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Gastos militares para que?
Amar en Marin anúncia que quer aumentar o peso político de Espa,
ña reforzando as suas Forzas Armadas. O anúncio é simultáneo co
fin da mili obrigatória e os enormes investimentos en armamento
anunciados polo ministro Trillo. O "rearme patriótico" de Aznar
coincide como unha luva axustada cun rearme real, e a falla de ini,
migo definido, vólvese a xustificar a merca de mísiles de longo al,
canee pqrque "España ten cidades soberanas en África: Ceuta e Me,
illa,'~COmo encaixarese gasto descomunal-de uno11lón e pesetas
cos obxectivos de déficit ce.ro? Como razonar politicamente que se.
camiña cara un exército comun europeu e potenciar unhas forzas ar,
madas próprias con obxectivos constitucionais de dubidoso carácter
democrático? O govemo do PP non debe esquencer que a reivindi,
cación de obxectores e insubmisos non era un "sálvese quen poida"
individual para zafarse da mili. Moi polo contrário, representaba, e
segue a representar, a aposta dun amplo sector da mocidade que está
contra os uniformes, e quer que se gaste menos en armas e máis, por
exemplo, en postos de traballo, educación e sanidade. Por certo, a
mili acabou pero ainda seguen insubmisos presos. +

o93°/o
dos contratos
realizados no 2000
· foron temporais
(Páx. 13)

AAcadémia Galega
cubrirá as cinco vacantes
antes dun..ano

Que fai un

académico? ·
(Páx. 25)
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"Viñeron de toda Galiza para pór en marcha un programa de cámbio". Con estas verbas comezaba Pérez Touriño a sua intervención o 1 de Abril en Vigo. Apresentaba ante a militáncia e ante a sociedade as bases do seu programa eleitoral para "o proxecto de cámbio a Fraga". Un
proxecto, no que "cabe o nacionalismo", que o PSdG-PSOE pretende liderar. Rodríguez Zapatero veu en a'poio de Touriño e fixo inaudíbeis mediaticamente as propostas do PSdG-PSOE.

o

PSdG-PSOE comezaba oficialmente en Vigo a precampaña
eleitoral coa apresentación das
bases para elaborar o seu programa eleitoral. Era o primeiro
dos 2.500 actos que teñen programados até o mes de Xuño.
Nel Pérez Touriño marcou as liñas mestras do discurso, enervado por seis grandes desafios
que van do modelo federal á democrácia participativa.

Non é que Touriño vaia facer
da necesária alianza co BNG
un dos alicerces da sua proposta, pero tampouco vai caer no
erro de Abel Caballero hai catro
anos en teimar en presentarse
como capaz de conseguir a
-maioria absoluta e derrotar por
sisó a Fraga.
Touriño deixou claro que o
BNG "non é o meu adversário",
polo que "non vou facer a campaña discutindo con el". O adversário do PSdG-PSOE é Fraga. "O pai autorifário que non
ten nada que ver co futuro", en
palabras do candidato so
PSdG-PSOE.
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Pero tamén deixou entrever,
máis ou menos explícitamente, o
sustrato no que pretende asentar o seu proxecto de cámbio,
que Zapatero define como "cámbio tranquilo". Touriño recoñeceu
implícitamente que o PSdGPSOE non pode propiciar o relevo de Fraga en solitário, afirmando que "o nacionalismo democrático cabe neste proceso".
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Que "non sexa causa de mirar
mal ao nacionalismo, non somas o PP", non quer dicer que
Touriño non deixase as causas
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claras. O que pretende é sacar
máis votos que o BNG para "liderar nós o proxecto de cámbio". Ademais doutras razóns
que o leitor ben pode cavilar e
que Touriño non mentou por
óbvias, o candidato socialista
explicou que "Galiza non se
pode liderar desde o nacionalismo. E non por nada, senón
porque Galiza non se resolve
desde aqui", afirmou Touriño.
Para o candidato socialista o
reto é "concreto, global, español e europeu". Pero non quer
facer da sua idea "unha muralla excluinte".
Dous camiños

Para Pérez Touriño existen
dous camiños na política galega. Un o liderado polo PP. O
que liquida a frota pesqueira, o
.. , , . ; '
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que empobrece o agro, o que
é incapaz de ollar cara o futuro
"porque está gastado". O que
é incapaz de xestionar. O de
Fraga "que viaxa por todo o
mundo pero é incapaz de viaxar a Europa para tratar de resolver o problema da crise
pesqueira".
Fronte a este camiño "que xa
chegou ao final, esgotado e
envolto -nunha guerra sucesória", existe outro, o da "Galiza
progresista, da Gal iza social",
do que Pérez Touriño pretende
ser o guia e, como Machado,
facer camiño ao andar. Un Pérez Touriño que animou á cidadania a sair o 7 de Abril á
rua, acudindo á manifestación
de Compostela. Un Pérez Touriño que demandou da militán"'},·t" ' '''lJit

r ;;

Pasa á páxina seguinte
-.."·'·'? •.,i" . ; ,

ISTASEMANA
5 DE ABRIL DE 2001

3

ANOSATERRA

N2 981 - ANO XXIV

Vén da páxina anterior

Zapatero
reclama un
'patriotismo ·

cia, "ánimo, implicación e compromiso".

Lider de futuro
Outro dos eixos da campaña
eleitoral do PSdG-PSOE é apresentar a Pérez Touriño como o
"líder do futuro", afirmando que
as próximas eleicións son "as últimas de Fraga e Beiras". Esta
mensaxe en Vigo trasmitiuna o
responsábel local socialista, o
concelleiro Carlos Príncipe, que
tiña deseñada a sua estratéxia
persoal para o 2005 cando se retiraran Fraga e Beiras, supostamente. Pero a Príncipe, que mete na mesma xeneración a Fraga
e a Beiras, pero non a Beiras e a
Touriño, falláronlle as cantas e
os proxectos. É agora Pérez
Touriño quen se apresenta para
liderar o cámbio, cunha mensaxe
idéntica á de hai quince anos,
mentres Príncipe trata de achegarse e de arremedar ao seu íntimo inimigo, Francisco Vázquez,
de cuxa política dicia arredarse
hai un ano coma do demo. Pero
Vázquez, en declaracións a Europa Pres, afirma que non ten
nada que ver con Príncipe.

Touriño deixou
claro que o BNG
'non é o meu
adversário',
polo que 'non vou
facer
a campaña
discutindo con el'

Foi tamén Carlos Príncipe o encarregado de dar outra das clav es do que será a mensaxe
eleitoral do PSdG-PSOE: a división no PP e a revolta que se
avícíña ao desaparecer Fraga.
Príncipe falou de guerra civil ínierna na dereíta, exemplificada
en Vigo . Sen dúbida un bó
exemplo, pero non tanto o
exemplificador, pois se por algo
se distinguiron os socialistas en
Vigo é, igualmente, polas liortas
internas, que abrigan ao mesmo
Príncipe a levar escolta.•

constitucional'~
"Eu viña escoitar a Zapatero e
resulta que Touriño falou .a
metade máis ca el", quixabase
un vello militante socialista vigués baixando as escaleiras
do Centro Cultural Caixanova.
Rodríguez Zapatero entraba de
cheo na precampaña eleitoral
galega. Viña, afirmou, para
apolar a Pérez Tourlño, pero
tiroulle todo o protagonismo,
tanto nos meios de comunicación, que case non recolleron
a mensaxe do candidato do
PSdG-PSOE, coma entre o público presente.
·
M. RIOPA
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Os seis grandes retos de Touriño
Pérez Touriño apresentou "o
proxecto comun da Galiza necesária e posíbel" sustentado
en "seis grandes desafios".
IMPULSO FEDERAL. o primeiro
de todos eles é a consecución
dunha "Galiza forte nunha España forte e plural". Para conseguilo comprométase a "profundizar no desenvolvimento
do Estado das Autonomias ao
traversa dun novo impulso federal". Deberá contar este "con
instrumentos de coordenación
e cooperación entre as administracións central , autonómica
e local, baixo o princípio da
subsidiariedade".
A reforma do Senado como
cámara territorial, a potenciación das comisións sectoriais e do Consello de Política
fiscal e Financieira, e a constitución da Comisión de Presidentas autonómicos e do govemo central, a preséncia das
Comunidades autónomas na
UE, representan para Touriño
os eixos fundamentais do desenvolvimento da organizaCión'
federal do Estado.
DINAMIZAR A DEMOCRACIA. Propón Touriño "articular asociedade, reforzar a cidadania, di-

namizar a nosa democrácia".
Para o PSdeG-PSOE o "exercício da democrácia significa
un diálogo permanente entre
os cidadáns e as institucións,
proximidade, control dos actos de governo e transparéncia nas suas actuacións". Por
iso propuxo Touriño "impulsar
un conxunto de reformas democráticas que posibilite unha maior participación dos cidadáns. Dentro delas contempla a conversión do Parlamento "nun centro de debate
político , nun instrumento de
impulso e control do governo". Touriño afirmou que "Galiza necesita osixenación parlamentária".
INOVACION, EDUCACION E CULTU·
RA. Facer da innovación, a
educación e a cultura a principal prioridade é outro dos desafios de Touriño. Asi comprométese a duplicar os recursos públicos para investigación e desenvolvemento
(l+D), aumentar tamén os orzamentos para o ensino público, alfabetizar informáticamente a toda a povoación e
adicar os esforzos á cultura
como base da "identidade galega". Apoiara todas as iniciativas que defendan unha cul-

tura "integrada, aberta e plural".
ECONOMIA AO SERVICIO DAS PER·
soAs. Propón Touriño "unha
nova estratéxia económica para Galiza" na que a economia
"esteña ao servício das persoas". Tratará asi, de impulsar
políticas criadoras das condic1óns favorábeis para as actividades económicas que permitan a converxéncia con Europa
e un desenvolvemento equilibrado e sostíbel. Dentro desta
política resalta a preservación
do médio ambiente.
UN PACTO POLO TERRITORIO.
Propón o PSdG-PSOE un Pacto polo Território que impulse
"a rexionalización de Galiza recoñecendo as áreas metropolitanas e as rexións urbanas como os novos instrumentos de
ordenación territorial, da programación de servícios, infraestruturas e equipamentos".
UNHA SOCIEDADE SOLIDARIA. 0
progreso como obxectivo, o
benestar como modelo, · a redución das desigualdades como compromiso, a participación como cultura política.
Ese é o modelo de sociedade
polo que afirmou apostar Pérez Touriño. •

Habla quen estaba mol Interesado en saber o "guapo que é".
Quen afirmaba que "é o mesmiño que Felipe González cando
era novo". E si que ten un
aquel de semellanza. Pero ainda son máis cuspidiños os discursos. Sobre todo no xeito de
falar. Tamén son as mesmas
propostas que as do PSOE de
1982. Unicamente o "cámbio",
para adaptalo aos tempos, convertiuse en "cámbio tranquilo':.
Rodríguez Zapatero, coma
González, manexa ben a anécdota que fai saltar os aplausos
fáciles, utilizando mesmo un
humor máis andaluz ca leonés.
"Eu comprendo a Fraga porque
mandou ainda pouco neste país. Se até Pujol se vai ! Pero, a
que idade queren os do PP que
nos xuvilemos neste país?"
Tamén se nota que é un bo leitor de "El País". Asi, utilizou
duas veces as verbas "gallego
templado", para referirse a Mariano Rajoi, a quen puxo como
un dos poucos ministros presentábeis.
Do fondo do discurso de Zapatero, máis alá das críticas a
Fraga por non deixar paso aos
xóvenes, pala xestión das vacas tolas, e a Aznar polo problema pesqueiro, "estamos
delxando de ser unha poténcia
pesquelra", afirmou, non se
pode analisar molto. Ainda está en fase de elaboración e
asentamento. En Vigo, Zapatero unicamente deixou unha semente ao reclamar un "patriotismo constitucional". Unha
proposta que terá que
encalxar co ''federalismo" que
propón Tourlño.+

Coincidéncias entre BNG e PSdG-PSOE
Xosé Manuel Beiras aposta por unha "maioria non
excluinte, senón todo o contrario". Emílio Pérez
Touriño afirma que no proceso de desbancar a Fraga
para lograr "unha Galiza progresista, cabe o
nacionalismo".
En plena prGcampaña eleitoral, a principal diferéncia
que semella existir entre BNG e PSdG-PSOE é a
táctica política a seguir nas suas mensaxes ao
eleitorado. Os nacionalistas apostan por lanzar unha·
mensaxe clara sobre a sua disposición a chegar a un
acordo post-eleitoral co PSdeG-PSOE, sexa cal sexa á
primeira forza política de antre as duas. Basean o seu
discurso en que a posibilidade de maioria absoluta
nacionalista ainda non é posibel e tampouco é creíbel
para o eleitorado. Analisan que para mobilizar aos
sectores cada vez máis descontentos coa política do
PP ten que quedarlles claro que existe unha
alternativa de relevo posíbel e cert . O PSdG-PSOE
convértese~ asi, en sócio necesário.
O BNG renúncia mesmo a propoñerlle á cidadania un
programa nacionalista e, na sua política de
recuperación nacional graduada, oferécese coma un
referente ao conxunto da sociedade na sua amplitude.

No PSdG-PSOE, pola contra, analisan que seria
perxudicial para as suas aspiracións políticas aparecer
como sócios inevitábeis do nacionalismo. Pensan que
o anúncio dun pacto deixarialle ao PP todo o abano
eleitoral non nacionalista e, ao mesmo tempo,
supeditaria a sua proposta ao proxecto político do
BNG, até facerse inaudíbel socialmente o seu próprio
programa. Temen que anunciar unha entente antes de
Outubro os condenaria a permanecer como terceira
forza política, renunciando á aposta de aventaxar
eleitoralmente ao BNG.
·

Á vez que cuestións tácticas, no BNG e no PSdGPSOE tamén existen duas diferencias organizativas
esenciais para entender ambas mensaxes. O BNG xa
hai tempo que logrou unh'á coesión interna sobre o
cami'ño a seguir no seu horizonte de liberación
nacional e social de Galiza. Transita este vieira polo
chanza máis urxente de conquerir o governo
autonómico e unha alianza cos socialistas como
necesária e inevitábel.
No PSdG-PSOE non existe tal unanimidade, senón
que h.ai un sector, liderado por Francisco Vázquez,
que aposta claramente pola frente antinacionalista,

rachando calquer acordo co BNG e posibilitando o
recunque de Fraga e do PP sempre que sirva para
parar o avance do BNG. A outra diferéncia é que
Touriño depende en última instáncia da política estatal.
Zapatero·non só pretende comezar o seu "cámbio
tranquilo" na Galiza, senón que asume que lle pode
ser imprescindíbel o apoio do BNG en Madrid dentro
de tres anos.
Polo demáis, se cotexamos os sete "vectores
primordiais" que rexirian a acción lexislativa e de
governo do BNG, e os seis "grandes desafios" que
propón Pérez Touriño como baselares do seu
programa, podemos ollar que existen claras ·
coincidéncias.
Coincidéncias, en primeiro lugar, á hora de analisar a
situación. Coincidéncias na necesidade de propiciar un
cámbio ao PP. Coincidéncia nos campos fundamentais·
a incidir pará que se produza unha verdadeiro cámbio
político "progresista e social" e mesmo coincidéncias
de mínimos nas propostas e na sua redacción.
Semellanzas que parecen indicar un intento de
posibilitar o diálogo post-eleitoral. •
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Un inquérito encargado polos nacio~alistas indica que o PP segue abaixar desde Novembro

·O BNG supera en votos ao PP no sector agrário e pesqueiro
*A. EIRÉ

Responsabeis Comarcais
doBNG

O PP segue a perder votos
desde Novembro. A merma
de apoios é máis significativa
no sector agrário/gandeiro e
no sector pesqueiro. Estas
son as principais conclusións que o BNG tira dun inquérito encarregado á empresa
Sondaxe polos nacionalistas.

Ferrol
Manuel Rodríguez Doval
A Coruña
Margarida Vázquez Veras
Bergantiños
Xosé Regueira Varela

A circunstáncia máis positiva
para o BNG é que está practicam ente empatado na intención de voto co PP naquelas
persoas do sector agrário ainda activas. No rural a balanza
inclina os xubilados ao lado
do PP. As últimas visitas que
realizou Xosé Manuel Beiras a
zonas gandeiras, como A Fonsag rada, a pasada semana,
mostrarian, segundo os na ~
cionalistas que "a vaga vai en
aumento, pola receptividade
que tiveron as nosas propostas".
No sector pesqueiro, o BNG
supera xa ao PP, ainda que o
inquérito se realizou moito antes de coñecer que non ·se renovaba o acordo pesqueirn
con Marrocos e ás declaracións do conselleiro de pesca,
afirmando que a crise pesqueira non é para tanto.
O BNG logra tamén unha maioria de votos entre os primeiros
votantes, mentres que o PSdGPSO E consegue recuperar os
seus votantes tradicionais que
se abstiveron nas últimas eleicións galegas.
Os dados numéricos do inquérito, dado a coñecer o 25 de
· Marzo por La Voz de Galicia
(a cuxo grupo pertence .Sondaxe), indican que o PP perderia
a maioria absoluta ao conseguir 37 escanos, fronte aos 21
do BNG e os 17 do PSdGPSOE. Esa maioria absoluta
xogariase, ao dia de hoxe nas
votacións dos emigrantes, por
iso as visitas á diáspora que
van realizar nos próximos meses tanto Xosé Manuel Beiras
como Emilio Pérez Touriño.
Fraga, pala sua banda, aproveita as contínuas visitas institucion ais, como a actual a
México, para de·senvolver unha intensa campaña entre os
emigrantes.•

Costa da Morte
Xoan Bautista Pose
Barbanza
Dominga Brión
Ria Noia-Muros
Francisco Quintela
Vigo
Francisco X. Alonso Pérez
Baixo Miño
Francisco Lores Santacecília
Pontevedra
Xosé Manuel F. Abraldes
A Estrada
Marcelino Vidal Garcia
A Montaña
Xesus Pereira López
Santiago
Ramiro Recouso Liste
O proceso de eleición comarcal culmina a IX Asemblea das nacionalistas. Na imaxe, Encarna Otero, Camilo Nogueira e X.M. Beiras.

