~ral Valle lnclán. 

J(X)I..OXIA E EO:lEDADE 
Ciclo de conferéncias orga
nizado por Caixa Galicia, 
que terá lugar no seu salón 
de actos ás 20 h. Este Xoves 
29 erá Esther Vifia Gun~ 
din quen desenvolva o te
ma En busca da feliddade. 

EsCRITORES GALEGOS 
CARA OS. XXl 
Ciclo no que se insire o co
lóquio Saben os gal.egos da 
existéncia da Literatura 
galega? por Xurxo Souto 
e X e sus Alonso 
Montero, o Venres 30 ás 

MING YI CHou 
Os gravados desta artista 
poderemos ollalos na sala 
Augatinta. 

VERDI, ACHEGAMENTO 
VISUAL 
Mostra que podemos ollar 
no Círculo das Artes até o 
Mércores 4, dentro do pro
grama V erdi 2001 . 

MAURO LEIVAS 
Ten unha mostra na sala 
Bacabu que estará aberra 
até o 7 de Abril. 

Luz REDONDO 
Sueños de Crisálida é o no
me da mostra que ten aber
ta no Círculo das Artes. 

CORREDOYRA 
A sua colección está no 
Museu Provincial até o 
Venres 30. 

FRANCISCO JAVIER 
LOPEZ CHACÓN 
Ten unha mostra de escul
tura na sede da Xunta. Lu
gar onde tam~n podemos 
ollar unha exposición so
bre Prensa clandestina no 
franquismo. 

•MÚSICA 

CLA. VICÉMBALO 
No Clube de arte e música 
(Paxariños 23) poderemos 

.. . ' 

ANOSATERRA 

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

escoitar, este Xoves 29, a 
Antonio Toledo & Mª 
Navidad Duo. El, guitarris
ta, ten acompañado aos máis 
importantes músicos do Esta
do, o último, Sérrat na xira 
98-99. Ela ela pianista de 
formación clásica con estu
dos de aramonia moderna e 
improvisación e compositora 
de bandas sonoras para pelí
culas. Para máis información 
www.clavicembalo.com. 

ARTE MÍNIMA 
Concerto de música clásica, 
organizado ,pola C.C. V aUe 
Inclán Lugo do S. X.VI ao 
XVIII, tendo no programa 
árias e sonatas de J. S. Bach. 
O vindeiro Xoves 5 no Cír
culo das Artes ás 20:30. 

VERDI 2001 
Vanse desenvolver os se
guintes concertos no Cír
culo das Artes, ás 20:30. O 
Xoves 29 Rigoletto-ensaio, 
selección da ópera de Ver
di. O Luns 2 V adi e a mú· 
sica de cámara; o cuarteto 
<k cordas, ademais das de 
Verdi poderemos escoitar 
obras de Puccini e Bocche
rini. O Martes 3 Escenas 
de ópaa: árias e duos de 
Verdi. O Mércores 4 A 
canción de cámara ao re
dor de V mü. 

M " _art.n 
• EXPOSICIÓNS 

lMAxEs DE MULLER 
Mostra organizada pola Co
misión de Mulleres do 
BNG, a médio 17 paneis e 
comemorando o Dia Inter
nacional da Muller que 
pretende facer un percorri
do pola situación da muUer 
ao longo da história e de
nunciar as desigualdades do 
presente. No museu Manuel 
Torres até finais de mes. 

EDUARDO BAAMONDE 
Mostra a sua obra no Mu
seu Manuel Torres até fi
nais de mes. 

M "" oan_a 
• EXPOSICIÓNS 

DA VID MIDDLETON 
Ten unha mostra fotográfi
ca chamada A natureza c9-

mo artista no café-teatro 
Do Real. 

•TEATRO 

CAJXA DE SURPRESAS 
Da man de Teatro do Va· 
cío, compañia de mimo
clown, o Sábado 31 ás 23:30 
h. no café-teatro do Real. 

Monforte 
• EXPOSICIÓNS 

MULLERES 
EMBARAZADAS 
Mostra fotográfica de Si· 
món Balvis, que podemos 
coñecer, até o Domingo 
25, no Centro Comarcal 
ExpoLemos. 

•TEATRO 

ÚLTIMAS FAISCAS 
DE SETEMBRO -
Casahamlet cenificará e8ta 
obra o Xoves 5 na Casa da 
Cultura. 

•TEATRO 

EsPANTOSO 
Cenificada por. Mohicania 
(Mofa e Befa) no Auditó
rio Municipal o Sábado 31. 

O t ~· ~ r 1.gu.e1ra_ 
•TEATRO 

A VIDAÉSOÑO 
Os textos de Calderón se
rán levados a cena por Sa· 
rabela Teatro, o Venres 30 
no Teatro da Beneficéncia. 

Ourens.e 
•ACTOS 

MARCHA ZAPATISTA 
Charla e proxección de un 
audio-visual sobre a mar
cha zapatista o Mércores 4 
de Abril no café-cultural 
Auriense a partir das 22:30 
h. Intervirán Rosa Veiga e 
J úlio Corredoira. 

•CINEMA 

As COSTAS DO MUNOO 
De Javier Corcuera, o Xo-

Alternativa 2-001 

ves 29 ás 20:30 e 23 h . na 
Casa da Cultura. 

• EXPOSICIÓNS 

MULLERES GALEGAS 
NO TERCEIRO MILÉNIO 
Fotografias de Aurora 
Montes no Liceu. 

PAULO ÜOMINHO 
Os seus óleos e pasteis po
deremos ollalos no café Bo
hemio; e no café Isaac, Luis 
Romero mostra tamén as 
suas pinturas. 

Y ANNIS KADRÁS 
T en unha mostra chamada 
Ánthropos, que estará aber
ta na galeria Viso! até o 10 
de Abril. 

CONTRASTES 
O fotógrafo Amáncio Fer; 
nández expón na Casa da 
Xuventude, até fin de mes, 
unha colección de fotogra
fías tiradas no Nepal que 
permiten descubrir as formas 
de vida, costumes, relixión, 
así como a paisaxe e a xente. 

SUST ÁNCIA E MATICES 
Pinturas de Ángela Jorre• 
to, no Edifício Simeón. 

WILDLIFE 
PHOTOGRAPHER OF 
THEYEAR 
Mostra fotográfica que po
demos ollar na sala de ex
posicións Caixanova, •até o 
1 de Abril. 