Lugo Sul
Severino Rodríguez

Remata o proceso\asembleário do BNG
O BNG deu por rematado o
dirlle os 24 responsábeis das
Francisco Lores Santacecília,
proceso da sua IX Asemblea
zonas e -os 14 (dous por cada
ao ser elexido responsábel do
Nacional coa constitución o 31
organización) designados poBaixo Miño. Francisco Lores,
de Marzo do novo Consello
los partidos e colectivos intedespedido de Citroen en
Nacional e a eleicción dos
grantes do BNG. Nesta oca1972, toi un dos fundadores
membros da permanente. Un
sión rachouse o pacto tácito
do sindicalismo nacionalista e
que existiu até de agora polo
órgano executivo continuista,
da AN-PG, ocupando cargos
pois só se renovan dous dos
que cis organizacións designa- • relevantes tanto na frente coseus 19 membros. Entra o noban a integrantes da lista eleximo no sindicato.
vo secretário xeral de Galiza
dos na asemblea. Pero unicaNova, Rubén Cela, en lugar
mente lnzar designou aos seus
Na maioria das comarcas s6
do anterior, Martiño Santos e,
dous representantes entre
se apresentou unha candidaFrancisco Jorquera, que xa
eles. Asi acedaron ao Consello
tura, sendo no Ferrol e na Maasistía á permanente con voz
Nacional os tres primeiros suriña onde estiveron as votapero sen voto, ocupa unha
plentes, Xosé Díaz, Xosé Rocións máis igualadas.
plaza de pleno dereito, en
dríguez e Xabier Paz, ao resulsustitución de Xosé Manuel
tar elexida como responsábel
Por outra banda, Xosé Manuel
lrímia, que non forma parte do · de zona do Barbanza Dominga
Beiras afirmou que "dado o
Consello Nacional.
Brión, que integraba a candidaben que o están a facer e que
tura elexida.na IX Asamblea.
os resultados os acompañan"
Aos 40 membros elexidos pola
non se van a producir cámbios
Asamblea para formar o ConÉ de destacar que se integra
nos primeiros lugares das.
sello Nacional, hai que engano Consello Nacional do BNG,
candidaturas autonómicas.•

Designación de partidos e colectivos para o Conséllo Nacional
Gaiiza Nova
Vítor Martins e
Sérxio Carreira
Colectivo Socialista
Eduardo Gutiérrez e
Lois Eyré Diéguez
Esquerda Nacionalista
Xoan Manuel Rama Trillo e
Xoán A. Rodríguez Vázquez
lnzar
Xesus Vega e
Carme Corbalán

Salnés
Duarte Correa Piñeiro

Partido Nacionlista GalegoPartido Galeguista
Xosé Carlos Morell e
··Alberte Brenlla
.U nidade Galega
Xoaquin Fernández Leiceaga
e Bernardo Lore·nzo Cvétara
Unión do Povo Galego
Fernando Blanco e
Bieito Lobeira

Lugo
Xesus Méndez
A Mariña
Xosé Ramón Hermida
Ourense
Antón Sánchez Rivera
Monterrei
Xesus Lantes Vitureira
Allarlz
Bieito Seara
Rlbeiro
Xavier Carreira Sébio
Morrazo
Francisco X. Versa Arxibal
O Condado
Roberto Mera Cobas
Valdeorras
Roberto Quiroga
Emigración
César Guzmán

Comisión Permanente do BNG
Xosé Manuel Beiras Torrado.
' Portavoz Nacional.

Francisco Rodríguez.
Política Cultural.

Alberto. X. Rodríguez Feixoó.
Alternativas Programáticas.

Bautista Álvarez Dom ínguez

Xosé E. Rodríguez Peña.

Alfredo Suárez Canal.
Política Parlamentar Galega.

Francisco García Suárez.
Organización.

Guillarme Vázquéz.
Política Parlamentar Estatal..

Mario López Ribo.
Prensa, lmaxe e Comunicación.

Xesus Vega.

Encarna Otero Cepeda.
Relacións Exteriores.
Domingos Merino.
Relacións Sociais.

Rubén Cela.
Política Xuvenil.

Anxo Quintana

Maria do Pilar García Negro.
Política da Muller.

Francisco Trigo.
Finanzas.

Luís Obelleiro Piñón.
Política Municipal.

Camilo Nogueira.

Francisco X. Jorquera.

-
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Desarticulado ocomando que preparaba seis atentados en Compostela

ETA entra de cheo
na precampaña eleitoral galega
~A. EIRt

ET A entro u na precampaña
eleitoral galega a xeito de polémica, ao tentar o PP facer
dous bandos fronte aos terroristas: os susceptíbeis de
atentados e os non ameazados. Esta estratéxla contradise coa que tala de unidade
fronte ao terrorismo, afirmando que do que se trata é de
"atentados contra a democrácla, non contra unha persoa
concreta". Pero alnda asl, a
lncldéncla de ET A en Galiza
quedou tronchada ao desarticular o comando que estaba
disposto para acometer seis
atentados en Compostela.
"Non se trata de persoas concretas, senón de atentados contra a democrácia", afirmo u o
concelleiro compostelano Dositeo Rodríguez, un dos posfbeis
obxectivos do comando de ETA
desarticulado na GaJiza. En semellantes términos se pronunciou várias veces o ministro do
Interior, Mariano Rajoi.
Estas afirmacións contrastan
coas de Xaime Pita, conselleiro
da presidéncia e presidente en
funcións , no Parlamento, cando
acusou aos deputados do BNG
de "ser os únicos que non están
aqui ameazados".
Acusacións que o deputado do
BNG no uso da palabra, Francisco Trigo , calificou como total mente "gratuitas", e que levaron
aos nacionalistas a mostrar a
sua "indignación democrática"
polo uso eleitoral que está a realizar o PP do terrorismo basca.
O BNG, despois do seu Consello
Nacional , celebrado o 31 de
Marzo en Compostela, felicitou
ás FSE pola desarticulación do
comando de ETA, mostrando a
convivci6n de que "a unión de
todos os demócratas fará que
non taña cabida o terrorismo nen
e Galiza nen no conxunto do Estado", afirmando que "todos podemos ser obxectivo de ETA".
Non foron as acusacións contra

AXunta anúncia o peche

do vertedoiro de Cataboi mentres
os vici-ños levantan o cerco
A Consellaria de Meio Ambiente pechou o vertedoiro porriñés de Cataboi, onde o neno Jonathan González perdeu a
vida o 23 de Marzo ao cair nunca poza tóxica sen sinalizar. Agora, Meio Ambiente ultima un plano para selar a esterqueira, proxecto que tardará dez anos en executarse
completall)ente. Durante o proceso Cataboi permancerá
valado e o seu aceso proibido; ao tempo, procederase a
illar e drenar o vertedoiro para canalizar os lixiviados a unha deputadora. Ao remate do proceso, determinarase o
uso da zona. Mentres, os vicifíos levantaron o cerco, qinda
que non mantefíen posicións unánimes. Unha parte opta
por renunciar a calquer mobilización, pero a maioria exixe
a demisión do alcalde Xosé Barros (PP). Este último trata
de eludir responsa.bilidades e acusa á concesionária da
xestión do vertedoiro, Ferroser, de ser a culpábel da marte
de Joriathan González, pero o rexedor xa se enfrenta a
críticas do seu partido e o primeiro tenente de alcalde veladamente xa lle pediu responsabilidades. A censura pública de Barros poderia significar que o PP decidiu relevalo.•

estuda mancomunar o transporte
Os concellos membros da mancomunidade de Vigo
estUdan un plano l:>ara desenvolver un servizo de transporte urbano e interubano de transporte que permita unha conexión eficiente entre todos os municípios que compoñen
unha área metropolitana, que está en etapa de constitución.
Unha das estratéxlas que levarán a cabo é a criazón dun
consórcio que integre a actividade do sector para menorar
a coordenación! As primeiras reunións para cumprir este
obxectivo xa se ·celebraron e os alcaldes da mancomunidade mantiveron un encontro o Mércores catro de Abril no
que estudaron os informes de duas auditorias.•

A policía localizou un piso franco de ETA en Compostela.

os nacionalistas galegas un dos
arrautos que diáriamente lle dan
a Xaíme Pita no Hórreo. Esas
zafrañadas atricantes forman
parte da premediatada estratéxia do PP para desviar a atención dos asuntos principais en
debate. Pero tamén están perfectamente inseridas na dirección da campaña eleitoral que
marca Fraga lribarne.
Un Fraga lribarne que o 29 de
Marzo, despois do Consello da
Xunta, afirmaba que "o certo é
que xa se poden imaxinar contra
quen vifían e contra quen, probabelmente, non viñan. Contra uns
non vai atentar e contra outros
posibelmente sí. Asi pasou a vez
anterior". Fraga retellou logo un
pouco para afirmar que "todos os
espafíois están baixo a ameaza
de ETA". Pero non tardou moito
en tratar de poñerlle pingueiras
ao tallado dos nacionalistas e
afirmou que utodos son iguais,
uns máis iguais ca outros", parodiando a George Orwell.
Tampouco perdeu Fraga a ocasión de pofíer de manifesto a
coincidéncia de ideas e de métodos que, segundo o presidente galega, existen entre grupos
independentistas como o Movimento Espiral, AMI ou JUGA,
ces grupos que en Euskadi pra-

tican a protesta violenta nas
ruas. Ainda así, manifesfou que
non sabe que lazos existen entre eles, pero deu por suposta a
existéncia de relacións.

Utilización eleitoral.
ETA entra asi dentro da precampaña eleitoral galega mália a
que o ministério do Interior dá
por desarticulado o comando.
Un comando que, segundo as
jnformacións publicadas por La
Voz de Galícia, pretendía cometer, cando menos, catro átentados con coche bomba e outros
dous máis a tiros.
Os obxectivos das bombas, ademais de Fraga, eran os conselleiro de Educación, Celso Currás e
o de Economía, Xosé António
Orza. Tamén estaba no seu ponto de mira un furgón policial que,
nos dias de fútbol, circula desde
o estádio de San Lázaro. Os
asesinatos tiros estarian planificados contra os concelleiros do
PP en Compostela, Perfecto labra e Enrique Femández Otero.

OTribunal Superior reclama .
maior financiamento para a Xusma
Por boca do seu presidente, Xesus Souto Prieto, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza reclamou un aumento
substancial do· orzamento dedicado .á Xustiza..O máximo
órgano xudicial do país entende que se precisan máis
cartos, máis xuíces titulares; a renovación das salas do
contencioso e do social do Supe'rior e o incremento do
cadro de persoal das sección sextas das Audiéncias provinciais da Coruña e Pontevedra, que están localizadas
nas cidades de -Compostela e Vigo respeitivamente. O
déficit de profisionais e médios da Xustiza no naso país
ponse de manifesto co feito de que o ano 2000 concluiu
con 26.416 asuntos pendentes, maioritariamente concentrados nas salas do social e do contencioso administrativo.•

A Xunta recorre a paralisación

. da empacadora de San Cibrao
O conselleiro de Meio Ambiente Carlos del Álamo confirmou o Xoves 29 de Marzo en Ourense que a Xunta tiña recorrido o auto do Tribunal Superior de Xustiza polo que
se paralisaba cautelarmente a construcióh da empacadora de San Cibrao. O auto, emitido polos maxistrados da
sala do contencioso, reclama información á Consellaria
de Meio Ambiente non contida no estudo de impacto ambiental e a realización dun inventário sobre o património
arqueolóxlco da zona. Recolle asi o TSXG algunhas das
demandas do recurso apresentado pola asociación
viciñal "A lmaxe", que advirte do risco da planta pola sua
proximidade ás vivendas. Os viciños ofereceron terreos
alternativos dentro do mesmo polígono á Xunta, que aprobou definitiv~mente o proxecto no mes de Novembro. •

Pero nas listas de posfbeis atentados figuraban máis dun cento
de persoas, entre elas outros
conselleiros, cárregos socialistas
e persoas relevantes da vida política, social e cultural de Galiza. •

·O Govemo central nega relación·

Os ecoloxistas 'decepcionados'
pola xesdón do lixo-de BNG e PSOE

entre ETA e os independentistas galegos

-

-
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Ainda así, desde a xudicatura
tratan de incriminar a aqueles
que promoveron conferéncias
da organización xuvenil. Haika
(legal, como HB, que concorre
ás eleicións) ou difundisen o
vídeo da revista .Ardí Beltza sobre xornalistas colaboradores
do Ministério do Interior.•
-

-~

Desde as FSE consideran que
o xeito de actuar de ETA, con
comandos moi celulares, para
impedir as caidas doutros
mem .ros da organización, impede o contacto con persoas
de fóra do próprio entorno. As
fontes policiais tamén conside-

ran que nesta situación, ETA
non se pode fiar de nengunha
persoa ou movimento alleo.

-

·-- - - - - - -- - - -- -

que segue unha dinámica política própria. Unha dinámica
que o Governo central afirma
seguir moi de perto coa policía.

-

O ministro do Interior, Mariano
Rajoi, e o delegado do Governo Central na Galiza, Arsénio
Fernández de Mesa, negaron
que Alícia Sáez e máis Eider
Pérez, detidas por perteñecer a
ETA, mantiveran contacto con
grupos independentistas galegas. Para o Governo central o
aumento de actividade dos grupos independentistas galegas
non ten nengunha relación con
ETA ou con Euskadi, senón

5

A comarca viguesa

-

-

ANOSATERRA

----- ...

A expectativas que xeraron os governos municipais xurdidos do pacto PSOE-BNG nas cidades en canto a xestión
do lixo foron "defraudadas", segundo manifestan na Federación Ecoloxista Galega. Reclaman un compromiso claro
coa .compostaxe e reciclaxe "seguirído o exemplo do concello da Coruña e do consórcio das Mari ñas". Desde as
pasadas eleicións municipáis, Ferrol e Lugo aderíronse a
Sogama. Os ecoloxistas láianse tamén do escaso compromiso coa compostaxe do PSOE en Vigo e Pontevedra e
reclaman de Compostela unha atitude diferente cando decida a política de resíduos. "O atrancos e a falta de colaboración da Consellaria e do PP non poden ser unha excusa
para non traballar intensamente, ainda dentro de Sogama,
por desenvolver alternativas", din na FEG.•
.
._
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OPtNIÓN

NO
CORAZÓN
DA FRAGA

O LIBRO GALEGO,
UN SECTOR ESTRATÉXICO
DAMlAN Vn..LALAíN
Nun recente artigo no xomal "El Correo
Gallego", o escritor Alfredo Conde facíase
eco, con non moi bos modos, da análise
feita por Carlos Casares na apertura do
Galeusca de editores en tomo á crise da
actividade editorial en Galicia e á conve,
niencia de que as empresas galegas ope,
rantes nese sector auriasen os seus esfor,
zos, cando menos en áreas, como o libro
de texto, nas que non semella viable a
competencia minifundista cos grandes
conglomer'ados intemacionais dedicados á
producción de libros. A pesar de que o ar,
tigo de Conde me pareceu un pouco con,
foso, tanto na súa redacción como nos
seus obxectivos (non teño claro se preten,
día analizar o sector editorial galego ou
simplemente meterse con Casares) , non
resultaba difícil decatarse de que o autor
de "O griffón" establecía, nun ton acusa,
torio e corno de xa,cho,dicía,eu, unha rela,
ción de causa,efecto entre a mentada crise
do sector editorial galega e a súa suposta
dependencia dos diñeiros públicos. E su,
bliño o de "suposta" porque Alfredo Con,
de non proporcionaba en ningún momen,
to os datos ou indicios necesarios para dar
por probada tan onerosa situación.
En todo caso, o artigo do escritor alarica,
no abundaba nunha cuestión de actuali,
dade perenne aínda que insuficientemen,
te debatida. ¿Deben os gobemos executar
políticas de apoio público ás industrias
culturais? E, no caso que nos ocupa, ¿son
lexítimas e necesarias as políticas destina,
das a protexer e consolidar o sector edito,
rial galega? Hai uns anos sería probable,
mente ocioso propoñer estes interro,
gantes, pois ninguén pañería en dúbida
que, nun proceso de afirmación e desen,
volvemento autonómico, os poderes pú,
blicos galegas estarían moral e politica,
mente abrigados na promoción dun sec,
tor fundamental para a creación de
conciencia comunitaria ou, se se quere,
para a autoidentificación de Galicia como
país con vida cultural propia e fecunda.
Hoxe, sen embargo, a moda neoliberal,
coas ~úas abstraccións falazmente iguali,
taristas e a súa ideoloxizada mitificación
dun mercado sen matices, leva a algúns
políticos e mesmo a algúns escritores a
considerar letra morta e pouco menos que
anatema calquera orientacíón política
que sone a proteccionismo ou intervencio,
nismo, esquecendo non só as mellares tra,
· dicións europeas en materia de políticas
sociais e culturais, senón tamén o lugar e
as condici<5ns concretas do mercado onde
eles teñen que desenvolver a súa acción
pública. O máis curioso de todo esto é
que o cuestionamento das políticas de in,
tervención pública se produzca nun sector
tan menesteroso como o editorial e non
noutros moito máis consolidados, recep,
tores de axudas autenticamente multirni,
llonarias e cun grao de fortaleza estructu,
ral e comercial infinitamente maior que o
que presentan as ~rnpresas dedicadas a
publicar libros en galego.
Publicar libros en galega e dende Galicia.
O propio enunciado de semellante activi,
dacfe daríalle risa a calquera empresario
pragmático que, con toda a razón, preferí,
ría poñer os cartas da súa improbable in,
versión nunha canta a prazo fixo. Pero
debería provocar reaccións moi distintas
nos responsables políticos de Galicia, alo,
menos nos que 'e stiman que a Autonomía
non é unha mera descentralización en
procura de eficacia administrativa, senón
un proxecto socio-,cornunitario ó que se
lle poden poñer distintos apelidos (na,
.; , ,,1.' . . ~ .. ,,. 'i" 1>- ' . \

'f

t:. ~.

F.X.

ANAPIL!ADO

cional, rexional, autonómico ... ) sen que
iso varie o substancial. En calquera ver,
sión dese proxecto, a lingua galega e as
industrias a ela asocia,
das deberían merecer
consideración de sec,
tor estratéxico e, por
suposto, "ser obxecto
de especial protección
e respeto" tal como
demanda a propia
Constitución Españo,
la, asumindo implici,
tamente o lastre his,
tórico de maltrato e
desigualdade que pesa
sobre as linguas mi,
noritarias e a perti,
nencia das políticas
públicas que favorezan
a súa presencia social.

pendentes estamos a correr o risco de
vérmonos expulsadas do propio submer,
cado do libro galega polos grandes holdings editoriais forá,
neos , capaces de po,
ñer en práctica agresi,
vas políticas de ex,
pansión e mesmo de
aturar perdas durante
anos ata facérense do,
nas do mercado . Ese
mercado que para nós
é un campo de batalla
para a normalización
lingüística e para a
afirmación cultural de
Galicia e que, para ou,
tros, non é roáis que
un díxito nunha gráfi,
ca. En fin, Alfredo
Conde pode deixar de
preocuparse: as edito,
rias galegas non depen,
demos nin queremos
depender da adminis,
tración. O que si que,
remos é que o Gober,
no galega aposte sen
complexos polo aforra,
lamento dun sector
editorial propio, forre e. .. independente. •

'As editoriais galegas
non dependemos nin
queremos depender da
administración.
Queremos que o
Gobemo galega
aposte sen complexos
polo afortalamento
dun sector editorial
propio, forte e ...
independente"

Corno
indicaban
certeiramente tres
editores independ~n,
tes reunidos a pasada
semana por A N osa
T erra, hoxe o libro
galega é pouco menos
que invisible. E isto é
así porque lle está vedado o acceso 6
mercado en condicións de igualdade. Pe,
ro, ademais, as editoriais galegas inde,

DAMIAN Vn.LALAln é Subdirector de Editorial Galaxia.

Xosé Lois

FERNANDEZ NAVAL

Dicía San Agostiño que o home é
unha árbore que camiña, e a min
gústame pensar que isto é así, que
somos coma árbores, albergando en
nós mesmos tanto acougo e tanta vi,
da coma as árbores acollen e rega ,
lan. E gustaríame que de ser certo
iso de que os homes son coma árbores que se desprazan, o mundo que
habitamos fose coma a fraga, un es,
pacio de vida, de tolerancia, no que
conviven en harmonía tanta árbo,
res diferentes, tanta variedade de es,
pecies, me turadas en paz unhas con
outras, admitindo a diferencia ,
medrando nun abrazo. Si, gu tarfa,
me unha sociedade tan libre como a
fraga, universo me tizo no que e tá
garantida a diferencia, no que desta,
ca o matiz, a diverxencia, o contras,
te de opinión, tal e como sucede co,
as árbores, aínda coas da mesma es,
pecie, que é probable que os carba,
llos sexan tan diferentes entre si, co,
mo diferentes somos cada un do e,
res humanos.
A fraga é un mundo rico e diverso,
en nada semellante ós espacios fo,
restados con especies únicas, mono,
cultivos que son coma guetos, sacie,
dades pechadas e excluintes, proba,
blemente tan grises e tan tristes co,
ma a propia globalización que se nos
quere impar.
E sen embargo, estes espacios uní,
formes, xeométricos, son cada día
máis abundantes, e ocupan non só
as gándaras e ermos que decidira,
mos ofrecerlles, senón que demos,
trando unha cobiza desmedida, pe,
netran ata o corazón mesmo da fra,
ga, afogándoa, destrufndoa, silenciándoa, empobrecendo a nos area,
lidade e o noso chan. Moitos dos
meus amigos nenos, non coñecen
outra paisaxe que as que debuxan
contra o ceo os cimos dos pifieiros e
eucaliptos de repoboación, amea,
zando con se converter nos único
bosques desta Oalicia, que era nou,
trora o país das fragas. E resulta pa,
radóxico que para protexer o pouco
bosque propio que nos queda, para
protexer a vida, debamos acudir a
figuras legais e retóricas, e nomealos
monumento natural, como se fosen
causas do pasado, de xeito que aca,
so falar hoxe da fraga é como falar
de arqueoloxía.
Nós pensamos que os bosques de
frondosas son a vida, "A fraga é un
tapiz de vida apertado contra as en,
rugas da terra", di cía W enceslao
Femández Flórez. Ela é o santuario
da biodiversidade, e tamén é a ga,
rantía de futuro.
O futuro está na variedade ' de ma,
deiras que as fragas nos ofrecen, na
multitude de especies que albergan,
na riqueza dun chan capaz de xene,
rar a vida. Ela é a identidade e a es,
peranza, o lugar no que soñar, unha
vaga emoción, o aire, espacio ani,
mado por un sen fin de seres que
aceptan convivir co home, pero que
saben, como o sabe o mar, que a es,
pecie humana é a única da que Pº'
· derían prescindir. •
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ENCE permanece intocábel s facilítase aseu proceso de privatización

Alei de Protección das Rias permite a
instalación de indústrias contaminantes nas beiras
as demais actividades, a _pesca
e a acuicultura, para o que seria
imprescindíbel regular o tráfico
marítimo, as actividaes relacionadas coa· indústria, as infraestruturas, os servizos e a própria
actividade humana.

-0- PAULA CASTRO

Ence poderá seguir vertendo
materiais contaminantes á ria
de Pontevedra con só pagar
unha multa. Esa é a filosofia de
fundo do proxecto de lei de
Protección d3s Rias Galegas,
aprobado o pasado Martes 3
de Abril, polo PP no parlamento galego. Este proxecto substltue ao anteriormente apresentado, tamén polo PP, que limitaba a sua xurisdicción á ria de
Pontevedra e que impedia, non
só os vertidos senón mesmo
as instalacións contaminantes
nas beiras da ria. Para os grupos da oposición, con esas
modificacións preténdese garantir a viabilidade de Ence na
sua ubicación actual e o seu
proceso de privatización.

Competéncias dos concellos
A lei tamén estabelece limitacións
canto a saneamento e depuración
de vert!dos urbanos. Sob pretexto
de regulamentar o sanemanento,
aprovéitase unha disposición adicional da lei para introducir unha
modificación na lei de Administración Hidráulica de Galiza. Pero o
máis chamativo é que convirte a
Augas de Galiza na xestora dos
servizos de depuración urbanos.
Con esta medida detráense competéncias municipais, alegando a
falla de capacidade económica
dos concellos, e permítese que
sexan concesionárias elixidas polo organismo público dependente
da consellaria de Política Territorial, as encarregadas de realizar
as obras necesárias.

A non nata lei de Protección da
Ria de Pontevedra proibia, pala
sua potencial perigosidade, actividades como o refinamento e tratamento de petróleo, o tratamento
de combustíbeis nucleares e radioactivos, as indústrias químicas,
a fabricación de colorantes e pigmentos, produtos básicos de química inorgánica, pesticidas e produtos agroquímicos, acumuladores e pilas eléctricas, mercúrio e
os seus compostos, enerxia nuclear ou o transporte e armacenamento de mercadorias perigosas.
Esta proibición desaparece, sen
embargo , na lei de protección
das rias galegas apresentada polo conselleiro de Política Territorial, Xosé Guiña, no parlamento.
Ábrese asi a porta á posíbel instalación de actividades contaminantes nas rías galegas e, sobretodo, permite a continuidade das
xa existentes. O deputado socialista, Miguel Cortizo, aseguraba
que cos cámbios introducidos
neste novo proxecto de lei, Guiña
atende ás demandas de Ence,
facilita o seu proceso de privatización e permite que se manteña
na sua ubicación actual. "Atende
asi a petición dos seus amigos,
que queren privatizar Ence e pediron que desapareceran esas limitacións", afirmaba Cortizo.
Alén de reducirse os parámetros
de protección, o deputado do
BNG, Francisco Trigo explicaba
que para elaborar a lei non se
analisou previamente a procedéncia das fontes de contaminación. A lei cínguese, exclusivamente, ás actividades que se
desenvolvan nas beiras das rías.
Non ten en canta, sen embargo,
a contaminación procedente do
mar -como a que provocaron,
entre outros, o Aegean Sea- ou
a procedente das caneas dos
ríos, só no que concerne aos esteiros. "Pódense facer vertidos
nos rios Sar ou Gallo que afectarían gravemente á ria de Arousa,
ou no Verduxo ou o Tebra, que
afectarían á ria de Vigo", sinalaba o dep!.1tado nacionalista. ·
O proxecto, apresentado por Guiña como exemplo de defensa do

Manifestación diante da factoria de

EIHOSA.

medioambiente, tampouco ten en
canta a repercusión das obras de
infraestruturas ou os encaros. Trigo poñia como exemplo que "a
escorrentía dun terraplenado pode acabar con todo o marisco", e
en canto aos encaros, aseguraba
que "hai un rebaixe de aporte de
depósito de sedimentos e unha

O portavoz do PP, Xan Casares,
acusaba aos portavoces da oposición de "mentir". Ao seu enten.. der, o proxecto permitirá acadar
índidces de protección medioambiental e de calidade das augas
semellantes aos da UE. Ademais, o deputado popular aseguraba que coa negativa de colaAN .T.
borar .á mellara do proxecto, os
grupos da oposición están nerebaixa de salinidade, cando se
gando a posibilidade de proceder
baleiran". Por esquecer, o proá instalacións da pranta regasifixecto mesmo adia pontoalizar as
cadora de Ferrol. Casares esgrirepercusións dos recheos, cada
m i u un argumento semellante
vez máis numerosos, nas rias.
para defender a necesidade de
garantir as actividades pesqueiSegundo o deputado nacionalisra, marisqueira e industrial, algo
ta, a lei deberia partir da necesique segundo el mesmo afirmadade de protexer, sobre todas
ba, se consigue con esta lei. +

OConsello de Contas
non analisou nengun informe desta lexislatura
As deficiéncias materiais e humanas do Consello de Cantas
imposibilitaron a análise das
cantas dos exercícios desta lex is 1atura. O pasado Martes
apresentábase no parlamento o
informe do ano 1997, último da
lexislatura pasada. O próximo
ano analisaranse as cantas de
1998, co que o PP se apresenta
ás eleicións de Outubro sen que
se saiba se houbo ou non irregularidades na xestión dos orzamentos durante este período.

"na teoria ia propiciar unha maior
solvéncia na xestión dos recursos públicos". Na prática, esta
fundación, asinou contratos con
empresas inexistentes. E non só
isa, o deputado socialista Miguel
Cortizo destacaba que no informe do Consello, sinálase que
"dos tribunais de contratación de
persoal formaban parte as mesmas persoas que despois resultaban contratadas".

O que si poñen de manifesto as
contas de 1997 é que nesa lexislatura se produciron irregularidades en fundacións como MEDTEC ou Augas de Galiza ou na
CRTVG. O informe do Consello
de Cantas considera que os gastos de Medtec non xustifican a
sua existéncia. O deputado do
BNG, Xesús vega, sinalaba que,

Augas de Galiza tamén é obxecto de crítica no informe do
organismo de control. Entre outros aspectos destácase a contratación fraudulenta de publicidade e propaganda e o estado
"inadmisíbel" do seu financiamento. Vega lembraba, por
exemplo, a adxudicación das
obras dos partos deportivos de

Augas de Gali:za

Sanxenxo e Sada á Sociedade
Sada S.L., empresa criada
dous dias antes cun capital social de 500.000 pesetas. Unha
vez concedida a concesión, a
empresa facia o negócio vendendo a concesión das obras a
outras empresas. Unha operación que o Consello de Cantas
entendeu como irregular.
Augas de Galiza tamén asinou
convénios cos meios de comunicación alegando a publicidade de
determinadas actuacións. Sen
embargo, o Consello de Cantas
non entende que se tratar de información, senón de propaganda
do organismo, co que deberia ter
saido a concurso público. C> que
se conseguiu, diste xeito, foi beneficiar a uns méios frente a outros, política á que adoita recurrir
o executivo e os organismos públicos dependentes. +

Osignificado de
emenda á totalidade
O debate do proxecto de lei
de modificación da Leí de
Concentración Parcelária suscitou un debate a maiores sobre o significado de "emenda
á totalidade". Ao remate da
sua intervención, o deputado
do PP, Roberto Castro, estabelecia unha diferéncia entre
"os que estamos dispostos a
facer un esforzo para mellotar
os textos" e os "outros, os que
solicitan a devolución do texto,
como o BNG". Castro aproveitaba tamén para agradecer ao
grupo socialista que non apresentara unha emenda de devolución e ao grupo mixto que
só apresentara emendas parciais. Esta afirmación suscitou
un barullo na cámara. Desde
as filas socialista reclamaron
ao próprio presidente do Parlamento que explicara o que
significa "emenda á totalidade", que ven ser devolución.
Os socialistas non querian,
nen por nada, que a estas alturas, o PP puidera ver un res- .
quício de apoio á sua proposta e pediron a Castro que tivera a deferéncia de ler, cando
menos, o que os outros grupos apresentan na cámara. +

Oconsenso con Cuiña
A intervención de Guiña, na
apresentación da lei de Protección das Rias, comezou
cunha oda ao consenso, á necesidade de que todos os grupos parlamentários aportara
ideas para que esta lei fose a
mellar posíbel. O seu canto tivo escaso éxito nas filas da
oposición, máis despois de
que manifestaran as eivas
que, ao seu entender contén
a lei, e Xan casares saira a
acusalos a todos de mintireiros. "Sempre se apresenta
aberto ao consenso, pero logo non aceita nen unha modificación'', dicíalle Trigo.+

Asilvestrados
na camara
~

O cruce de descalificacións foi
a máxima do pleno. Cortizo
entraba a replicar as afirmacións de Casares apelando á
sua escasa formación e acusándoo de non coñecer a lei.
O deputado popular mantivo a
calma. Na sua vez, saia o conselleiro de Presidéncia, Xaime
Pita a defendelo. Pero non era
o seu turno, asi que o presidente da cámara pediu aos
deputados que non dialogaran,
ainda que se trataba máis dun
griterío que dun diálogo. Garcia Leira acabou por pedir a
Cortizo que se retractara dos
insultos a Casares. Cortizo negóuse e as protestas desde as
filas populares medraron no
tono. Garcia Leira dirixíuse a
Cortizo con contundéncia, esixíndolle que mudara de actitude. Cortizo, con toda a calma
contestou dirixíndose a Pita
cun "cada dia asilvéstranse
vostedes un pouco máis", e a
García Leira perguntóulle, "señor presidente, vostede está
aqui para dirixir o debate ou
para calarme amin". •
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Cúrpprense os servizos mínimos, pero onúmero d·edespedidos é moi elevado
A globalización .
é imperi.alismo

AUnión contrata choferes portUgueses
e provOca o caos no transporte
-0- H.Vt

deu a coñecer 1nengun caso de
nenos que qu~dasen en terra.
Conscienre da situaCícSn, Raul
López fixo que condufores do
grupo Monbus acompañen aos
choferes portugueses para que
se fagan aos novas traballos.