}USTO ILHUICAMINA 
T emos as suas acuarelas e 
acrílicos na galería Uz. 

IGNACIO VASALLO 
Podemos ver unha rnostra 
da sua obra na galería Ma
teria Prima. E na galeria 
Marga Prada ainda ternos 
os traballos de Quesada. 

•MÚSICA 

THENOMADS& 
BUMMER 
O Rock Clube (Doutor 
Fleming 5) ten programado 
para o Venres 30 a partir 
das 21 h. este c6ncerto do 
gtupo sueco que nos costa
rá 1.800 pta, de comprala 
antecipada, ou 2.000, na 
billeteira. 

ACHEGASDE 
FOLCLORE GALEGO 
Son as primeiras e están adi
cadas a Faustino Santalices 
pola A.O. de Folclore Tra
dicional. Nelas poderemos 
ollar, entre o Xoves 29 e o 
Sábado 31, os instrumentos 
de Santalices; o Sábado 30 
ás 20:30 conferéncia sobre o 
ensino de gaita galega; re
mata o Sábado 31 co N fes
tival da AOFf, no Principal 
a partires das 20 h., coa in
tervención de Anxo L. 
Pintos, zanfonista, o grupo 
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M9 Navidad 
dan un 
concerto de 
flamenco e 
jan, 
esteXoves 
29,no 
Clavicémbalo 
deWGO. 
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II festival alternativo de teatro, 
música e danza organizado pola 
Nasa e o teatro Galán en 
COMPOSTELA. O Xoves 29 
ás 22 h. no Galán Pedro Rebo
llo estrea en Galiza La noche 
justo antes de los bosques, mo
nólogo de Koltés que fará mo
ver no espectador os resortes 
intelectuais e anímicos que le
van a cuestionar certas realida
des. Estes mesmos dous dias, á 
mesma hora, poderemos asistir 
na Nasa á cenificación de Que 
algú em tapi la boca (trilogía 
70), da man de General Electi
ca, tres espectáculos baseados 
i ª violéncia, erotlsmo e ócio 
respectivamente, que non pre
tenden facer a ninguén máis 
intelixente, senón un pouco 

máis simple. O Venres 30 e Sá
bado 31 ás 22 h. a barcelonesa 
compafüa Pendiente apresenta
rán no teatro Galán o espectá
culo de danza Una media de 
dos (o pocas veces más), viaxe 
lírica e grotesca que se mergulla 
dentro dunha cotidianeidade 
extraordinária. O Sábado 31 na 
Nasa ás 23 h. teremos o con
certo-performance de música 
electrónica Antichton por Víc
tor Nubla, ensamblaxe de sons 
sampleados. O Mércores 4 ta
mén na Nasa, ás 21 h., Topor, 
pánico en la escena, no espazo 
Zinasa, con programa dobre 
apresentado por Carlos 
Portela, no que se van proxec
tar duas longametraxes, Plane· 
ta Salvaxe, de debuxos anima-

dos e Marquise, fita de anima
ción que mestura obxectos, ac
tores, plastilina ... O Mércores 4 
e o Xoves 5, ás 22 h . no Galán 
espectáculo de danza da man de 
Provisional danza que estrea en 
Galiza Fine Romance. O Ven
res 6 e Sábado 7 ás 22 h. tere
mos no Galán a cenificación de 
Réquiem de La República, que 
pretende conducir ao espectador 
a unha reflexión sobre a condi
ción humana. E remata xa estes 
mesmos dias na Nasa ás 23 h. 
con Topor, pánico na escena: 
ultranoite topor, cabaré colecti
vo; unha ultranoite cordenada 
por Quico Cadaval e Chévere, 
que contará coa participación 
de Miguel de Lira e Patricia Lo
renzo, entre outros. + 

• 

\~ 



·"" . 

ANOSATERRA 

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

En rota 

Violia, a agrupación ·de bai
le A Charainela e Pande· 
reteiras de Cea, e a banda 
de gaitas Airiños de. Bibei. 

As Póntes 
• EXPOSICiÓNS 

V F'EIRA DAS LENDAS 
Recolle as imaxes da feira 
que se realizou en Lesnevem 
para seguir mantendo vivas 
as nosas tradicións e onde se 
xuntaron tres concellos: Les
neven (Bretaña), As Pontes 
(Galiza) e Cannarthen (Ga
les). Vai estar na casa Dope
so até o Sábado 31. 

Redondeta 
•ACTOS 

DIREITOS HUMANOS E 
DESENVOLVIMENTO 
Xornadas organizadas, no 
Multiusos da Xunqueira, por 
Médicos sen fronteiras e Erure
pobos e coa colaboración do 
Omcello, Caixagalicia e cine
clube Claqueta. Constan da 
exposición fotográfica de An· 
dreu e.astillejos titulada Unha 
mirada diwrsa, e a de fotogra
fias e textos sobre Médic:m sen 
fronteiTas; o Venres 3 O ás 
20:30 será a mesa redonda ti
tulada A imigración na que 
participará a Coordenadora 
Estatal de lmigrantes con e sen 
papeis e representantes sindi
cais; e o V enres 6, tamén ás 
20:30, será a sesión de cine-fo
rum coa fita La espalda del 
mundo seguida do colóquio 
que será moderado por Amrns
tia Internacional; e a presenta
ción do libro Derechos huma,. 
~,preguntas 'Y respuestas. 

DE CuLLEREOO A ARTEIXO 
Polo monte Xalo, o Domingo 1 de Abril, 
organizado pola Asociación Cultural Co
lectivo Camiños. Partirán da Torre de 
Celas para subir ao monte Xalo polo lu
gar da Hermida e chegar ao mirador do · 
alto, O Petón, continuando camiño por 
Mantiñán, onde xantarán, e Vista Ale
gre. Xa d~e o mirador de Sta. Leocádia ' 
baixaráO cara o val de Loureda, a un lado 
de Arteixo onde finalizan. Máis informa
ción no telf. 696 507 825. + 

A obra 
Menoslo&os 

será 
1epwwwdada 
por Ta/loen 

SAN 
SADtJRNIÑO 

oVenres 
30. 

Ri.hadeo 
•MÚSICA 

REAL FILHARMONIA 
DEGALIZA 
Estará o Venres 30 no audi
tório Municipal ás 20:30 h. 