Ao tempo qUe atropeladamente comezaron as negQclacións
entre patronal e comité de folga da Unión, a empresa proce~u, a contra,t ar a choferes
portugueses para supllr a falta
Negociación
de persoal debido ao elevado
número\ de despedidos. A incorporación dos traballado- Ao tempo, prodúcese unha negores de alén do Mifio lonxe de ciación atropelada. Para sentarse
ser unha solución, supuxo
a negociar, o comité de folga admáls problemas debido a sua ' mitiu as condicións impo$.tas por
Ra'ul López -o cumprimento dos ·
falta de cofiecimento do pafs.
servizos mínimos, o cese nas saA decisión de Raul López incorre
botaxes e a presenza na mesa
de CCOO e UGT:. Para surpresa
en duas ilSQalidades: substituir a
dos sindicatos, lópez apresentraballadores despedidos pero
sen senténcia e contratar a per- · touse na mesa con propostas inconcretas e, na xornada na que
soal sen a axeitada titulación para o transporte escolar. Os desdecidiu concretalas, endureceu a
postura e centrouse unicamente
pedimentos na Unión non tañen
en anunciar 25 despedimentos e
o aval da maxistratura de trabasanción para todos os folguistas. / ·
llo, de modo ·que contratar a traMentres, na prensa facia declaraballadores para substituilos é incorrer en medidas de esquirolaxe
cións nas que amasaba unha
postura máis negociadora e
proibidas expresamente na Lei
de Folga. Contratar ademais a
anunciaba que tamén abordaría
traballadores portugueses é procuestións ·como os descansos ou
ceder contra os regulamentos de
a xomada de traballo.
transporte escolar, que abrigan a
dispar dun permiso especial do
Mália a surpresa, o comité de
que carecen os choferes portufolga mantiña esperanzas de
. gueses porque alén do Miño non
que, na reunión que deben celeé precisa esa autorización.
brar o Xoves cinco de Abril, a
empresa apresente unha proAdemais, a solución resultou
posta negociadora, en lugar exerrada. O traAsporte escolar da
tremar a sua posición e facer inUnión está sometido ao caos
viábel calquer avance.
porque os novos choferes descoñecen as rutas. As demoras son
O comité de folga teme que a esconstántes, ainda que non se
tratéxia de Raul López ao contra-

tar condutores portugueses sexa
chegar até a festa da Páscoa,
candq se interrompen as clases e
conseguintemente o transporte
escolar. A Unión estaria entón
nuri compás de espera, agardando a que comezasen .os xuízos
polos despedimentos, para poder
contrátar a novos. traballadores
ou para fo~ar a alguns folguistas
a abacidonar a sua posición.

Manobra dilatória
As .contas de Áaul López de ser
estas estarían erradas, porque
se QS xuízos poderian comezar
despois da Páscoa, as senténcias tardarían ainda un mes en
chegar. Se acudir á mesa de
negociación con posturas intransixentes é unha maniobra dilatória, antón recrudeceriase o conflito na Unión e a compañia non
poderia funcionar só cos traballadores portugueses.
Outra cuestión é o papel da
Xunta e dos sindicatos CCOO e
UGT. A Xunta invitou a López a
sentarse a negociar e veria mal
calquer maniobra dilatória, sobretodo ante un conflito que ten
calado eleitoral. CCOO e UGT
aceitaron sentarse na mesa despois de descalificar a folga. Unha vez na negociación, os sindicatos estatais comprobaron como as posturas de Raul López
son intransixentes, de modo que
agora terán que decidir entre seguir apoiando a López ou· achegarse á postura dos folguistas. •

INNERE STIME

PERCHE SENTO IL RESPIRO
SOFFOCARMI
EDUARDO GUTIÉRREZ

!A Comisión Europea, nunha recente comunicación
lio Consello, ao Parlamento, ao Consello Económico
e Social ·e ao Comité das Rexións, insiste no que é
unha constante da sua política: a indústria audiovisual, a diferéncia do que sucede co resto, non ten por
finalidade única a produción de bens para o mercado, senón que é a indústria cultural por exceléncia;
influe sobre os coñecirnentos, sobre a.S convicións e;
mesmo, sobre os sentimentos dos ciudadanos e ten
·un papel central na transmisión, o desenvolvirnento
e a criación de identidades culturais. Por iso está
subrnetida a unha regulamentación estrita nos países
europeos -agás o Estado español- baseada en princípios inspirados na necesidade de preservar valores
como a liberdade de expresión, o pluralismo, a diversidade cultural e lingüística e a dignidade humana.
Velaí unha série de riscos que foron o rrianantio teóri~o de dúqias de iniciativas de control e de proposicións
apresentadas no Parlamento ao longo destes anos ou,
dito de outro xeito, a esixéncia de que se curnpra a Leí.
O resultado é desolador: a rádio e norneadamente a televisión autonómica constituen a ponta de lanza do
aparello de propaganda do PP e a cuestión principal
para elas é cómo gañar as eleicións, isto é, qué estraté:ldas compre ernpregar para respostar ao corazón e ao
tstórnago do país profundo. Os telexomais emulan o
NODO, os programas de tipo magazine constituen unha espécie de antoloxia do mal gosto e os de variedades cultivan a partes iguais o exotismo alleeiro da rnais
ráncia escrecéncia espñola e o desprezo á cultura própria. En ocasión recente exhumamos, perante o Pleno
da Cámara, un parágrafo do "Mein Karnpf' que consti-

tu~ o manatío dos guidelines da TVG: a propaganda
ten que se popular, adaptando o seu rúvel intelectual á ca-

pacidad.e respectiva do merws intelixente dos indivíduos a
quen se desexe vaia dirixida. Desta sarte compre que a elevación ment.al sexa tanto menor canto_maiar a moitdeume
que deba conquistar. Perante esta contundente e esgrévia cita, tan só un mernbro do Govemo alzou a vista e,
outro deles, en amábel conversa cun colega de banco
revirou-se para lle preguntar a un deputado noso qué
fora o que se citara, pero mui axiña se conformou coa
ocorrente resposta:"Nada, falaba do meu can". Ben é
cerro que non ocupaba o seu escano en tal momento o
Sr.Presidente da Xunta, ainda que a sua opinión sobre
a manipulación televisiva e o déficit de pluralismo e
irnparcialidade é coñecida; hai un ano, interrogado
por un xomalista sobre estas cuestión& espetou o seguinte: Eu teño ccmselleiros no meu Govemo que din que
non saen dabondo en televisión.. Nen mais nen menos;
agardames, pois, ver ao titular de Médio Ambiente de
"home do tempo", ao de lndústria ocupando o lugar de
Gayoso e ao de Presidéncia apresentando o T elexornal
Mediodía.. O Sr.Pérez Varela seria naturalmente o apropriado para algun programa de música culta, pero corno non o hai estarnos cerros de que se conformará co
T equelexou e mesmo que o fará ben, tanto corno o de
Política Territorial en xogos de máxia con aparicións e
desaparición de camiños de ferro e_cornboios de diversas e cambiantes velocidades:

Da questa tomba di vivi / sol fuggir vorrei, / perche sento
il respiro soffocarmi di Manrico en "11 trovatore"., isto
é, só me gostaria fuxir
que abafo.+

dcst~

tumba de viventes, por·

"Contra maior é a realidade do
poder imperialista, menos se
menciona polo seu norne",
protesta James Petras no xomal
informático
ENCIAL.
"Circulan conc itos vagas
coma globaliza ión, neo,
liberalismo ou
amento
único, mais o ~perialismo é o
cbntrol, a poses órt e a
explotación po parte das clases
dominantes dut!ilia naciónEstado sobre Oll¡tra nación, os
seus recursos, o seu mercado e a
sua pov.oación. O conceito
amorfo de glo~zación tolda a
visión precisa d nível de
concehtración ' o poder nas
dtitucions de uropa e dos
~tad'os Unidos. Das 500
primeiras empn¡sas do mundo,
244 son nortearhericanas, 173
europeas e 46 xaponesas. Os
dados son do Financíal Times. O
83 % das empresas que maior
control teñen do comércio e a
produción do mundo, son
estadounidenses e europeas. Ao
crecente império económico
corresponde unha maior
militarización da política
internacional. Os orzam~tos
militares para o vindei..roo cinco
anos rondan os quince billóns
de dólares. Estamoo a construir
novoo sistemas anti-míseis e o
govemo de Washington
apoiado polos líderes europeus
define a arAN explícitamente
coma unha alianza militar
ofensiva enfocada á
intervención en conflitos
internos en calquer parte do
mundo. A doutrina militar
imperialista da nova OTAN,
explicada no documento O

f

Do Bloque o
que proteste
Os que se declaran contra O
derrubo do asilo de Aglaida
Muro son do Bloque: i O ·
avisa o alcalde coruñ
Francisco V ázquez que
denúncia unha conspiraci6n
nacionalista detrás de quen
está a reclamar a
conservación do ediffcio.
"Mais entre os 10.000
asinantes do documento que
recusan o derrubo do ediffcio
-sinala o xomal coruñés LA
OPINIÓN,

I

nunha

información asinada por
S.V.-hai arquitectos de
diversos lugares do planeta,
asi como poetas, actores,
humoristas conservadores
confesos, presentadores da
TVG, pintores, escultores que
deseñaron obras para o
exedtivo municipal e exxoga~ores do Deportivo.
Se~do o govemo de
Vázqhez, son tamén
naciÜnali.stas Moncho Borrajo
e Xosé Ramón Gayoso,
presentador de Luar. Outros
coruñeses que se opoñen ao
derrubo do asilo son as poetas
Iolanpa Castaño e Estibaliz
Espinosa, o escultor Mancho
Amigo, o escritor Lufs
González T osar, o Prémio
Español de Literatura Manuel
f$ivas e os pintores Afonso
Alvarez Cáccamo e Correa
Corredoira. O dramaturgo
Manuel Lourenzo, o ex,
futboli.Sta do Oépor Manuel
Ríos Quintanilla e o director
da Fundación Luís Seoane
Alberto González Alegre son
outros asinantes do
documento que exixe a
conservación do edifício. •

Conceito Estratbico da Afan.tt¡
(publicado en Abril de 1999)
explica que o sistema militar
deixou de ser defensivo e agora
pode actuar para mellorar a

seguridade e estabilidad.e da rexi6n
euro-atlántica. A expansion
mundial e a conquisra do
capital norteamericano van
acompañadas por unha
militarización mundial da
política exterior. O império e
non a globalizad6n explican por
que a economia dos Estados
Unidoo medra menrres a de
Ásia e Latinoamérica e a exURSS van da ruina e o
endebedamento á
bancarrota". •
RIPA/DEJA
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Estamos no ponto de partida
dun cámbio no noso xelto de
alimentarmos?

Xúlia Carballo eLorenzo Pastrana

Xulla Carballo: Que agora mesmo
hai un descenso no consumo de
carne é claro pero non ten porque
afectar a nosa maneira de consumir alimentos a máis longo prazo.
Agora mesmo pode que sexa o
momento máis seguro para comer
carne porque se están a estabelecer mecanismos de control estrito.

'Nunca se comeu tan ben e
tan barato como na actualidade'
e(»

Lorenzo Pastrana: En Inglaterra
recuperouse o consumo de carne
tras os casos de vacas·tolas. Non
podemos pensar que o sistema
de produción está en crise, que o
paradigma da intensificación da
produción é mao en termos absolutos. Coido que as bondades da
intensificación son moitas e se redistribuen ao conxunto da sociedad e. Ainda que as multinacionais sexan as primeiras en beneficiarse, hai que dicer que nunca se comeu tan ben, tanta proteína, tan variado, tan barato.

especificar a etiqueta doutro produto que contiña proteina deste
froito. Con isto quero dicer que os
transxénicos tañen riscos pero
non o suficientes para os proibir.

A ESTÉVEZ

HOXENDIA COMEMOS ·AUMENTOS DE MOIJA MELLOR CALIDADE QUE HAI CINCUENTA ANOS E O CON·
SUMO DE CARNE NA GALIZA NON APRESENTA MÁIS RISCOS QUE ANTES DAS VACAS TOLAS. ESTAS SON
ALGUNHAS DAS REFLEXIÓNS DA CONVERSA CON XÚLIA CARBALLO E LORENZO PASTRANA, PROFESO-,.
RES NO CAMPUS OURENSÁN DE CIÉNCIA E TECNOLOXIA DOS ALIMENTOS. NESTA ENTREVISTA DEFE~DEN A RIGOROSIDADE FRENTE Á ALARMA SOCIAL E A SEGURIDADE DA ALIMENTACIÓN INDUSTRIAL.

E que lle oferecen á povoación
mundial os transxénicos?

Non comemos peor que antes?
De maneira menos natural?

L.P: Esencialmente máis produción de alimentos; se continuan a
diminuir as terras cultivábeis e a
medrar a povoación mundial, chegarán a ser necesários. Pero tamén aportan cualidades para poder levar os tomates moi lonxe sen
que se mazen ao levar golpes no
percorrido até o ponto de venda.
Non hai que deixar voar a imaxinación ces alimentos transxénicos,
imaxinando xa un futuro con clones humanos. A ovella Dolly foi un
ferramenta para a investigación
sobre a produción de leite, non foi
unha clonación porque si. Ninguén
inviste en biotecnoloxia de balde.

X.e: A disponibilidade de alimentos no primeiro mundo nunca foi
semellante. Para comer un bisté
de vaca cando eu era pequena
tiña que ser festa. Somos máis
fortes e a nosa esperanza de vida é maior que hai cincuenta
anos. Non esquezamos que as
vacas padecían hai anos brucelose con outro sistema de produción. Existía o gripo, ou sexa, a
febre aftosa, e se transmitía tuberculosa a través do leite. Non
estaban tampouco libres de problemas os gandeiros de antes.
Pero o certo é que as vacas
tolas nacen dunha perversión
dese sistema de produción intensivo e que busca grande
rendadibilidade.

X.C: As enzimas, o coallo dos
queixos, que se sacaban do estómago das vacas, foron transporta(]aS a un microorganismo. Cultívase e pódese obter a enzima precisaba para facer grande cantidade
de queixos por todo o mundo sen
ter que matar ao animal. Trátase
dun problema de cantidades. Alterar un cereal para que produza
unha nova proteina pode ser beneficioso, estás conseguindo unha
dieta nun só produto. No Estado
español só está permitido o millo
transxénico ou casos como o que
narraba do coalla do queixo.

L.P : É verdade que as vacas tolas
aparecen por un fallo no sistema
produtivo; en Arxentina ou Brasil
as vacas pastan e non existe este
problema. A intensificación da
produción de carne implica darlle
aos animais piensos, feítos con
proteína animal. lsto non quer dicer que se esten a converter a un
animal herblvoro en carnlvoro. O
problema xurde porque os ingleses mudaron o proceso da obtención das fariñas animais, xa non
esterilizaban as fariñas do mesmo
xeito, o que permitiu que pasaran
qs prións e comezara a infección.
E un risco do sistema produtivo.

Por que entón o Governo semella precavido na sua comercialización?

X.C: Evidentemente tiveron critérios económicos para mudar o
proceso, o de abaratamento de
custes. Pero até este momento
non sedera nada semellante.
L.P: Se queremos que un gandeiro teña unha renda que lle permita
vivir, no modelo produtivo actual,
non se pode pretender reproducir
esquemas antigos. Non se trata
de defender un modelo que tivo
como consecuéncia o expólio do·
agro, pero na practica a carne galega ten que competir coa arxentina e non valen romanticismos.
ltália e Alemaña propoñen aplicar medidas cara unha agricultura e ganderia sostíbel.
L.P: O sostíbel implica máis custo para o consumidor, que é o
que acontece coa agricultura
ecolóxica_ Pode acceder un consumidor de nível adquisitivo alto,
pero non é a solución para dar
de comer a povoación industrial
dunha cidade como Madrid. A
maiória da povoación non pode

L.P: Saltarse a barreira da espécie
ten riscos meioambientais. Poden
aparecer malas herbas polo millo
transxénico ou que a sua liberación ao ambiente esparexa xenes
que non controlamos. Pero despois de trinta anos de transxénese
non se deron accidentes graves.
Outro aspecto é cómo vai afectar
o uso de transxénicos nas rela- ·
cións Norte-Sul, xa que os investimentos son moi grandes e hai que
vender moito millo. Necesítase un
mercado grande, espallado a paises con dependéncia tecnolóxica,
aos que as mesmas multinacionais venderán sementes, fitosanitários e agroquímicos. Pero o
mesmo fixeron as compañias bananeiras en América, a biotecnoloxia é só un paso máis do sistema de distribución de riqueza.

A.N.T.

pagar o sobreprezo nen se pode
fornecer toda a demanda.
X.C: Non é cuestión de políticas
dun governo senón que ten que
darse un cámbio máis profundo
no sistema de produción de alimentos. Reconverter a un agricultor ao que hai que dicirlle que
ten que deixar os campos durante cinco anos sen producir é
dificil. Cantos están dispostos?
Pero non é pecar de inxénuo
non pensar que a alimentación, ademais dunha necesidade, é tamén un negócio
multina ional?
X.C: Chegado un caso hipotético
de cámbio de produción alimentária, as multinacionais serian as

primeiras que se lanzarían á agricultura ecolóxica. Son as que te. ñen máis meios e posibilidades.
L.P: Hai un certo compoñente de
ciéncia ficción ao talar de se se utiliza a tecnoloxia de maneira perversa cos alimentos. A ciéncia e a
tecnoloxia utilízanse para mellorar
o benestar da xente e, tamén, das
próprias empresas; cando son
elas as que fináncian as investigacións. Que é preferíbel vivir neste
mundo ou no de Don Quijote, que
comia cando habia duelos y quebrantos? O que acontece é que
moitas veces os científicos e investigadores non poden chegar á
opinión pública para explicar problemas como o das vacas tolas.