O Rosal 
• EXPOSICIÓNS 

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

San Sadumiño 
•TEATRO 

MENOS LOBOS 
Talia teatro vainá levar áS 
táboas o. Venres 30, e o Sá
bado 31 fará o próprio con 
Soños · d-un seductor, no 
Centro S6do-cultural. · 

Sanda.go 
•CINEMA 

MULLERES CORAXE 
Ciclo organizado polo Con
cello no teatro Principal, que 
xa comewu o Luns 26, pero 

Convocatórias 
- CICLO DE CINEMA 
ST ANLEY KUBRICK 
Coa intención de analisar alguns 
apectos da obra dun dos máis singula
res cineasta do século vinte, desde o 
ponto de vista literário, artístico e his
tório. Realizarase no CGAC de San
tiago e nel proxectaránse Lolita 
(1962), o Mércores 4 de Abril e pn:ce
dida da conferéncia de A. Lufs Hueso; 
Barry Lyndon (1975), o Xoves 5; e 
E yes ·wide shut ( 1999), o Venres 6 e 
precedida da conferéncia de Suso de 
Toro. As solicitudes para asistir ao ci
clo poden presentarse até o Martes 3 
de Abril no Centro Galego de Arte 
Contemporánea, rua R. del Valle ln
clán 15. 704 Santiago de Compostela e 
custa 1.000 pta. Máis información nos 
telf. 981 546 602 / 981 546 604. 

doiros de contos e cerámica; xogos po· 
pulares, concertos didácticos e actua
cións musicais, proxeccións de vfdeos 
didácticos de cinema, conferéncias e 
vídeo-conferéncias, etc. Para contratar 
un espazo na mostra hai que dirixirse 
a: itero:) aga S.L. r/ da Coruña 5-1 11

, 

15402, Ferrol ou ao telf. 981 364 064. 

l CONCURSO ~DIOAMBIENTAL 
CONCELLO DE SANTIAGO 
Co obxectivo de criar unha consciéncia 
social sobre o tema, o prémio desenvól
vese en tres modalidades denominadas 
ecocontos, ecofotos e ecoideas. Toda per
soa física poderá participar con traballos 
orixinais, asinados con pseudónimo e 
xunto con cada un apresentará un sobre 
no que figuren os dados do autor e ca
racterísticas do traballo. Hai que enviar 
os contos, fotografias ou proxectos por 
correo certificado ao Departamenento 
de Médio Ambiente ·do Concello 
(Obradoiro s/n 15705). As obra5 apre
sentadas á modalidade de ecocontos te~ 
rán unha extensión máxima de dez fó
lios e a admisión de traballos remata o 
15 de Setembro. Para participar nas eco
fotos hai que enviar un orixinal en papel 

fotográfico con medidas entre 10x15 e 
21x30, sempre antes do 7 de Maio. No 
tocante ás ecoideas pódese participar 
con ensaios e textos de divulgación so
bre cuestións médioambientais cunha 
extensión máxima de 25 páxinas meca
nografadas a dobi-e espazo ou ben con 
propostas e proxectos anovildores que 
traten de mellorar a calidade de vida 
neste eido dos que se tomará en conta a 
viabilidade para os realizar en Compos
tela. O prazo desta modalidade tamén 
remata o 15 de Setembro. Todas as 
modalidades teñen 3 prémios de 
400.000, 200.000 e 75.000 pta. e o con
cello resérvase os direitos dos traballos 
durante un ano. 

lar. Os traballos, indiviuais, deben ser 
seleccionados e remitidos polo centro, 
fixando un máximo de dez. Presenta
ranse en formato DIN-A4 mediante 
lápis, carbón, tinta chinesa, rotulador, 
acuarela ou gouache e sempre asinados 
baixo pseudónimo debendo remitirse 
antes do 20 de Abril á Conselleria de 
Médio Ambiente indicando no sobre: 
"Asunto: premios de medio ambiente 
de Galicia- modalidade de debuxo" 
(Basquiños 2, 15771, Compostela). 

AULAS DE PERCUSIÓN LA TINA 
En Ferrol, comezará en Abril e conti
nuM'á en Maio e Xuño. Duas horas se
manais os Luns de 20:30 a 22:30 e es
tará a cargo dunha constratada percu
sionista cubana. Traballarase con bon
go, tumbadoras ou congas, clave cuba
na, maracas, güiro e campana para 
conseguir son cubano, salsa, meren
gue, zouk (ritmo das Antillas), cha 
cha cha e bolero. As persoas interesa
das deben facer a inscripción nos lo
cais da F~om Artábria durante esta 
semana sendo o prezo de 2.000 pta. 
para as non asociadas e de 1.500 para 
as que sexan socias.+ 

MosTRA ENSINO 
Do 10 ao 12 de Maio celébrase este 
encentro que pretende recoller a ex
periéncia formativa dos centros de en
sino da zona de Ferrolterra, Eume e 
Ortega! asi como para fomentar as re
lacións entre eles. Entre as actividades 
que se van realizar destacan os obra-

ainda podemos ollar, o Xoves 
29, A vida soñada dos anxos, 
de Erick Zonca, ás 18 h; In
fieJ, de Liv Ullman, ás 20:15; 
e Aimée e Jaguar, de Max 
Barberbock, ás 23. O Venres 
30 proxectaránse Infiel ás 18; 
A vida soñada dos anxos, ás 
20:30; e Oleanna, de David 
Mamet, ás 23. O Sábado 31, 
Agnes Brown, de Anjelica 
Huston, ás 18;. Infiel, ás 
20:15; e A Wla soñada dos 
anxos, ás 23. Xa no Domingo 
podemos elexir entre Infiel, 
ás 18; A vida soñada dos an· 
.ms, ás 20:30; e Ágnes Brown 
ás 23. Entradas a 400 pta. 

• EXPOSICIÓNS 

ÓscAR PuGLIESE 
A sala de exposicións da 
Fundación Aragüaney acolle 
esta mostra fotográfica até o 
Domingo 8. Dividida en duas 
partes, a primeira, o quefacer, 
representa 2 7 anos de vida 
profisional: desde o deporte 
ao nu, do xomalismo á publi
cidade, da moda ao bodegón; 
a segunda, o placer, é frutq 
das ideas sobre ese entorno 
chamado Galiza, terra dos 
seus maiores e agora a sua. 

DELMI ÁLV AREZ . 
As suas fotografias están 
expostas na faculdade de 
Ciéncias Políticas. 