Biotecnoloxia, non só riscos

Oi.J para explicar os transxénicos, para os que semella que
a ciéncia ainda non ten respostas?
X.C: Podemos talar de tres tipos
de riscos: para o consumidor, para o meio ambiente e o que poderiamos chamar un risco ético. Un
produto transxénico expresa unha
molécula que pert~nce a outro, e
pode producir unhf reacción alérxica perigosa. Os produtos biotecn olóxicos teñen que pasar uns
controis moi estritos para cqmercializarse, pero sempre hai un risco inerente. Desde o meu ponto
de vista, non van producir máis
riscos que os doutro tipo de alimentos. Están documentados casos en Estados Unidos de marte
por alérxia ao cacahuete ao non

L.P: Precavido en Europa, en
Estados Unidos ou Xapón non. A .
diferéncia do ponto de vista europeu reside en que aqui xulgamos
a técnica pola que se obtén 9 novo alimento, ali só se xulga o alimento. Que é inocuo, n~n apresenta problemas, non é substancialmente diferente ao produto
orixinal, independentemente de
como se obtivera, pasa o control.
Pensan que se escoitan moitas medias verdades que
crian alarma en casos como
os das vacas tolas? ·
L.P: Referíndonos aos casos
humanos en toda Europa, non
de pode falar de alarma social.
Morre máis xente de salmonelose. O problema é que a enfermedade mete medo, provoca
moitas incertezas. En termos
comparativos, noventa persoas
martas en Europa e o número
de explotacións pechadas non
dan para talar de catástrofe.
X.C: Desde o ponto de vista
económico, é moito máis grave
a febre aftosa para Inglaterra.•
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INFRAESTRUTURAS

Tres.mil persoas asisten aunha mobilización convoada por partidos, sindicatos eviciños

Unha manifestación reclama
·máis e mellores infraestruturas en Ferrol

Aproveitando a sua visita á
Escala Naval de Marin, o
ministro de Defensa,
Federico Trillo anunciou
que proximamente a illa de
Tambo terá uso civil. O que
non concretou o ministro
son os términos dese uso.
A indefinición de Trillo
poderia significar que parte
da illa pasaría á
Administración da Xunta.
De mesmo modo, seria
difícil que os militares
abandonasen o lugar
completamente. O ministro
tamén anunciou que será o
presidente Manuel Fraga o
primeiro en coñecer como
pasará parte da illa de
Tambo á xurisdicción
civil.+

-0- H.V.

Arredor de tres mil persoas
participaron na manifestación
celebrada o Domingo un de
Abril en Ferrol para demandar
máis e mellores infraestruturas. Os asistentes, convocados por partidos políticos,
sindicatos e organizacións viciñais, marcharon detrás dunha pancarta que dicia: "Ferrolterra polas infraestruturas.
Negociacións con solucións".

.o Partido Popular foi

a única forza política ausente nesta manifestación e mesmo desenvolveu unha campaña para desmobilizar a
posíbeis asistentes e para demonstrar que a mobilización era
innecesária. As restantes forzas
políticas e sociais de Ferrolterra
non coinciden coa análise do PP
e demandan, como dixo o alcalde
de Ferro!, o nacionalista Xaime
Bello, "proxectos concretos con
consignación presupostária e prazos de execución que resposten
ás reclamacións que están encol
da mesa desde Novembro".

Os proxectos aos que se refería
Bello son o adianto das obras da
autoestrada entre Fene e Ferro! e
a variación do trazado da autovía
do Cantábrico. Pero as reivindicacións non quedan aí e desde
esta comarca reclámanse novas
·vías de comunicacións, tanto por
estrada como por ferrocarril.
En realidade, esta marcha estivo marcada polo enfrentamento
e acusou un elevado ton nas
manifestacións tanto do alcalde

Un derTUbo
destroza un TRD
en Vigo

A manifestación discorreu entre a as

praz~s

de Ferro!, como dos representantes do PP, que estiveron ausentes pero que non evitaron
pronunciamentos a respeito
desta mobilización.
A comarca ferrolá está pendente
da reunión que a Mesa das lnfraestruturas manterá co conselleiro
Xosé Cuiña o vindeiro dez deste
mes de Abril. Neste sentido, a
manifestación tamén pretendía
constituir un apoio ás posicións
da Mesa perante esta reunión.
Na mente dos presentes neste

do lnfemiño e de Armas.

acto reivindicativo estaba na falta
de compromiso das autoridades
co desenvolvimento comarcal.
Así, escoitáronse consignas como "Cuiña escoita, Ferrolterra está en loita" ou "No mapa de Fraga, Ferrolterra está borrada". Outros dos lemas coreados con insisténcia durante a mobilización
sinalaban o trazado da autovia do
Cantábrico. Un exemplo deste
sentir era a consigna "Ferro!, Eume e Ortega!, polo litoral".
A manifestación, convocada pala Mesa de lnfraestruturas, partiu

Voz Noticias.

da praza do lnfemiño e concluiu
na praza de Armas. O acto contou coa presenza dos alcaldes
de Cabanas, A Capela, Cedeira,
Fene, Ferro!, Mugardos, Narón,
Neda, Pontedeume e As Pontes.
Ademais da auséncia do PP, foi
significativa tamén a falta de representación da patronal. Habia
alguns empresários na manifestación, pero non unha presenza institucional, polo que o alcalde de
Narón, o nacionalista Xoan Gato,
de Unidade por Narón, reclamou
o apoio dos empresários. •

Oanel completaríase con duas liñas tanxenciais, unha aPorto eaoutra aMadrid

A UGT propón un AVE circular que una as sete cidades
-0- H.V.

A UGT de Ferro! vén de propor
unha q_lternativa ao ferrocarril
de alta velocidade que matiza
un proxecto anterior do mesmo
sindicato. Segundo este plano,
as sete cidades estarían unidas através dun anel, que se
completaría unha liña tanxencial de Ourense a Madrid e outra de Vigo a Porto.
Menor investimento, menor percorrido e máis velocidade, estas
son as tres liñas xerais que resumen o plano do sindicato socialista. A UGT proxectou un ferrocarril de alta velocidade con
35 quilómetros menos que o
proposto polo Ministério de Fomento, cunha execución máis
barata e con menos perdas de
tempo ao reducirense as maniobras e a distáncia a percorrer e
aumentar a vel,ocidade.
O modelo desta central inclue
unha dobre via de ancho internacional que pase pelas sete
cidades galegas para permitir
as conexións entre calquera
delas en menos de unha hora.

Trillo anúncia que a illa
de Tambo terá uso civil
•
pero non precisa
os términos

Así, uh viaxeiro poderia subir
en Compostela e baixar en' Lugo cincüenta e cinco minutos
máis tarde e para iso, poderia
elixir o traxecto por Ourense ou
por Ferrol, dependendo dos horários do tren.
A integración do país.é a razón
polo que o proxecto da UGT
constitue o modelo máis acaído
para ferrocarril galega. A alternativa de Fomento, máis aló da
falta de concreción e da lentitude de circulación, non deseña
unha rede que permita a unión
de todas as cidades nun tempo
razonábel e en moitas ocasións
obriga a incómodos transbordos.
Inicialmente a UGT definira un
proxecto en L que conectaba a
liña litoral desde Ferrol a Vigo
con Ourense e con Madrid. O
plano incluía unha derivación a
Lugo desde Ourense. Agora,
modificou o proxecto a instáncías da sua sede en Ferro! e
conectou Ourense con Ferro!
através de Montarte, Lugo, Vilalba e As Pontes, dando · un
sentido verdadeiramente inte_-

gradar ao que xa era o proxecto mellar definido.
Outro aspecto que xoga a favor
deste modelo é que integra aos
tres aeroportos e que permite
aproveitar os investimentos europeus para o Eixo Atlántico, infraestrutura que a Unión Europea considera prioritári_a e que
financiará se hai un proxecto
antes de 2007.
Ademais dos comboios que circulen en cada sentido arredor
do país, haberá duas liñas máis.
A primeira delas partirá de Ferrol con dirección a Madrid através da Coruña, Vigo e Ourense.
A segunda irá de Ferrol a Porto
pala liña litoral e permitiría ir deica Madrid polo val do Texo ou
até Lisboa pela costa.

e cincuenta e cinco minutos.
A velocidade é unha cuestión
esencial no ferrocarril do futuro.
Non se trata só de contar cunhas
infraestruturas dun nivel camparábel ás que xa dispón do Eixo Mediterráneo, senón que é preciso
non empregar máis de tres horas
para chegar a Madrid, en caso
contrário os viaxeiros desertarán
do tren a razón do 20% por cada
hora máis de viaxe, o que convertiria ao ferrocarril galega nun meio
de transporte non competitivo.

O autor deste proxcto, o enxeñeiro Manuel Casal Pita, e o secretário da Federación de Transportes da UGT-Galiza, Cándido Rodríguez Graña, subliñaron a necesidade de que a Xunta tome
partido polo modelo ferroviário definido pala central socialista paA comparación entre tempos
ra garantir unhas comunicacións
de viaxe é favorábel ao procompetitivas. No Parlamento, de
xecto da UGT frente ao do Gomomento, só o PSdeG-PSOE exverno central. Se este último
presou o seu apoio ao alta velociprevé que se empreguen tres · dade defendido pola UGT. O PP
horas e cincuenta minutos enalíñase coas teses do Ministério
tre A Coruña e Madrid, o plano · de Fomento mentres o BNG dedo sindicato socialista reduce
núncia que o proxecto do Ministéo tempo investido a duas horas
rio é propagandístico.+

O pasado Venres 30 de
Marzo derrubouse unha
trincheira ao pé da
estación de ferrocarril de
Vigo e destrozou unha
das seis unidades de
Tren Rexional Diesel,
TDR, que habia no país.
O concello -exixiu á Rente
a imediata reparación do
muro e lntormoulle de
que alguns canos de
abastecimento e de
saneamento de augas
corren sério risco se non
se arranxa a tempo, xa
que a cafda implicou a
desaparición dunha parte
importante da rua que
está enrlba.
Afortunadamente non se
rexistaron desgrácias
persoals, alnda que
pouco faltou para que o
derrubamento collese a
unha llmpadora. Vigo xa
padeceu várlos derrubos
nos últimos tempos.•

Unha manifestación
exixe unha nova ponte
ferroviária sobre o Miño
O acidente ferroviário no
Douro, ao cair unha ponte,
motivou receo n-as duas
bandas do Miño, xa que a
ponte entre Tui e Valen~a
é xemelga da derrubada en
Portugal. Esta
infraestrutura, ademais,
está contraindicada para o
tránsito ferroviário porque
descansa sobre alicerces
de madeira, algo que non
garante a seguridade ao
paso de comboios. Por
estas razóns ferroviários
de ambas bandas do Miño
celebraron unha
manifestación o Xoves 29
de Marzo na que
demandaron unha nova
ponte sobre o río. A
alternativa que aterecen os
convocantes do acto é
construir unha ponte a
1.300 metros da actual,
cun investimento de 1.500
millóns de pesetas.•
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Non houbo un só contacto coa administración pública 9alega

Os empregados públicos seguirán mobilizándose
parci que se cumpra a senténcia da Audiéncia Nacional
*P.C.

Os empregados públicos manifestábanse o pasacio Sába·
do 31 de Marzo polas ruas
compostelanas en demanda
do cumprimento da senténcia
da Audiéncia Nacional. Os
traballadores queren que se
cumpran tamén as demandas
recollldas na táboa de reivindlcaclóns, pero desde a admi·
nistraclón galega non se atend eu sequer á sua petición
dunha entrevista co consellelro responsábel do sector.
A manifestación, convocada polos sindicatos CIG, CSIF, UGT,
CCOO, ANPE , STEG e USO,
resultou chamativa polo seu
percorrido. Comezaba ao tempo
en duas partes opostas da cidade. Un grupo de manifestantes
partia da Estación de Autobuses
e o outro da Estación de Trens
para confluir nunha única mobilización que saia da Alameda e
remataba na praza de Praterias,
xunto a catedral de Santiago.
Os secretários xerais de todas
as organizacións encabezaban
a marcha, cun cartaz no que se
lia "Na defensa dos servizos
públicos, mantemento do poder
adquisitivo". O e~critor Suso de

Toro foi o encarregado de pechar o acto, coa leitura dun manifesto asinado por todas as organ izació ns convocantes, no
que se recollia a táboa de reivindicacións.
Os empregados públicos queren
que se aplique a senténcia da
Audiéncia Nacional para recuperar o poder adquisitivo dos seus
salários, a cláusula de revisión
salarial, a eliminación da taxa de
reposición das vacantes, unha
xornada máxima de 35- horas, a
conversión de emprego eventual
en fixo, a desaparición da mobilidade forzosa e que se defendan
os servizos públicos.

Continuidade
A pretensión das organizacións
convocantes é que continuen as
mobilizacións. Sen embargo,
até o próximo 17 de Abril non se
volverá reunir a plataforma galega, para estudar as medidas a
levar a cabo no próximo trimestre. Anxo Louzao, da CIG-Ensino, considera que é moi positivo
que as mobilizacións se convoquen de forma conxunta e que a
plataforma galega siga funcionando como até o de agora.
Para Louzao, o siléncio absoluto

A mobilizac:ión celebrada en Compostela estaba convocada por tocios os sindicatos.

no que se mantén a Xunta pon
de manifesto o "talante antidemocrático" dos responsábeis
políticos e compara a sua atitude coa _do Ministro de Adminis-

tracións Públicas que, cando
menos, contestou aes sindicatos cando se fixo pública a senténcia. Os empregados públicos
conforman un .c olectivo que

abrangue ao 13% da povoación
activa galega. A conxelación salarial dos últimos anos ten provocado unha perda de máis do
15% do seu poder adquisitivo.+

Ante a realización do 57 Período de Sesí óns da Comisión de Dereít-os Humanos, do~Q-9,~~!l~h§.
de abril), os abaixo asinantes queren manifestar:
}.. ·#WJ.~1!\l:@:\i''N'i+;;: . '~··V ...
A nosa solidariedade co Pavo e Governo de Cuba, Contra o Bloqueo, Cm:t · . l'fi.illelm:s Burton e a Lei
Autodetermi11aciándosPovose aPaz.
::oé'.!i!ili@\W
.
Denunciando como ofixo recentemente en lvfodrid (1,2,3 de marzo .. ''(iÜJ) o l°Congresolnte:macion'
Xustiza Universal, onde participaron Premios Nobeles dti Paz.. xur. ,, v.)lnlernacion!iis e loi.ladores de.'itac.
contra Cuba por parte dosEEllU é 'Vn delicto de.Xenocidioe ffola~{$filntern.acional dosDer:i?tto.~H.umáno~.

Entidadr asinru1te ·:
Asociación para a Defensa Ecolórica de
Galiza. ADEGA
A oc1ac1ón de Am1zade Galego-Cubana
"Francisco Vfllamil"
Pel ·onalidtH.les tt 'ÍDtlllte ·:

Asociación Galega de Emigrantes Retomados
A Quenlla, grupo musical
Bloque Nacionalista Galego
Confederación lntersindical Galega CIG

=~l~;o.Ebx)grafo

FaJJ~ade

Comités Abertos de
CAF
Comités Abertos de EstJ;/¡antes CAE
Cosa[
Espacios para a Solida ,,