CASAS DE INDIANOS 
Mostra fotográfica sobre a 
arquitectura que os indianos 
realizaron na comarca de 
Ferrolterra e que podemos 
ollar no Coléxio de Arqui
tectos e na casa da Conga. 

MARIETA QUÉSADA 
Ten unha mostra das suas 
pinturas roáis recentes, na ga
leria ]osé Lorenzo, onde per
manecerá até o 23 de Abril. 

XASTRERIA TEATRAL 
DOS. XX 
Até o 15 de Maio ternos 

esta mostra na lgrexa de 
Bona val. 

MANuEL BoNOME 
Mostra en homenaxe pós
~ma a Santiago Bonome, 
con motivo do centenário 
do seu nacimento, no colé
xio de Fonseca. 

CABEZAS 
Mostea de pintura na gale
ri a Citánia (Algália de 
Abaixo 39) que pode ser 
visitada de 18:30 h. a 21:30 
h. até o Xoves 5 de Abril. 

IMAXES 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 1 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 Verues 30 na 
galeria SCQ. 

ACOROOSUL 
Fotografias de Xurxo Lo· 
bato que podemos ollar no 
Museu do Povo Galega. 

DARio VILLALBA 
Apresenta-se no CGAC, até 
o vindeiro 2 7 de Maio, unha 
mostra na que se expoñen 
unha ampla selección dos 
Documentos básicos deste ar
tista nacido en Donosti en 
1939. Instantáneas que ser
ven de base a un proceso de 
criación que atopa na co
existéncia de forografia e pin
tura unha persoal via de ex
presión. O que foi pioneiro 
no emprego da fotogradia co
mo médio artístico a media
dos dos sesenta, emprega a 
imaxe fotográ.fi.ca, como base 
para transmitir sensacións. 

ÜS OUTROS BAIRROS ... 
unha visión a través das suas 
mulleres é unha mostra foto
grafica sobre as ruas de pros
titución do país vistas pelas 
protagonistas. Organizado 
polo Centro de Dia para 
Mulleres Alecrín, 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
lego mostra chamada Xeo
grafia da pel formada por un
ha trintena de obras receates 

PRÉMIOS DE MÉDIO AMBIENTE 
GALIZA· 2000 
A Consellaria de Médio Ambiente 
convoca a modalidade de concurso es
colar de debuxo destes prémios no que 
poderá participar o estudantado de 
educación infantil, primária, secundá
ria, bacharelato e formación profisio
nal en distintas modalidadescon pré
mios de 75.000, 50.000 e 25.000 por 
modalidade, ademais de material esco-

e de grande formato na Fun
dación E. Granell, que vai es
tar aberra até o 30 de Abril. 

CHINA. CEo E TERRA 
Mostra comisariada por Je
an-Paul Desroches que pode
remos coñecer, até o 15 de 
Abril. no Auditório de Galiza. 
Reconstrue a aventura artfs.. 
tica da cerámica chinesa e 
ilustra grandes e~ históri
cas desta cultura milenária, 
unha das roáis ricas e-refina
das da humanidade, a través 
de roáis de duascentas obras. 

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

STEPHAN BALKENHOL 
Nado na Alernaña 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. Fernández-Cid e 
que se encontra no CGAC 
até o 15 de Abril, é a primeira 
retrospectiva adicada á sua 
obra no Estado e conta con 
74 esculturas e relevos, 100 
fotografias e 90 debux~ des
tacando a presenza de pezas 
inéditas concebidas para esta 
exposición, que reflexan a t:ra
xectória seguida polo artista 
desde primeiros dos oitenta. 

GALIZA DIXIT AL 
Até o ano 2004, podere
mos coñecer esta mostra 
no mosteiro de San Marti
ño Pinário. 

• LEITURAS 

P ALÉsTINA: CRÓNICA 
DUNHA INXUSTIZA 
Presentación do libro ~ confe-

réncia audiovisual de Ghaleb 
Jaber Ibrahim, no Salón de 
Actas do hotel~, es
te Xoves 29 a partir das 20 h. 

•MÚSICA 

FlANELON CRASH & 
SAMESUGAS 
Punk e rock na presenta
ción do compilatório Killer 
Lixo, este X oves 29 ás 
21:30 no pub Moore's con 
entrada de balde. 

REAL FILHARMONIA 
DEGALIZA 
Poderemos asistir ao seu 
conceno este Xoves 29 ás 
21 h. no Auditório de GaliZtI-
0 prezo da entrada é de 
1.400 pta. e estará dirixida 
por Aldo Ceccato, con En• 
rico Dindo ao violoncelo. 

ÜRQUESTRA DE 
ALUNOS DE ALTOS 
ESTuoos 
Conceno dirixido por Vi
cente Egea e que terá lugar o 
Sábado 31 ás 21 h. no Audi
tório de Galiza, tendo no 
programa a Obertura T ancre
di, de Rossini; Serenata op. 
44, de Dvorak; e Sinfonia. ne 
35 H.affner, de Mozart. 

•TEATRO 

Ibus (X)Nfa) SEN 
FINAL E UN FINAL SEN FIN 
Proposta de Berrobambán 
para o Sábado 31 ás 16:30 

na Nasa¡ moitas vec os 
netos quedan a durmir na 
casa dos seus avós; esces 
preparan-lles a sua comida 
predilecta, dei.xanos esper
tos até roáis tarde e logo a 
durmir, sen esquecer o 
conto de boas noites. Nes
tas anda Avó-Ana, a 
protagonista desta história, 
que mentres lle conta un 
conto ao seu neto queda 
sen final. 

A CACA TUA VERDE 
Cenificada polo CDG te
remos esta obra de Arthur 
Schnitzler no Salón Teatro 
até o 29 de Abril; a acción 
cranscorre nunha cova que 
o autor apresenta en forma 
de taberna parisina nas 
vésperas do dia no que co
meza a Revolución France
sa. Schnitzler escolle este 
momento para simbolizar 
todas aquelas etapas histó
ricas nas que as clases do
minantes comezan a perder 
o control social, e en parti
cular para ilustrar a situa
ción na que se atopa a SO• 

ciedade da época, que nese 
fm de século avanza cara a 
l Guerra Mundial. 

Soutomaior 
• EXPOSICIÓNS 

ANA CORZO 
No Castelo de Soutomaior 
poderemos ver as suas pin
turas até finais de Marzo. 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

PEDRO ÁVILA DURAN 
Natural de Jaraiz de la Ve
ga, Cáceres, é licenciado 
en Belas Artes e actual
mente é catedrático de de
buxo en Sanu ago. Sobre a 
sua pintura, expresionista, 
inaugurase unha mostea, na 
sala Trisque! e Medúlio, o 
Venres 30 ás 20:30 e con 

-tal motivo dará un peque
no concerto Luís Correa. 
Até o· 28 de Abril. 

RITA LIMA 
A Área panorámica da vila 
acolle unha mostra da sua 
pintura. 

•MÚSICA 

IX CICLO IBÉRICO DE 
MÚSICA SACRA 
O coro C. Sportivo de 
Ponteareas actuará na ca
tedral o Domingo 8 dentro -
deste ciclo. 

ÓKOJ' 
PugUe.se 
mostra 
as .suas 
fotogl"Clfias 
na sala da 
Fundación 
Aragüaney 
de 
SANTlAGO. 

Po1-tino, 
crónica 
dunha 
inxu.Hza6 
o titulo do 
libro que 
será 
opresentado 
no salón de 
actos do 
hotel 
AragÜoney 
de Santiago 
este Xoves. 
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A Rede 

Verin 
• EXPOSICIÓN$ 

CASTELAO 
Láminas de debuxos do ilus
tre nacionalista, poden ser 
vistas na Casa do Escudo. 

Y!go 
~------

•.ACTOS 

FESTA 
AFRO~SENEGALESA 
O Sábado 7 de Abril a partir 
das 19 h. a Colla dos ratos 
acolle este acto que inclue 
proxeccións de audiovisuais, 
comida típica, cinema, músi
ca, espectáculo de ambienta
ción, e a actuación en direc
to de Alberto Mundi xunto 
con Turma Angola GaJai. 
ca e Happy Percunsion. O 
prero da entrada con consu
mición será de 500 pta. 

XOGAS? 
EN GALEGO PODEMOS 
A asociación de nais e pais 
polo ensino en galego orga
niza esca série de activida
des para incentivar o uso da 
lfngua entre os máis cati
vos. O Verues 30 ás 18 h. 
na praza do Rei Rivel ani· 
mación abranxerá unha 
festa de fancasia con xogos, 
malabares, xogos musicais, 
etc. O Venres 6 á mesma 
hora na biblioteca Central 
oferecerá unha sesión de 
contos tradicionais galegos. 
Para roáis información diri
xir-se a hrtp://www.amesa
ni.org/npeg ou ao Concello. 

•CINEMA 

CuBE 
Dentro do ciclo de fancasia 
e ficción científica organiza
do polo colectivo Memo o 
vindeiro Xoves 5 pode.remos 
ver esta fita áS 21:30 h. no 
café Uf (Pracer 19). -

'*! .:-.: • 
'o L- -- -

ÜALTZA ON UNE 
www.gallclaonline.es 

Un ampló buscadór &obre ó naso país 
orientado ao exteriot~ Con t:urismQ, mar, 
gastronom la, fotografias, paisaxes, cáma· 
ras en directo, rutas, imobiliátlas, admi ... 
nistraeións públícas, todos os concellos, 
deportes, etc. • 

Continuan 
a poder ser 

vistos os 
a ponles 

inéditos de 
Federico 
Ribas na 

galeria 
Sargadelos 

de VIGO. 

• CONFERÉNCl.AS 

Pl...ANErAS NO UNIVERSO 
Dentro do programa Felfz 
anitJersário hall temeremos o 
Martes 3 a Agustín S. Lave
ga da Universidade do Pa(s 
Basca e experto en planet~ 
loxia; o Xoves 5 é a quenda 
de José Meseguer Ruíz que 
vai fular sobre a estación in
ternacional Alfa. No Auditó
rio Municipal ás 20h. 

• EXPOSICIÓNS 

LUIS REPISO 
Ten unha mostra de pintu
ra na galeria Alameda que 
poderemos ve-la até o Luns 
2. Tamén de pintura é a 
colección que Andrés Pi· 
nal ten na galeria Barcelos 
até o Domingo 8. 

MODESTO FERNÁNDEZ 
Pódese relacionar a sua pintu
ra coa da xeneración do ex-

presionismo norteamericano, 
pero cun equilt'brio buscado 
entre os impulsos e o control 
·dos elementoo. Na galería V~ 
.sual Labora desde este V enres 
30 até o 26 de Abril 

jUAN LUIS LóPEZ 
Mostra a sua obra na sala 
de exposicions do CC Cai
xanooa. 

LfNGUA PORlUGUESA ... 
. . . um océano de culturas, é 
unha mostta-antoloxia de po
etas lusófonos que podemos 
visitar, até o 30 deste mes, na 
Escala Oficial de Idiomas 
(Martínez Garrido 17). 

ANA Mª ELOSUA 
Os seus óleos podemos ato
pa-los no Clube Náutico até 
o Verues 30. 

XEsus S ANTOS 
Os seus óleos encóntranse 
na galer ia A ndrox a t é o 
Venres 30. 

ATERRA VISTA 
DESDE O CEO 
Mostra de fotografi.as aéreas 
da imensamente bela paisa
xe, de Yann Arthus-Ber
trand, que podemos ver ain
da no noso planeta. Até o 1 
de Abril na Casa das Artes. 

lJNIVffifD A CDNQUISTA 
OOESPAZO 
Mostra que podemos ollar 
no C.C. Caixa Galicia, até 
o 6 de Abril. 

CARLOS P. HERRERO 
As suas pinturas van estar, 
até o 31, na galería Bomob. 

MOVIMENTO DOS SEN 
TERRA DO BRASIL 
Esta exposición de fotogra
fias de Sebastiao Salgado 
vai estar, até o Verues 30, 
no IES de Coruxo e podere
mos ve-la en horário escolar. 

AGUSTIN PÉREZ BFllAS 
O COAG apresenca-nos es
ta mostra do coñecido ar
quitecto e pintor vigués, n~ 
me fundamental na história 
da arquitectura contempo
ránea da cidade, qu~ vai es
tar aberra até o 15 de Abril. 