Aboi. Xebier. Secretano N oional Mar-CIG
Darriba Calviño, Rosa. Deputado Parlamento Galego BNG
Abralcles, Xerardo. Secretano Comarool CIO Vigo
Acufla, Enrique. Escritoc
De la Riva Lorenzo, Anxo. A.C. Alexandre Bóveda
Acufla, Femando. Secreturio Xere.1 da CIG
Dlaz Diez, Xosé. Deputado Parlamento Galego BNG
Afon:io, Ramón.. Secretario da Sociedade Cultural de Fenol
Dlaz Pardo, lssac. lntele<:tual galeguista
Albor, Enrique. Traballador
Dlniz, Obdulia. Concelleira BNG Porriño
Alonso, Bieito. Escritor
Do Barro Paz, Xosé Maria. Catedrático.
Alonso, Fmn. Escritor
Do'D:ansito, Femández Maúa Siria Cocnarcal da Fed de Servs. CIG- ~go
Alonso Jilgado, LUÍ5. Catedrático
Dollllo, Antón L. Escritor
Alonso Martinez, Xosé. Pintor
Doménech, luri. Presidente de Esp<1cios para a Solidariedade
Eire, Afonso. Director semanario ANosa Tem.
Alonso Montero, Xesús. Escritor e catedrático
Álvarez Rivera, Elda. Ensinante
Estevez, Arantxa. Xooiolista
Álvarez Blanco, Salomé. Dep.ttndo Parlamento Galego BNG
Estevez Gantes, Rosa Ensinante
Facorro Casal, MBIUlel. Secretario comarcal da CIG de Lugo
Álvarez Caccamo, Xosé Maria. Escritor
Faxil, Pilar. Documentalista
Á1varez ~ Bwi.isbL DepinOO Pwlwrerio Galego BNG
Aymerich Cano, Carlos. Deputado no Congreso
Femán Vello, Miguel Anxo. Editor, Secretario xeral da Asociación de
Bará, Luís. Fotógrafo
escritores en Llngua Galega
Barreiro Martlnez, Odilo. Ensinante
Fern8ndez Aguín, Víix:ilio. Músico
Barreiro, Erminio.Catedrático
Femández Places, Andrés. Erninante
Beiras Torrado, Xosé Manuel. Portavoz nacional do BNG
F~ Barcia, Xosé. Primeiro Terenti: Alcalde Con:ello de Mlll&dos
Bello Costa, Xaime. Alcalde de Ferro)
Femández Davila, Olaia. Deputada Parlamento Galego BNG
Bermúdez Paredes, Cándido. Presidente Cooperativa
Femández Lea, Ramón. Ple. da Ase. de Amiz.ade GalegcrCubena.
"Francisco Villamil"
Café-teatro do Real,Moaña
Femández Lores, Miguel Anxo. Alcalde de Pontevedra
Blanco, Etelvino. Secretario Comarcal CIG Ourense
Boan, Ramón. Director departamento de internacional da CIG
Fernánde:z Piiieiro, )fosé. Sirio. :Nacional da Fed de Aliroentació.n CIG
Bauza Brey, Gonzalo. Escritor
Ferreiro Abelleira, Xosé. Deputado Parlamento Galega BNG
Bragado Rodriguez, Manuel. Director de Xerais
Fraga Moure, Modesto. Directivo PEN Clube .Galiza
BraJCe, Lino. Escritor
García Gómez, Valentin. Membro da Fundación Neira Vilas,
Burgos Gráciela, Alba. Dese.fiadora gráfica.
Secretario da Fundación Castelao
Caamaño, Braulio. Secretario Nacional da Fed de Ensioo CIG
García Alfara, Casi.Ida. Actriz
Cagiao, Emilio. Secretario Comarcal. CJG Ferro)
García, Gustavo. Avogado
Calvelo Rozas, Xosé Lois. Asesor Fiscal
García Martínez, Xosé Manuel. Alcalde de Camota
Campos Ruiz, Xoán. Strio. de Oigani.7.aciál Fdción da Banca CJG-Vigo García Negro, Maria Pilar. Deputado Parlamento Galego B
Canosa, lnes. Galerista
García Seoane, Angel. Presidente da Alternativa de Ve ·
Carballa, Xan. Xomolista
Garrido Couceiro, xan Carlos. Historiador
Carballa, Femando. Xornalista
González González, Elisa. Ensinante
Carballo, Luis. Músico
Guerreiro Pena, ~ctor. Alcalde das Pontes
Carro Piñeiro, Laureano. MariJl.eiro
Gutiérrez.,Femández, Eduardo. Deputado Parlamento
Castro Alonso, Manuel. Concelleiro BNG- Necia
Iglesias Covelo, Anxo. Responsábel Comarcal de Gali.za N -.
Castro González, Xosé Miguel. Fotógrafo
fglesias García, Rafael. Secretario comarcal CIG Ponteve ·
Cela, Ruben. Secretario xeral de Gali.za Nova
Jardon da Cal, Xosé Antón Alcalde de Vilar de Santos
Cruz Maía, Xosé. Técnico Telecomunicacións
Lamapereira, Antón. úlrector Revista Galega de Teatro
Chao do Rego, Xosé. Escritor
Leira, Xan. Documentalista cinematográfico
Cid Cabido, Xosé. Escritor
Liñares Girant, Amancio. Profesor
Colll!ZO, Manuel. Secretario xeral do PCPG
LobeiJ:a Dominguez, Bieito. Deputado Parlamento Galego BNG
Cons Pintos, Xan ' secretariona~ional de CIG-Saúde
López, Alfredo. Biologo-presidente de CEMMA
Crego, Bernardino. Pte. da Ase. Cultural Fratemidade Galiza-Portugal López Pazos, Celso. Profesor, histqriador CrCSJ?O Santiago, Xosé Carlos. Strio. Xeral da fed da Adm. Publiqa CIG López Pérez, EMilio. Deputado Parlamento Galego ilNG

!!:55~~

Fundación Contra a Jmpunid
Federación de Asociaci óns G
República Arxentina
Foro ·
· · ~lego de Ven

)a~~daR

Luca de Tena, 'Gusiá.%". Xomalista
egas
Maceira, Marcos. Pfutavoz nacional-dos-C:AF
Maceiras, Flor. Ac • ··
·i
Maceiras López., Ram
Malvido Brrullón,
Malvido, Miguel. Se
Mariño Abal, Maria X
Cónñco Festivo de
Mera, Manuel. Preside
Maria, Manuel. Escritor ·
Martínez Fraga, Raimun
Martínez Barreiro, Man
Martínez Delgado, Veronica.··.
Martínez Gom.ález, Xosé M
Martínez Muñoz, Carlos. Xo
Martín Álvirez, Flll!ci=. Pre.
Méndez Ferrin, Xosé Luís. Escri
Merino Mejuto, Domingos. De
Miguez Santos, Francisco Xabie
Miranda, Anisia. Escritora
Miranda Miran<!a, c8.ndi.
Monrero, Qodcmiro:
··
Moreira P.er ·
·
Mo

;:y

~~

ereitos Ífumanos e Principios de
deteiios humanos.. que o Bloqueo
GalizaNova
PCPG
Sindicato Labrego Galego
Teatro do Morcego

'.'ji~'}.f~C:ª

Quirrtillan
Rábade, A
·coj~f
Rivera Car
ansa
Rivera Amaso
sé Maria. Alcalde de Fene.
Riveiia.F '
Susana. Secretaria comarcál daCIGna Mariña
Rodriguez Ambrosio, Xosé Xaquin Alcalde de RJririz de Veiga
Rodriguqg;>oval, Marmel. Dpdo. prvcial e portavoz do BNG A Corufía
Rod.iígu.iZ)leucóo, Alberte Xulio. Dpdo. Par1amento Galega BNG
· R.cxlóguez Mariño, Anxo. Directivo de pemitristas e xulila¡b¡ de <;:C.00.
· ·· odriguez Peña, Xosé Henrique. Deputado Parlamento Galego BNG
· zPéJ:ez,.Pilar. Mbro. do ~o.Escolar do Inst Ricardo Mella
Q<fíiguez Pérei, Xoán Xosé. Alcalde de Cedeira
panguez Sánchez, Francisco. Deputado no Congreso BNG
..., gueir
Profesora
o. Filósofo
' Pte.Pá Fed de Ases. V~. de Vigo, ''Echmdocrao''
útora.
. ' ·,.~ dcieo,MnodantCeAGto
I
1

12

ECONOMIA

N 2 981 - ANO XXIV

5 DE ABRIL DE 2001

Comisións con~idera que opacto das pensións
se axusta tamén ás reivindicacións da UGT

Os sindicatos estatais
destecen a unidade de acción
-0- CÉSAR LORENZO GIL

O decreto do governo de Aznar sobre a reforma laboral
pasou coma un furacán através das pontes que unian
desde hai moitos anos a unidade de acción de Comisiones Obreras (CCOO) e a
. Unión General de Trabajadores (UGT). Estas duas centrais sindicais contan coa
maior representación do Estado español e encárganse
de representar os intereses
d·os traballadores en canto
aos grandes programas económicos e laborais nese
contexto. A ruptura actual
non ten unha causa clara
nen un futuro demasiado
previsfbel. Desde Comisións,
vese o actual distanciamento
como algo conxuntural e pasa x e i ro. UGT non ve con
bons olios o achegamento
destes á órbita governamental.

Mais desde CCOO en Galiza, a
atitude sindical da UGT tamén
parece inexplicábel. Para Carlos
Vázquez, o seu responsábel de
Comunicación, o documento asinado pola sua central contén todas as demandas da UGT. "Ese
mesmo papel que nós aprobamos defendíano até onte."
UGT en Galiza non quixo facer
declaracións sobre o asunto da
unidade de acción, ao considerar que, actualmente, ainda n·on
se debateu suficientemente cal
é a situación da relación entre
os dous sindicatos. O próximo
Venres, 6 de Abril, prevese un
encontro de todos os delegados da UGT en Madrid para
chegar a unha postura xeral da
formación.

Haberá folga xeral?
Na orixe do .c onflito entre a

MANuELCAO

A chegada de maiorias alternativas ao governo das principais cidades galegas está a producir diverso.5 tipos de
iniciativas novidosas para a nosa sociedade. Por razóns de
proximidade e maior coñecemento aludiremos a algunhas
actuacións do Concello de Santiago de Compostela, tales
como o impulso á criación da primeira comarca urbana
cos Concellos dos arredores ou a colaboración entre Santiago e Silleda para rendabilizar os recintos feirais existentes nas duas localidades. No primeiro caso, trátase de
colaborar para poñer en marcha determinados servícios,
planificar infraestruturas e resolver as demandas prioritárias da sociedade civil da área compostelana mediante a
creación dun ente institucional supralocal, o Consello
Comarcal, ao que se dotará das funcións e médios materiais e humanos correspondentes.
Na xestión tradicional das cidades galegas foi comuna utilización dun modelo de localismo roáis ou menos pronunciado segundo o cal os Concellos debian loitar pala captación de recursos financeiros, dotación de infraestruturas ou
máximo nivel na prestación de servícios excluindo calqueira medida de colaboración salvo a inclusión en institucións tipo FEMP que servian máis para visualizar as discrepáncias partidárias, realizar funcións de representación
simbólica e poñer en marcha iniciativas modesta como
xornadas, edición de revistas e exercer de contrape o <liante do poder autonómico. A división real entre Concellos
urbanos e rurais dificulta a realización de actividades concretas por parte deste tipo de organismos. É por iso que é
necesário avanzar por vias alternativas, xa exploradas noutros territórios do Estado, tales como a criación de entes
metropolitanos e, sobre todo, a adopción de estratéxias cooperativas cos demais entes institucionais para rendabilizar
e mellorar infraestruturas preexistentes, dialogar e estabelecer vencellos permanentes coas organizacións da socie~
dade e ampliar o punto de mira á hora de proxectar novos
investimentos e dotación de equipa.mentas.
Nalguns casos, a organización administrativa existente no
país non é axeitada aos cámbios producidos na evolución
económica, demográfica e residencial. O municipio xa non
é o espácio no que se desenrola a maior parte da actividade
económica e vivencia! das persoas senón que a facilidade
dos transportes, as diferentes dotacións e prezo do espácio
residencial xunto con outros factores relativos á calidade
de vida, obrigan a rnoita xente a vivir e traballar en lugares
próximos xeograficamente pero distantes institucional e
políticamente. As inércias do entramado administrativo
dificultan a innovación e adaptación aos cámbios producíndose duplicidades, externalidades e disfuncións profundas que, en última instancia, perxudican ao benestar do cidadán e aumentan a ineficácia das institucións na provisión de bens e servicios públicos.

A sinatura entre o ministério de
Traballo e Comisiones dun
acorde bilateral sobre as pensións foi o último incidente coa
UGT. Para o secretário xeral
desta formación, Cándido Méndez, é ben estraño comp>robar
que, logo de non aceptar a convocatória de folga do seu sindicato, os líderes de CCOO se
acheguen claramente ao governo. "Parece que eles precisaban asinar un acordo para xustificaren a sua negativa a unha
folga xeral", afirmou.
Méndez reiterou as suas dúbidas respecto ao valor do acorde
sobre pensións e as suas vqntaxes para·os traballadores. "E un
texto ambíguo e incompleto, perigoso porque carece de concreción en moitos aspectos." De todos os xeitos, o líder de UGT
admitiu que se estudiará en próximos consellos confederais por
se houbese algun xeito de facer
factíbel un acordo global.

Novas farmas
de governar

A unión sindical entre CCOO e UGT ficou en entrecf'llO logo do decreto da Reforma LaboraL

UGT e CCOO está a diferéncia
sobre a necesidade da folga
xeral. Cándido Méndez anunciou na para o mes de Maio.
Contou co apoio imediato da
Confederación lntersindical Galega (CIG), que avoga tamén
por unha reacción imediata
contra as medidas governamentais sobre emprego.
O presidente da CIG, Manuel
Mera, aludiü ao cámbio de rumo
da UGT. "Pode ser positivo que
caia en desuso o sistema de
pactos xerais entre sindicatos,
governo e patronal, que demostrou ser ineficaz lego do decreto
da reforma laboral."
Carlos Vázquez restoulle importáncia ao desencontro sobre
este tema. "Ambos os sindicat9s somos organizacións independentes e claramente distintas, con decisións tácticas diferentes respecto á convocatória
de paros", resaltou.

didas de presión intermédias e
seguir nas negociacións sobre
temas importantes para os traballadores, como o acorde sobre pensións."
Vázquez resaltou a condición
principal da convocatória de folga da UGT. "Só haberá paro se
Comisións o suscribe. Non asistiremos, por serte, a nengunha
mobilización importante na que
se observe a división sindical."
Cándido Méndez lembrou tamén ese ponto e. aseverou a
vontade de CCOO de arrepoñerse a unha reforma laboral
que consideraron errónea.
"Eles estaban plenamente de
acorde connosco cando dixemos que o decreto era inútil,
prexudicial e regresivo."

A propósito do esgazamento da
unidade en moitos convénios
colectivos, como o de Citroen,
que unicamente non suscribiu
CCOO, Vázquez afirma que a
Para o portavoz de CCOO en
separación non é unha tendénGaliza, a sua central tomou un
cia xeral. "Seguimos a crer na
camiño próprio nas relacións
unidade de acción porque é báentre os seus representados e
sica para presionar os empregoverno central. "UGT pede
sários e os governantes. O noso interese principal é _conserunha folga para dentro de pouco, como paso directo. Nós, en
vala e ampliala a todo o sinditroques._ prete¡im9~ ;tp~~r,,r;n"'eJ- J, .9.~lismo existente."•

º

'As actuacións da coalición
de governo de Santiago
supoñen un cámbio significativo
cara a inovación das institucións
públicas segundo estratéxias
cooperativas

As actuacións da coalición de governo de Santiago supoñen un cámbio significativo cara a innovación das institucións públicas segundo estratéxias cooperativas na búsqueda de sinérxias e rnaior eficiencia e produtividade dos recursos e dotacións de capital público. A capacidade para
avanzar cara modelos de decisión cooperativa é remarcábel
neste caso dada a moi diferente composición polftica das
institucións colaboradoras. A constitución do Consello
Comarcal de Compostela, a efectos de prestar determinados servicios públicos, reorganizar o espácio territorial, coordenar o planeamento urbanístico e realizar iniciativas
conxuntas diante doutras institucións ha ser moi favorábel
para a calidade de vida dos cidadáns. Ademais, este tipo de
iniciativas pon de manifesto algunha das características e
tipo de actuacións que poderia levar a cabo unha maioria
alternativa de governo na Xunta de Galiza. •

....

ECONOMIA
5 DE ABRIL DE 200 l

13

ANOSATERRA

N 2 981 - ANO XXIV

Ataxa de precariedade situouse no 34,2°/o no 2000

O93% dos contratos realizados durante o 2000 foron temporais
mentara en 24.000), mentres que
se rexistraron 51 .293 contratos
de duración indefinida, o que
abre novamente un interrogante
sobre estas diferéncias que nos
fai pensar que, simultaneamente
a esta evolución de contratos indefinidos, se está a dar un incremento no número de despedimentos de traballadores fixos.

eC>- R. MACEIRAS

Con este novo incremento da
taxa de temporalidade, Galiza
volve a situarse novamente en
valores de precariedade laboral superiores ao 34%, taxa
considerada excesivamente alta e que foi a excusa da reforma laboral do ano 1997 (no
ano 1996 estaba no 33%). A
devandlta reforma, como vemos, non cumprlu os obxectivos que pretendla de reducir a
precariedade e aumentar o emprego de calidade. A continuación, publicamos unha versión
do estudo realizado polo Gabi. nete Técnico Confederal da
CIG, realizado pola economista Natividad López Gromaz:

Os .contratos de duración temporal son os máis numerosos; no
ano 2000 chegan ao 92,6% do total de contratos rexistados baixo
algunha das distintas modalidades que a lexislación permite, o
que en valores absolutos equivale
a 641.298 noves contratos, un
6,2% máis que o ano anterior.

Masiva temporalidade
Os dados que nos facilita o
INEM permitennos avaliar a con tratación en Galiza no ano 2000.
Un ano máis ternos que destacar o elevado número de contratos que se rexistaron na nosa
comunidade ; mália a ralentización no seu crecimento, aumentaron un 4,96% con respeito ao
ano anterior, xa que en 1999
medraran un 14, 17%. Rexistáronse 692.591 contratos, dos cales 682.109 son novos contratos
e 10.482 son contratos xa existentes que neste último ano se
converteron en indefinidos.
Neste último ano, foron contratos
asinados ba ixo algunha das
modalidades de duración temporal os que en conxunto medraron
con respeito ao ano anterior, aumentando máis dun punto o peso sobre o total da contratación,
até acadar o 92,59% do total dos
contratos rexistrados.
O número total de contratos indefinidos asinados en 2000
descendeu un 8, 12% a consecuéncia da forte caida que sofreron os contratos convertidos
en indefinidos, que baixaron
máis do 50% con respeito a
1999. Asi, os contratos rexistados cunha duración indefinida
alcanzan o 7,41% do total, un
ponto menos que o ano anterior, o que en valores absolutos
significa 51.293 contratos.