DANIELLE BUETTI 
Na galeria Ad Hoc, até o Sá
bado 31, ternos unha mostra 
deste artista, con obras que 
parten de imaxes tomadas de 
revista.5 de moda e de publici
dad.e ás que incoqx>ra textos, 
foco.5 de luces que potencian 
a expresividade, criando fer
mosas caixas de lus tratando 
de sobrepasar as barreias da 
beleza convencional. 

FEDERICO RlBAS, 
APONTES INÉDITOS 
Mostra de debuxos inéditos 
deste coñecido deseñador 
galega, prepondentate nas 
décadas anteriores ao le
vantamento militar do 36, 
na galeria Sargadelos . 

DIÁLOGOS 
É unha nova sección, dentro 
da programación da funda
ción La.xeiro, 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 
Vázquez os eleitoo. Na sala B 
da fundación onde a escultura 
cerámica será a protagonista. 

• LEITUR.AS 

MALES DE CABEZA 
Presentación deste libro de 
Fran Alonso, o Venres 30 
ás 20:30 no café Uni1Jersal 
(Alfonso XIII 32), no que 
Casi/da Gaicia e Antón La· 
mapereira teatraliazarán o 
texto Domesticum Bellun 

Anúocios de balde 
• Mllhomes (grupo gal da CoNí'ia) dá 
l11fo1111actón, apoio, brinda servizo de vi
deoteca e bl>lioteca, e capta sócios para 
o activismo ou simpatizantes da libera
ción gai nos telf. 981 144151 e 686 M7 
543, de 18 a 20 h.e todo o da respecti
vamente, ou no Apdo. de Correios 24 
c.p. 15.080 da Corufía. Tamén no correo 
electrónico: milhomes53@latlnmail.com 

• Música cláslca para vodas. Dife
rentes grupos de cámara e soprano. 
Telf. 981 507 925, simo32@teleline.es 

• Alugo cuarto en Compostela (Av
da. de Lugo) por 15.000 pta. Piso sen 
hulilidade, direito a cociña e lavado
ra. Perguntar por Lufsa Mera no telf. 
981 554219. 

• Vendo taberna-pub funcionando, 
con casa restaurada e terreo. 500 m2 

en total. En Bueu. Telf. 600 717 628. 

• 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 safart fotográfico que 
o Domingo 1 de Abril nós levará a 
coñecer a Costa da Marte. 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 Restollal) . Telf. 639 129 585 / 981 
578 070. 

• Coleccion ista merca monecos 
Geyperman, Madelman, e Scalex
tric. Non importa o estado. Pago moi 
ben. Tetf. 699 590 273. 

• Para non ter que emigrar ás Ca
nárlas, 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, 
retorno ... Apdo 134 de Burela 27.880. 

• Alúgase apartamento para 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 eapMhol solicita no ap
do. 2.134 de Con1>ostela o autocolante 
GZpara colocar em cima do E ou ao Bio 
das matrículas velhas (deves mandar 
150 pta. em selos por unldade). Podes 
tambén colaborar economicamente com 
o fundo de resisléncia da Pla1aforma Ci
dadá Galeguiza a tua Malrfcula para su
fragar as multas depositando a quantia 
que considerares porb.Jna no n2 de conta 
2091/0316191/3000206989 Caixa Galiza 

• Busco compaí'ielro/a de vlaxes pa
ra facer o Transiberiano (Moscova
Ulan Bator-Belgln) o próximo verao. 
Tamén agradecerla consellos e infor
mación de alguén que xa o fixera. Teño 
36 anos. Interesados contactar no en
derezo electrónico: Danpress@ozu.es 

• Vende-se piso en Alacant (zona 
centro), impecábel de 100 m2 con 4 
cuartos, 2 baños completos, salón
comedor, terraza e trasteiro, por 24 
millóns negociábeis. Máis informa
ción no telf. 686 753 105 ás noites. 

• Venden-se parcos aumentados 
na casa (Melide). Telf.: 981 505 972 / 
636 270 817. 

• Vende-se temário orixlnal oposi
clóns Educación Secundárla-Tec
noloxla a metade de prezo. 71 temas 
específicos, 12 temas LOGSE. Telf. 
981284837. 

• Está na rua o número 1 de Somos 
alguén, a revista galega de informa
ción, opinión e debate, comprometida 
co país. Información sobre conflitos, opi
nións plurais e artigas de recuperación 
da nosa memória histórica. 54 páxinas 
para reconstrución nacional da Galiza 
Se clesexas transmitirnos os problemas 
da tua comarca, escreve-nos. Tamén 
podes mandar artigos de opinión ou o 
que queiras. Primeiro número de balde. 
Podes colaborar enviando 240 pta. en 
selos a Verbo Uvre Edicións, Apdo. dos 
correios 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 1,1ms lskelros co lema lndependén
cia, em vár1as cores (branca, verde e 
negro). Para consegui-los só tes que 
mandar-nos 5 setos de 40 pta. ao apdo. 
dos correios 561-36080 Ponte Yedra. 

Xinz·o 

• Vendo nave Industrial en Rlanxo. 
Céntrica· localización, urbanlzabél, 
190 m2• Razón no telf. 981 866 487. 

• Matrlmónlo de emigrantes retor
nados oferece-se para traballar no 
sector da hostelarla, con ampla ex
periéncia na xestión de hoteis e refe
réncias comerciais e laborais com
probábeis. Telf. 659 289 658, pregun
tar por Laura ou Noberto. 

• O Clube de Jazz Arelara 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 dlreetores 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 m2 no con
cello 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, ou ao 986 
380 046. Preguntar por Bentorey. 

• Semente, tenda ecolóxlca: ali
mentación cultivo biolóxico, nutrición 
infantil, macrobiótica, cosmética natu
ral, asescrarnento dietético. Rua do 
Mercado 12, baixo (perta da Praza de 
España), A coruña. Telf. 981 211 839. 

• Oferece-se para C8klar persoas 
malares ou para realizar llmpeza 
en fogares en Vigo, disponibilidade 
total. Preguntar por Adelina no telf. 
626 023 707. 

• Edición comemoratlva co gallo do 
centenárlo de Manoel António, do' 

· facsímile do manifesto "¡Máls Alá!" 
(1922), acompañado dun pequeno ca
demo con estudo introdutório de 24 pá
xinas. Pode-se solicitar á A.C. Bra Ve/la, 
Apdo. 107, 15300-Betanzos, acompa
ñando 500 pesetas en setos.• 

para, a continuación, Ma
nuel Bragado moderar un 
debate no que participaran 
o xornalisca X.M Palmeiro, 
o crítico, F. Martínez Bou
zas, o psiquiatra J.L. Her
nández, Adélia Troncoso e 
o próprio autor. 

se a Idearock 610 820 479. 