Mínimos na contratación
indefinida
Dentro dos contratos de duración
indefinida, ao longo do 2000, foron os indefinidos ordinários os
que máis medraron, concretamente un 22,68%, pasando a representar o 1,84% dos contratos
(1,57% en 1999), e o 24,8% dos
de duración indefinida.
Apesar deste medre importante
dos indefinidos ordinários, son
os indefinidos suxeitos á lei
63/97 os máis numerosos; no
ano 2000 rexistáronse 19.835
bai?<o esta modalidade.
Os convertidos en indefinidos
descenderon fortemente en
2000, consecuéncia sobretodo
de se limitaren as axudas á transformación en indefinidos aos contratos de aprendizaxe, práticas,
formación e de relevo vixentes ao
entrar en vigor a leí 55/98. Con
estas restricións, o número de
contratos asinados baixo esta
modalidade descendeu un
51, 17%, acadando en valores absolutos os 10.482 contratos, o
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1,5% do total. No ano anterior rexistáranse o 3,25% dos contratos
baixo esta modalidade.
Os indefinidos a tempo parcial
son outra das modalidades que
aumenta ano a ano; en 2000
acadáronse os 7.723 contratos
un 1,12% do total.
O descenso do peso porcentual
dos contratos indefinidos sobre o
total dos contratos rexistados en
2000 refléctese, asimesmo, no
aumento da taxa de temporalidade en Galiza neste último ano.
Neste último ano mantívose a
tendéncia dos últimos anos de
incremento da povoación ocupada asalariada; en 2000 o aumento foi do 5,6%, aumento que
como vén sendo habitual foi
maior entre os asalariados con
contrato temporal que entre os
indefinidos, polo que a taxa de
temporalidade aumentou en 4
décimas, situándose no 34,3%.

A tax.a de temporalidade
é dC? 34,3% en 2000
Con este novo incremento da
taxa de temporalidade volvemos
a situarnos novamente en valores superiores ao 34%, taxa
considerada excesivamente alta
e que xustificou a reforma laboral do ano 1997 (no ano 1996
estaba no 33%); a dita reforma,
como vemos, non cumpriu os
obxectivos que pretendía de reducir a precariedade e aumentar
o emprego de calidade.
En 2000, foi entre os homes onde aumentou a taxa de temporalidade, case un ponto con respeito ao ano anterior, situándose perta do 34%; entre as mulleres mantense por riba do 35%.

Para medir a rotación que existe
no mercado laboral galego, temos que comparar o número de
contratos rexistados de duración
temporal (641 .298) co número
de asalariados con contrato
temporal (231.300), o que nos
dá unha média de 2, 77 contra-• tos por p~rsoa.
Cada traballador ~on ·contr-ato
temporal tivo unha média de
2, 77 contratos ao longo de
2000. A rotación no emprego é
· rriaior entre as mulleres que entre os homes; mentres que nestes últimos o número médio de
contratos por persoa foi de 2,6,
entre as mulferes foi de 3, 12.

Segundo a Enquisa de Povoación Activa, en 2000 aumentou o
número de asalariados con contrato indefinido en 20.500 (menos
que o ano anterior, que se incre-

As modalidades máis utilizadas
dentro da contratación temporal
seguen senda as de por obra ou
servizo e os eventuais por circunstáncias da produción, xuntos alcanzan o 61,8% do total
dos contratos rexistrados.
Os contratos por obra ou servizo
determinado seguen senda os

máis numerosos, xa que este tipo
de contrato se adapta perfeitamente ao típico contrato temporal
ordinário; asi a maioria deles teñen unha duración indeterminada. Neste ano celebráronse
223.027 baixo esta modalidade,
un 3,37% máis que ~n 1999.
Os -eventuais por circunstáncias
- da produción, ano a ano, van collendo máis adeptos. Son contratos cunha duración máxima de 6
meses dentro dun período de 12
-ainda que tanto a duración como o período se poden variar porconvénio colectivo, nunca o período pode ser superior a 18 meses nen a duración exceder das
tres cuartas partes do períodopara a realización de traballos relacionados coa actividade normal
da empresa cando as circunstáncias asi o requeiran.
Este tipo de contrato aumentou
un 1O,15% en 2000, o que significou 18.919 contratos máis dos
rexistrados baixo esta modalida- de o ano anterior, reducíndose
as diferenzas cada ano máis
cos de obra ou servizo determinado, que como dixemos anteriormente seguen sendo os
máis numerosos.
Os contratos a tempo parcial de
duración determinada son os
terceiros máis numeras; cun incremento do 6,25% en 2000 situanse nos 118.873; son contratos, como veremos máis adiante, feítos sobretodo a mulleres.
·O resto das modalidades de contratacióri de duración temporal son
pouco significativas en termos
cuantitativos, ainda que salienta o
forte incremento que rexistraron
algunhas delas como a temporal
para minusválidos, que aumentou
un 46,8% pero da caJ tan só se rexistraron 326 contratos.•

';IM6§11ifM$1

O ridículo dos economistas oficiais
Os economistas oficiais están a ficar en ridículo.
Non atopan argumentos para explicar o inexplicá,
bel e derrúbaselles o edificio ideolóxico co que ten,
ta disfanar a irracionalidade da economia capitalis,
ta. A Unión Monetária era, dician~ unha necesida,
de ineludíbel para que Europa contase cunha moe,
da'. forte capaz de competir co ien e especialmente
co dólar. Pero en pouco mais de dous anos o euro
depreciouse fronte a estas moedas en mais dun 20%
e dun 30%, respectivamente.
Pero estes fabricantes de ilusións
pronto se puxeron a forxar ra,
zóns coas que xustificar porque o
que non pcxlia ser foi. O traba,
llo, desde entón, non resultaba
sinxelo, tanto máis canto que o
sector exterior norteamericano
mantén un déficit crónico en
contraposición ao superávit de
balanza de pagos que apresenta
Europa. O lóxico é que fose o
dólar o que se depreciara.

Pero a realidade testán teima en deixalos en ridí,
culo. A economía aITlericana caí en picado e o eu,
ro, lonxe de se recu¡..>erar, continua o seu sendeiro
decrecente.
Tamén se lles vedou a apelación ao argumento dos
tipos de interese. A Reserva Federal reaxe con ce,
leridade reducindo o prezo do diñeiro, mentres o
BCE resístese a facelo . .

'Todo menos aceitar
a_anarquia dos
mercados e recoñecer
o disparate da Unión
Monetária, unha
moeda virtual, sen
Estado que a respalde"

Tentaron explicar o asunto e uti,
lizar o baremo da medra econó,
mica. Se a moeda americana se
apreciaba era porque a economia
deste país medraba mais que a europea. Iso si, coidá,
ronse moito de obviar calquer refeténcia ao ien, o
que- teria desbaratado a sua tese, xa que Xapón abei,
raba a recesión.

E para mais inri, cando o outro
dia o BCE mantivo, en contra
do que se esperaba, o tipo de in,
terese, a cotización do euro de
novo desceu. Xa sen recursos,
os economistas oficiais invocan
as expectativas dos axentes eco,
nómicos, sempre aleatórias, ar,
gumento que serve para todo e
para nada. Todo menos aceitar
a anarquía dos mercados e reco-ñecer o disparate da Unión
Monetária, unha moeda virtual,
sen Estado que a respalde.

O euro traerá moitas surpresas
no futuro. Unha diferenza de
.inflación de dous pontos nótase
ao princípio; pero ao cabo de 10 anos, cando non se
pode modificar o tipo de troco, se traduce nunha
perda de competitividade do 22 %. AlgQ que unha
economía non vai pcxler suportar. + - . . .

A grande
empresa v~i ben
O Instituto Nacional de Estatística
do Estado español acaba de publi,
car as cifras da enquisa de salários
do cuarto trimestre do ano 2000.
Os salários medraron en todo o
ano un 2,3%, moito menos que o
índice de prezos, cuxo incremento
foi do 4%. Este dado confirma o
que moitos sabiamos: que nesta Es,
paña que "vai ben" os traballado,
res perden poder adquisitivo. A
propaganda airea as "enormes ta,
xas de medra do PIB"; vanaglória,
se de que a economía do estado es,
pañol medra por' encima da maio-ria dos paises da Unión Europea.
Pero de que lles· vale iso aos traba,
lladores se eles gañan menos que o
ano anterior? Que economia é a
que medra, e a onde vai a medra?
Segundo cifras oficiais, a renda na,
cional, é dicer, a de todo o estado,
incrementouse nun 4% no ano
2000; sen embargo, segundo a en, quisa de salário5 e os dados do fu,
dice de prezos ao consumo, a ren,
da de cada traballador por termq
meio reduciuse nun 1,7%. A ton,
clusión implica un troco na distri,
bución da renda, a favor do capital
e en contra do traballo, de condi,
cións considerabeis.~+
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OGoverno de Madrid non ten ofertas para recolocar os barcqs en Túnez eAlxer

Corte do tren en Vilaboa e
marcha de protesta en Ribeira·contra a renúncia
da UE a negociar o caladoiro do Sáhara .
*

ALEXANDRE GIRÁLDEZ

Os mariñeiros do Morrazo cortaron o tren na
beira da estación de Vilaboa, a penas unhas
horas despois de coñecerse 9 anúncio de

ruptura da negociación entre a UE e Marrocos para o convénio de pesca dos caladoiros
saharianos. Un grupo de cara cuberta
amoreou llantas de coche na entrevia e

chantou un cartaz no que se reclamaban direitos de pesca. Ás 11 do Venres 30 de Marzo
quedaba restabelecido o tránsito ferroviário
sen consecuéncias para o servizo do TRD.

rrocos -que máis ben soa a xustificación simplista- e da superficie
dos tiras e afrouxas das negociacións, cómpre situar este estrago nun marco máis real e profundo para entender os motivos
do estrago e, sobre todo, para
que marque un punto de inflexión.
Tres son as causas que explican
a expulsión da frota galega do
banco canário-sahariano: o próprio medre da industria pesqueira marroquina, a prolongada depresión xeral do sector pesqueiro
galega e, en relación con este, o
esvaecemento dos intereses galegos na UE.
O conflito no banco canário-sahariano é o último dos episodios de
exclusión que marcan a dinámica
da frota galega desde hai máis de
unha década. O início deste proceso debe buscarse na extensión
no 1976 das augas xurisdicionais
até as 200 millas na 111 Conferéncia do Mar, celebrada en Nova
lorque. Con esta medida remataba o principio de liberdade dos
mares nos que se alicerzara a expansión da flota de altura galega.

Augas saharianas
As relacións en matéria de pesca con Marrocos distinguíronse
das doutros Estados con convénios pesqueiros por mor do incumprimento por parte do Governo de Madrid das suas abrigas de direito internacional a
respeito da descolonización do
Sáhara. As augas nas que faenaban os mariñeiros galegas
pertencen ao que até o 1975 era
o Sáhara Ocidental español. Nese ano a colonización española
deu paso á colonización do povo
sahariano por Mauritánia e Marrocos en virtude dun pacto tripartito entre España, Mauritánia
e o Reino marroquina.

Marcha realizada en Ribeira contra o fracasos negociador da UE.

O corte realizado polos mariñei_
ros do Morrazo completa unha
extensa relación de intervencións para advertir as consecuéncias tráxicas que se derivaban para o seitor da expulsión
do caladoiro, depois de Marrocos denunciar o acordo en Novembro do 99 e anunciar que
non o renovaria. Os mariñeiros
xa se manifestaran mentres duraron as negociacións en todas
as povoacións da beiramar presentes no caladoiro.
Domingo 1 de Abril, a Mesa en
Defensa do Seitor Pesqueiro convocou unha marcha de protesta en
Ribeira. "Xunta, Madrid, UE: se
queredes podedes defender aos
mariñeiros e á frota'', indicaba un
dos cartaces da manifestación que
xuntou trabajladores e representantes de sindicatos e partidos.
O governo Central deixa entrever
nunha resposta ao deputado do
BNG, Guillarme Vázquez, que
non dispón de nengunha oferta
concreta para recolocar en Túnez e Alxer aos barcos que até
Novembro de 1999 operaban
nas praias do Sáhara. Outras opció ns en latitudes máis baixas
que o caladoiro sahariano ou están xa en explotación ou non foron ainda negociadas.

Voz N oticias

Cento sesenta dias
de espera

deiros e 68 palangreiros ficaban
sen emprego.

O 31 de novembro do 1999 remataba o convénio pesqueiro
entre a Unión Europea (UE) e
Marrocos que levaba en vigor
desde habia catro anos. 1 .840
mariñ.eiros do Morrazo, A Guarda e Ribeira, embarcados en 83
buques conxeladores cefalopo-

Dezaseis meses máis tarde, o
pasado 26 de Marzo, o comisário
europeu de Agricultura e Pesca,
o austríaco Franz Fischler, e o
ministro marroquina de Pesca,
Said Chbaatu, declararaban rotas as negociacións entre a UE e
Marrocos. Fora do debate sobre

o futuro destes traballadores, imponse a necesidade de estabelecer as causas do fracaso político
e da desfeita que deixa tras de si
entre traballadores abordo dos
barcos, intermediários da comercialización en terra, proprietários
dos barcos e talleres e empresas
de efectos navais.
Máis aló da intransixéncia de Ma-

Douscentos oitenta millóns que producen 2.000 ·
O acorde UE-Marrocos era o
máis importante financeiramente
dos ·25 que tiña asinados a UE
con outros tantos estados. Dos
280 millóns de euros que gastaba anualmente a UE como com.pensación financeira nos convénios pesqueiros, 125,9 millóns
de euros eran para o acordo con
Marrocos.

0,3% consonte dados da própria
Comisión Europea. Por último,
non hai que esquecer que un tércio do custo dos acordos é aportado polos próprios armadores.
Desta forma, en último termo, deses 280 millóns de euros saen
das arcas comunitárias unicamente uns 190 e, no caso de Marrocos, uns 85 millóns.

Eses 280 millóns de euros anuais
representaban no ano 99 pouco
menos do 30% dos orzamentos
comunitários de pesca e un 0,31
% dos orzamentos comunitários.
Ademais, se no cuatrienio 95-99
os orzamentos xerais da UE medraron ·un 27% os adicados aos
acordes pesqueiros minguaron
comparativamente pois s6 se incrementaron neses catre anos un

Atendendo ás cifras denanteriores que relativizan as críticas
dalguns Estados membros, principalmente as do Reino Unido,
ainda c;¡ue tamén Alemaña, Dina111arca e Franza, por consideraren os acordes pesqueiros demasiado onerosos, o Consello
Económico e Social (CES) de
España defende o réxime de
convénios..No seu terceiro infor- :-'~; ~~Ji'~fil~~@:~~~-~'~!

me de 1999 titulado La Política
de convenios pesqueros de la
Unión Europea o CES argumenta que, se ben custan 280 millóns de euros, os benefícios directos ascenden a 2.000 millóns.
Ás cifras devan.ditas haberia
que engadirlles as gañancias
xeradas polos estaleiros, fornecemento de maquinária, efectos navais, complexos frigoríficos e de tratamento do peixe,
aseguradoras, etc. Segundo o
estudo Táboa input-output pesca-conserva galega da Universidade de Santiago de Compostela, a pesca extractiva está
relacionada con 45 das 56 actividades económicas que se de-

·

A expulsión da flota galega do
banco canário-sahariano supón
o ponto final dunha tendéncia á
merma iniciada en Maio de 1992,
xusto cando a UE negociou por
primeira vez o convénio pesqueiro con Marrocos. Consonte os
dados do Consejo Económico y
Social referentes ao total comunitário, no convénio pesqueiro
1992-1995 a media anual de
capturas foi de 82.290 Toneladas en Rexistro Bruto (TRB) e de
716 barcos; mentres que no período 95-99 foi de 57 .087 TRB e
534 barcos; concretamente, no
último ano, as capturas permitidas foron de 49.340 TRB e os
barcos, 477. Destes buques, 151
eran palangreiros e conxeladores galegas. En porcentaxes, en
cito anos as capturas reducíronse un 30,6 % e os barcos, un
25,5%.

Estas cifras non contemplan a
redución específica galega, mália que se sabe que desde 1992
os cefalopodeiros conxeladores
-case que íntegramente galegas- pasaron de 151 a 86.
As cifras sinalan unha parda de
emprego. No ano 95, os afectados polo parón negociador daquel entón eran 2.500; desta vol.ta foron 1.840, é dicer, 650 traballadores menos. Ademais está
o traballo afin criado en terra.
Aquí as estimacións varían: desde as máis conservadoras que
talan dos 3-4 empregos en terra
por cada un no mar, até as máis
optimistas de 9-1 o da Oficina de
Estatística Europea, Eurostat O
que dá entre 6.000 e 16.000 pos-
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A primeira folga
Foron os tripulantes galegas
-maioritariamente do Morrazodos barcos conxeladores do
· banco canário-sahariano os
que realizaron a primeira folga
organizada dunha flota pesqueira española.

o próprio posto de traballo. Nos
sete meses que durou o paro (de
Maio a Novembro) efectuáronse
as accións máis diversas para recordar que seguian sen poder
gañarse a vida: toma do concello ·
de Cangas, ocupación da Deputación de Pontevedra, cortes de
estrada, breve secuestro do barco de transporte de ria, asalto
aos armacéns de El Corte Inglés
de Vigo, etc. Foi o verán máis
quente da década no Morrazo.