COROS POLIFÓNICOS 
UNIVERSIT ÁRIOS 
V edición deste certame que 
terá lugar o Xoves 29 no C. 
e. Caixanooo ás 2030 h . 

• EXPOSICIÓNS 

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

formal. Simu1taneamente, 
no EspQfo 2 desta galeria, 
Natacha Marques, xove 
pintora .portuguesa, mostra 
retratos con aparencia fo
tográfica, entanto que na 
sala de proxeccións pode
remos contemplar a vídeo
instalación do alemán An
drea M. Kaufmann. Todas 
elas até o 3 d~ Maio. 

•MÚSICA 

VIOLADORES DEL 
VERSO - ÜOBLE V 
O Venres 6 estarán no 
pub Código de barras a 
p a rtir d a s 23 h . Para 
máis información e re 
serva de entradas dirixir-

Vil a boa, 
•MÚSICA 

Os CARUNcHos 
O Venres 6 de Abril o gru
po de folc tradicional vigués 
actuará na Casa dos Dru.ída.s 
a partir das 11 da noite. O 
desenfado das letra e molo~ 
dia, a grande variedade do 
repetório, non deixan dúbi
da da sua aposta lúdica. 

Vilagarci.a 
• EXPOSICIÓN$ 

lDEARIUM 
Obras de Guillermo Pe
drosa que podemos ollar na 
Casa da Cultura. 

CINCO ORA V ADORAS 
Na galeria Arcana ternos es
ta mostra até o Luns 9 de 
Abril na que poderemos ver 
o traballo de cinco mozas: 
Sara Cabanes, Laura ~ 
pez, Sabela Baña, Berta 
Ares e Beatrú Burrero. 

Vi la.Iba 
• EXPQSICIÓN 

MúSICA PARA VER 
Mostra que podemos visi
tar no Auditório Munici
pal Canne Estévez. 

Barcelona 
• CONFERÉNCl.AS 

HlsróRIA DA LOIT A 
SINDICAL EN AST ANO 
Tema do que vai falar nes
ta ocasión Xesus Fraga o 
Venres 6 ás 20 h. no Pati 
Llimona. Organizado pola 
Asemblea do BNG. de Ca
talunya. 

•MÚSICA 

AVALONFOLC 
O Sábado 31 este grupo de 
mozas galegas vai dar un 
concerto no CA T . 

Braga -
• EXPOSICIÓN$ 

GALERIA 
MÁRIO SEQUEIRA 
Sita na Quinta da lgreja, 
Paraqa de Tibaes, alberga 
unha mostra colectiva de 
artistas de diversas na
cionalidades: Frank 
Bauer, Gabi Hamm, 
Chantal Joffe, Naoto Ka
wahara, Wolfgang Kess
ler, Karin Sander, Dirk 
Skreber, Santiago Yda
ñez, Luís Coquenao e Sa
ra Maia, que presentan 
exercícios conceptuais con 
valores máis alá do-aspecto 

Gui.mara.es 
•.ACTOS 

FESTIVAL 
Organizado pola Cámara 
Municipal desta vila portu
guesa, abranxeu música, te
atro e danza. Con entrada 
libre, hai que retirar o "bil
hete" a partir élas 20 h. no 
local onde se realice. O 
Venres 30 remata coa ac
tuación musical de Cla se 
ben o Sábado 31 ainda es
tamos a tempo de asistir á 
representación de O 
Piquinique por Teatro 
Oficina. Máis información 
no telf. 253 421 200 ou no 
correo electrónico cmg.cul
tura®mail. telepac. pt. • 
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A pintora 
portuguesa 
Natacha 
Marques ten 
unha mostra 
de retratos 
na galeria 
Mório 
Sequeirade 
BRAGA. 

• 

... 

.. 

• 



ANOSA TE 
DnmcroR: Afonso Eiré López llMPlU!sA XollNAUSTICA EDITOJL\: Promocións Culturais Galegas S.A. PREsmENTE: Cesáreo Sánchez Iglesias 

Prfncipe, 22, planta baixa (36202) Vigo. Te~. : Administración, Subsaicións e Publicidade (986) 43 38 30•. Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. Fax (986) 22 31 01. 

• 29 DE MARZO• 2001 • N º 980 • ANO XXIV• IV XEIRA • 

Xanela e Entrepovos_x_untan en Redondela a mulleres imigrantes 
.para. que canten a. sua experiéncia 

~ Viaxe do deserto ao. país dos mil rios 

• 

... G. LUCA 

Como vive unha emigrante 
na outra beira do mar, nun 

\~ país de mil rios chamado 
Gallza, ún dos de máls in
tensa tradición emigrante do 
mundo. Un grupo de mulle· 
res de todas as procedén
cias xuntáronse en Redon
dela para contar_ como son 
os seus dias entre nós, ao 
cabo dalguns invernos de 
choiva tarta. Xanela e Entre
povos, as organizadoras, dé
ronlle nome de Entremul/eres. 

Hortense, do ex-Congo belga; 
non pode deixar de lembrar o 
respeito co que son tratados os 
vellos no seu país e como son 
aquí distintamente a terceira ida
de, un mundo marxinal que vive 
á contra da presa das cidades. 
Confésa dificuldade para talar 
en público que supera ca intere
se por dar a coñecer a sua ex-

,,.. periéncia emigrante. Moitas das 
participantes viven pala primeira 
vez a didáctica do medo cénico. 

Coma a maioria das mulleres 
africanas que participan no en
centro, Hortense tala a língua da 
sua terra e a da colonización. En 
Madrid. adeprendeu o español e 
comeza a aprender o galega. O 
seu traxe verde, marelo e negro 
feito con tintes naturais compléta
se cun pequeno bonete a xogo. 

As marroquinas Jumia e Jadis
hia contan en árabe e español 
como cambiou a sua vida na 
emigración. As suas tillas 
aplauden o trato máis igualitário 
entre sexos que a elas ainda 
lles chama á vista, tanto coma 
a roupa axustada ou certos 
apartados da dieta. 

Do deserto á choiva 

A vida na chaira queimada de 
Tinduf, o recanto máis batido po
lo harmatan, a saraiba de area, 

"~ de todo o Sáhara, é o relato de 
Judeis, unha voz das mulleres 
da República Árabe Saharahui 
Democrática, que termaron dos 
campamentos contra das bom
bas de napalm de Hassan 11, as 
tormentas de pó e o debezo pala 
auga. Viste un chal rosa con flo
res . negras brosladas que deixa 
na audiéncia o mesmo mistério 
que senten todos os visitantes 
da RASO: como pode unha sin-

. xela peza de tea, a penas unha 
"""' bandeira, dar tanto a véstir. 

A Laura e Marina Quintillán 
acáelles o .relato da emigración 
desde o Uruguai, un dos paí
ses preferidos .polo grande 
éxodo galega de 1890-1910. A 
duo no violín interpetan Listz 
pouco antes que Claudia lba-
r ra, arxentina-redondelana 
cante unha milonga. 

Marnie, unha escocesa de ori
.- xe polaca, e a holandesa Toni, 

que viven en Pontecaldelas, 
animan de acordeón, concerti-

A escocesa Mamie e a holandesa Toni animan a festa con acordeón e conga (arriba). Judeis, da RASD e Hortense, do Congo, con-
tan a sua experiéncia como troballadoras na Galiza. Reporlaxe 9rófica: MUNDO CAL 

na e conga músi- A postas en azul, PP: a penas canta cunha pe-
cas do Cáucaso. festa vermello e mare- quena axuda do concello de 
Oiga e Uxia do lo, biscoitos sa- Redondela, multiplicada pola 
grupo Chouteira, aporta músicas harahuis, chá dilixéncia e o traballo voluntário 
vólvennos ·ás no- diferentes e verde, a unha das participantes e das organi-
tas e compases distáncia próxi- zadoras de Xanela e Entrepo-
de nós. Ainda preciosas, ma, profana e vos; aporta músicas diferentes 
contarán as suas pacífica do caíño e preciosas, voces distintas que 
experiéncias de VOCeS distintas de Redondela, exercen por primeira vez a co-
emigrantes Mur- as filloas e a em- municación en público; convoca 
beta Mejolic, de que exercen por panada. De Bós- aos rapaces para unha clase 
Bósnia, a alema- primeira vez a nia, o arroz sal- luminosa e integradora de dis-
na Brigitte e a gado con couve, cursos, compases sonoros e 
británica Diane, COmUniCaCiÓn o Sarma. sabores de todo o mundo; ex-
tr~ducidas polos en pu~ blico· e plica a convivéncia posíbel dun 
seus tillos. A festa de Entre- xeito direito e natural. 

A festa compléta
se con doces e 
salgados de cada 
país: bolos doces 
fritos de .Congo, 
lambonadas ·de 
Marrocos com-

convoca aos mulleres rompe 
o molde do repe-

rapaces para . tido calendário 
unha clase de cerimónias 

gastronómicas 
luminosa sobre do país (140 ce

lebracións) pro-
imigrantes. movidas polo 

Mulleres libres nun mundo libre, 
como quixeron chamar a esta 
convocatória as organizadoras, 
é un modelo de festa para un 
país que sen deixar de ser emi
grante comeza a integrar cida
dáns de todo o mundo.+ 

Cincuenta 
anos de radio 
en galega 

XosÉ RAMoN PousA 

º
e a radio é un medio de 
omunicación idóneo 

para chegar á poboación 
teroxénea, demóstrano 

cada día milleiros de emisións no 
mundo. Pero tamén é un instru, 
mento comunicativo excepcio, 
nal para a culturalización e inte, 
gración de colectivos hasta certo 
punto marxinais, como son as 
colonias de emigrantes galegos 
nos distintos ámbitos nos que se 
implataron ao longo do último 
século. Esta posibilidade do me, 
dio radiofónico albiscárona per, 
soeiros como Castelao, Luís Seo
ane, Manuel Meilán, Lufs T obfo 
e moitos ilustres galeguistas que 
puxeron a Galicia nas ondas 
americanas cando no propio país 
o medio atravesaba a máis deso
ladora castración comunicativa. 
Neste sentido, é exemplar o era, 
hallo desenrolado ao longo de 
máis de cincuenta anos polo pro
grama "Sempre en Galicia" que 
ainda se emite cada domingo a 
través de Radio Carve de Mon, 
tevideo, elaOOrado por un grupo 
de galegos que, 6 igual que fan 
outras <lucias de emisións da 
diáspora, manteñen vivo o senti, 
mento de Galicia e levantan a 
autoestima dos galegos. 

Fago estas reflexións inmedia
tamente despóis de asistir a ex, 
posición e defensa dunha in, 
vestigación realizada por Móni
ca Rebolo Vázquez -xomalista 
da Radio Galega- que o pasado 
mércores obtivo coa máxima 
calificación o título de "Grado" 
na Facultade de Ciencias da 
Información de Santiago. A 
xornal.ista escudriñou cincuen, 
ta anos de historia dos galegas 
en Uruguai, desentrañando as 
chaves dun programa radiofó
nico feíto para culturalizar a 
galegas; promover no seo da 
colectividade emigrante unha 
reflexión sobre o po iciona, 
mento dos galego ante a úa 
T erra; e postular a aut n mfa 
a democracia como aida fron, 
te ao franquismo. 

O minuci so traball e Mó~ 
nica Rebolo pon a d cub r, 
to a importancia e a inciden
cia na memoria hi tórica da 
emigración ri platens e me, 
dia hora de radio semanal, u, 
fiente dóse para qu m itos 
galegos descubriran Galicia a 
miles de kilómetros de distan, 
cia. Un papel que, ainda hoxe, 
nesta Galicia do interior pode~ 
ría facer o medio radiofónico 
de existir espacio, nun dial co~ 
Ionizado como o que ternos, 
para unha radio de servicio 
público vertebradora do país.+ 

V oLVER AO REGO 

º
Tribunal Superior de 
Xustiza de Galiza ten 
cos nervos de punta a 

todos con algunqas resoJu, 
cións. No caso do Umia tece e 
destece sen ser capaz de tomar 
unha decisión definitiva. No 
da Unión e os servizos mínimos 
igualmente. Será como o 
Constitucional que anúncia 
que o recurso sobre a Lei de 
Estranxeiria resolverase dentro 
de ... oito anos. Vaites, vaites. +. 