Aconteceu no 88, cando ainda
non se prevían os estragos do
peche do caladoiro. Durante sete
días de Xuño as mobilizacións
sucedéronse en Las Palmas -o
porto base dos buques- e na comarca do Morrazo. Ao final os
mariñeiros conseguiron as suas
reivindicacións: o primeiro e único convénio colectivo de todo o
sector pesqueiro español. Non se
acordaba outra. Pero tampouco
foi a última mobilización. As folgas xerais, as manifestacións, os
cortes de estrada (as famosas
motoserras) e os intentos de enviar comunicados ás autoridades
(xa no 88 tentaran darlle unha
nota ao Reí cando a visita á Academia Naval Militar de Marin) voltaron no verán de 1995. Entón as
reivindicacións eran distintas: xa
non se loitaba por mellorar a situación laboral senón por manter

Desta volta, desde o remate do
último convénio pesqueiro retomáronse as mobilizacións. Voltou a guerra declarada pola
Asamblea de Mariñeiros en Loita. Pero desta vez unha das reclamacións do 95 xa está conseguida: subvencións dignas para
capear o paro de 151 .000 pta.
por mariñeiro ao mes durante
seis meses das que o Ministério
de Agricultura e Pesca >@ anunciou a renovación. Neste senso
as mobilizacións obtiveron resultado. Atrás fican as 51.000 pta.
do paro do ano 88 que logo lles
foran descontadas das prestaclóns por desemprego. +

tos de traballo, tora dos mariñeiros embarcados.

do conselleiro e de catro armadores hospedáronse parto do lugar
das deliberacións en Rabat.

Desde 1992 cada novo convénio
supuxo unha tallada máis a este
sector, sen que, en troques, se
lle ofertasen outras actividades
para absorber o desemprego ás
comarcas afectadas. Unhas áreas xa eivadas pala crisé xeral da
pesca e cunha alta dependéncia
deste seitor: en Ribeira, o 39,9 %
dos empregos dependen da pesca; en Cangas, un 31,9 %, e na
Guarda, un 26,8 %, consonte dados da Consellaria de Pesca.

Escócia representada
Todo o contrário acontece con
outras nacións sen estado como
Escócia. Un delegado escocés
participa xunto co ministro británico do ramo nas mesas onde se
tratan asuntos pesqueiros relacionados con Escócia. Outro caso semellante dentro da UE é o
de Dinamarca, que ten unha delegación independente do conxunto da UE no caladoiro da NAFO, no Atlántico Norte.

Sen embargo, a redución das posibilidades pesqueiras non foi
equitativa. No banco canário-sahariano traballan maiormente galegos, canários e andaluces que
durante os anos 95-99 pescaron
o 93% das 261 .431 TRB permitidas. Galegos, andaluces, canários e, en menor medida, portugueses, reduciron progresivamente as capturas nestes anos;
os atuneiros e arrastreiros franceses mantiveron intacta a sua
cuota de 1.300 TRB anuais.

Precisamente un dinamarqués,
Steffen Smidt, ocupa o cargo de director xeral da Dirección Xeral de
Pesca da Comisión Europea e,
precisamente, a UE vén de asinar
un acorde pesqueiro con Groenlándia, unha rexión autónoma de
Dinamarca, por un valor de 10.000
millóns de pesetas (o que resulta
en 126.000 pesetas para cada groenlandés). A cámbio, a UE adquire
os direltos de explotación duns recursos que nos últimos anos s6 se
aproveitaban ... nun 60%. O que
non parece unha moi boa forma de
cumprir co rigor orzamental que se
aduciu para xustificar a falla de
acordo con Marrocos.

Senda o sector pesqueiro galego
o 1O % do Produto Interior Bruto
de Galiza, dando traballo ao 12,2
% (119.874 persoas) da xente
empregada na Galiza e tendo en
conta os anteditos precedentes
de desleixo comunitário respecto
dos intereses pesqueiros galegos, resulta paradoxal que o governo galego non reclame un lugar de seu nos órganos de decisión sobre a pesca na UE. Máxime cando a galega, mália as progresivas reducións, ainda segue
a ser a primeir~ frota pesqueira
da UE. A caréncia de representación galega nos órganos comunitári os de decisión en matéria
pesqueira na UE é síntoma de falla de peso político da Galiza e, á
vez, ten por resultado a indefensión dos intereses do país.

Reino Unido, Alemaña, Dinamarca e Franza xa protestaran no ano
95 porque o acorde pesqueiro con
Marrocos lles parecia demasiado
caro. Agás uns poucos buques
franceses, nengun destes paises
tiña intereses pesqueiros con Marrocos, mentres que si os teñen
en Groenlandia, con quen non se
miran tanto as contas.
Franza é o principal fornecedor e
cliente de Marrocos, ao que lle
vende por valor de 264.500 millóns de pta. e ao que lle compra
produtos por 255.300 millóns.
Pola sua banda, as exportacións
alemanas a Marrocos ascenden
a 62.000 millóns, as do Reino
Unido a 55.500 e as españolas a

O máis parto que estivo.unha delegación galega das negociacións U E-Marrocos foi en Xuño do 95, coincidindo coas mobilizacións sindicais e populares
nas comarcas galegas afectadas.
O entón director xeral de pesca
da Galiza e hoxe secretario de
pesca do Ministerio, Samuel Juárez, acompañado dun delegado

Páxinas Web:
http.://www.xunta.es/conselle/pe
http: // www.mp3m.gov.ma ·
(Páxina oficial do governo
marroquina).•

N 2 981 - ANO XXIV

114.000 millóns de pta. O Estado
españolé, polo tanto, o segundo
sócio comercial marroquina e un
dos principais investidores. Das
1.038 industrias extranxeiras pre~
sentes en Marrocos, 193 son de
capital español (das que entre 50
e 60 son catalanas); en porcentaxes, a indústria española supón o
18,6 % do capital extranxeiro presente en Marrocos.
Como se entande que a dependéncia comercial de Marrocos coa
UE non se traducise nun acorde
pesqueiro tras máis de olto meses
de negociacións? Como interpretar a pasividade de Madrid neste
asunto dada a sua presenza económica no Reino norte-africano? A
resposta é que os intereses económicos tanto da UE como do Estado español están en seitores
alleos á pesca: electricidade e
electrónica, téxtil, agrQalimentar,
m·ecánico-metalúrxico, petroquímica e construción. Desta maneira, o
mantimento dunhas boas relacións
nestas actividades antepúxose a
calquer posíbel roce por mor dos
intereses pesqueiros dunha pequena nación marxinada políticamente como a Galiza e doutras rexións pobres como Andalucia. +

Manifestación de funcionlirios contra a conxelación en Compostela.

MUDA O ESCENÁRIO
NO·SIN-DICALISMO
Manuel Mera
Mentres perto de tres mil funcionários de todas partes da Galiza berran
nas ruas de Compostela, folga xeral!, folga xeral!, alentados polos cadros
da CIG e a UGT, que xa anunciaron a convocatória para o mes de
Maio dun paro, os dirixentes de CCOO calan, apertan os dentes, a alguns nótaselles o noxo, véselles que non saben que dicer. lsto acontecía
na manifestación unitária do pasado dia 31 de Marzo, dos traballadores
do sector público, na que se solicitaba ao Governo que aplique a senténcia xudicial sobre actualización dos salários (que ten recorrida).

Acorclos de
pnme1ra xerac1on
1

1

11

Hoxe CCOO aparece arroupando as políticas da direita e a patronal,
avaliando ademais positivamente os pactos do 97, e asinando un novo
preacordo de pensións co Governo. Os acordos do 97 a esta altura son
cuestionados pola UGT, que coida que non deron os resultados previstos porque non se cumpriron. Neste novo marco CCOO está nunha situación difícil, especialmente ali onde hai alternativas sindicais nacionalistas fortes (apostas desde sempre aos pactos sociais), como no caso de Galiza e Euskadi, nos que fica en minoría e entre dous fagos. Neste contexto te.n que optar axiña entre sumarse á patronal e ao govemo
nas críticas á ~obilización, ou ao resto dos sindicatos, organizacións sociais e oposición progresista apoiando á folga xeral. Que camiño escollerá?... calquer que sexa vaille ter un custe, ou de unidade interna ou
nas_empresas cos cadros sindlcais e afiliados. Por outra banda, non pode
acusar a ninguén dunha "encerrona", xa que se meteu con plena
consciéncia nesta liña de actuación, mesmo cunha certa prepoténcia.

O convénlo pesquelro que rexla para
os buques galegos era un acordo dos
col\ecldos coma de prlmelrs xerac/6n.
Este tipo de convénios pesquelros baséase en que o pafs que rexenta as
augas xurisdlcclonais nas que se si·
tua o caladolro permite pescar aos bu·
ques dou1ro Estado mercede a unha
contrapartida flnancélra. Noutras palabras, cómprase o diretto a pescar certo número de toneladas.

Desta forma mantense a Htularklade
da flota e a maioria das actividades
aflns que Implica a pesca. No caso do
caladolro sahariano un acordo de prlmelrs xeracl6n estaba xustHicado po-la tradición histórica e polo grao de
desenvolvlmento do sector pesquelro
na Gallza e noutras zonas comunitárias.

A decisión da UGT de pular por mobilizacións e folgas con~ a "reforma laboral", e as medidas que pensa aplicar o governo PP no futuro irne,
diato (ultra-actividade na negociación colectiva, por exemplo) muda o
escenário das relacións laborais. Esta decisión, dalgun xeito, racha a prá,
tica maioritária de convivéncia sindical co governo conservador, e deixa
en entredito a unidade .entre as duas centrais sindicais de ámbito estatal, ... ainda que a ruptura non se poida considerar definitiva. Neste contexto, todo indica que se abre'tl$a nova xeira nas relacións sindicais, ao
virse abaixo (en boa parte) a política de pactos e a estratéxia da autonomía das partes (sindicatos- e patronal) para decidir as relacións laborais.
Unha estratéxia que fica cuestionada polo Decreto Leí do Governo, sen
acadar un consenso nesta matéria coas forzas sociais e económicas
rrutioritárias. Queda en evidéncia con este Decreto, e outras posturas e
medidas do Executivo, que importa, e moito!, quen governe e como governe e que os intereses da clase obreira non están á manee da política.

Ao contrárto do que ocorre no anterior tipo de convénlo, nos de segunda xeracl6n é o próprio tecldo
empresarial e, polo tanto, Industrial,
o que se comparte entre os dous paises aslnantes. Contémplanse dous
tipos de empresas: nas sociedades
mixtas os buques comunltárlos trasladarfanse a Marrocos de forma permanente e nas ssoclacfóns temporáls de peses farfano de forma periódica. Pero, en todo caso, grande par·
te das actividades relacionadas coa
pesca desenvolverfanse no pafs magrebl. De falto, o último acordo xa
previa desembarcos de capturas,
uns obrlgatórios e outros facultatl·
vos, nos portos marroqulnos a partir
do segundo ano de aplicación, lsto
é, desde o 97.

Estando as empresas de acabalo entre
os dous pafses aslnantes, os acontos
de segunda xeración contemplan a reduclón de aranceis para a imporlBCión
dos produtos pesquelros explotados
no caladolro. Prtvllé~o que se debe
estender a todos os membros da Or·
ganlzaclón Mundial do Comércio. Este
tipo de convénlos constitúen o marco
no que operan os mariñeiros galegos
na Arxentlna, por exemplo.

Os acontos de segunda xeración son,
polo tanto, os menos beneficiosos para o pafs con capacldade pesquelra,
neste caso Galiza a través da UE, porque perde lndependéncla económica
nese sector e grande parte das actividades afins. Ademais, cómpre ter en
conta qué marco xurfdlco-láboral val
contar para os b'lpulantes europeus
nas empresas compartidas. Un tema
mol esplfiento e que preocupa os rnarit\elros agora desempregados con
vistas a esa "busca de altematlvas",
da que se fala nestes dlas. •

A. PANARO

·

T ampouco se pode ignorar, que a liña sindical do pacto e a desmobilización estaba sendo cuestionada nos últimos anos, nos que houbo un medre dos conflitos laborais. Folgas cada vez máis longas e duras, mesmo
en sectores sen tradición sindical e, en moitos casos, actitudes na base
que peden posturas máis combativas nas centrais. Un dado, sobre isto
último, as xornadas de folga no ano 2000 na Galiza só foron superadas
en 1994, ano no que se fixo a última folga xeral. A decisión da UGT
de pular por unha folga xeral, terá tamén algo que ver con esta nova re,
alidade na base. Pero, ademais acelera esta tendenza, polo que non se
debe desprezar, ainda recoñecendo as diferéncias de obxectivos co sindicalismo nacionalista, as valoracións distintas do pasado, as posturas
contrapostas nalguns conflitos, e o interrogante de se estamos perante
un cámbio táctico ou para un período máis longo.+
MANuEL MERA é Presidente da CIG

'Todo indica que se abre
unha nova xeira nas relacións sindicais,
ao virse abaixo a política de pactos e
a estratéxia da autonomia _das partes
(sindicatos e patronal) para decidir
as relacións laborais"

1:
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Francisco Vázquez pretende pasar por riba da senténcia ao Supremo sobre otopónimo

Oalcalde que teimaba co L

Unhacarga
'.1nex1stente
.
',
-0- HORÁCIO VIXANDE

que feria

aunha
estudante
A versión guvemamental sobre a actuación da Guarda
Civil nas imediacións do instituto de ensino secundário
de Vilalonga o pasado 15 de
Febreiro "contrasta poderosamente" cos testemuños das
persoas directamente implicadas na carga e coas informacións dos meios de comunicación. Alomenos asi o
pon de manifesto o deputado
nacionalista no Congreso
Guillerme Vázquez ante a
resposta do Governo. A actuación dos axentes, encadrada no conflito pala folga
na empresa de transporte La
Unión, rematou coa denúncia de agresión por parte
dunha aluna do instituto.
O governo sinala que a empresa solicitou ese dia o apoio
da Guarda Civil para protexer os seus autobuses. "Para
permitir a saída, estabeleceuse un cordón policial ca que
se delimitou o itinerário a seguir pola caravana, pero non
se -produciron cargas policiais
contra os manifestantes. A
actuación da Guarda Civil
estivo, en todo momento,
presidida pola prudéncia que
estas circunstáncias aconsellan. Non consta a existéncia
de feridos e non houbo detidos polos feítos obxecto deste
informe, ainda que se instruíron dilixéncias, que obran no
xulgado de primeira instáncia
e instrución numero 3 ·de
Cambados nas que figuran,
como inculpados, tres das
persoas que se significaron
durante as acción violentas e
puideron ser identificadas", di
a r~posta. As acción violentas ás que se refire serian o
lanzamento de obxectos ás
lunas dos veículos e a "abucheos e insultos" aos guardas.
Para o deputado nacionalis. ta a actuación da Guarda
-civil só contribuiu "a aumentar inecesariamente a
crispación". Salienta Vázquez que se chegou a empregar un helicóptero, e remitese ás noticias aparecidas nos
meios de comunicación .o 16
de Febreiro nas que se destacaba o desproporcionado
despregue policial. Para o
Governo, a actuación da
Guarda Civil garantindo o
direito de folga e o cumprimento dos servizos mínimos
"non debe avaliarse como
un elemento exacerbador da
crispación social".•

Dentro de meio século, ao pasear por unha rua da Coruña,
un neno fixarase no ·nome e
perguntará: "Quen era Paco
Vázquez?" "O alcalde que teimaba co L", respostará o seu
pai. O L converteuse na pedra
angular da política municipal
socialista na Coruña, máis aló
dos paseos ou da política urbanística, por iso o rexedor forza a máquina xudicial e ignora
unha irrecurríbel senténcia do
Sup·remo que abriga ao uso
do topónimo oficial da cidade.
Nos anos oitenta Vázquez fixera
bandeira dunha política de intervención nos espazos públicos
para construir unha Coruña de
paseos e bulevares e para desenvolver. un planeamento urbanístico volcado nunha construción na que investir os aforras.
Acusábano de abandonar os
bairros e fomentar unha política
especulativa que en·carecia o
prézo do solo e da vivenda, pero
era un modelo, criticábel ou non,
mais constituía unha alternativa.
Non conforme con pasar á história como alcalde edificador, Paco
Vázquez centrouse no L como
emblema do seu governo. Enfrentouse á Lei de Normalización Lingüística e rematou nos xulgados.
En 1994 recebeu o primeiro pau e
o Tribunal Superior ditou unha
senténcia que o abrigaba a empregar o único topónimo oficial da
cidade: A Coruña. Argumentaba o
Superior que a determinación dos
topónimos é competéncia exclusiva das Comunidades autónomas
e na Galiza a Leí de Normalización era ben clariña. Non contento, recorreu ao Supremo. Tardou
.en chegar a senténcia, mentres o
L sobranceaba pola documentación oficial do concello, pero o 25
de Setembro de 2000 o Supremo
volveu a quitarlle a razón a Vázquez e a darlla á Mesa para a
Normalización Lingüística, que tora quen apresentara demanda inicial ante o Superior, porque, como dixo a sua presidenta, Concha
Costas "a Xunta non moveu o dedo, ainda que a sua abriga é velar
polo cumprimento da leí".
"Como sempre, cumpriremos a
senténcia", dixo ao saber do fallo
o tenente de alcalde, Xabier Losada. Era unha ironía e non tardaría duas semanas en desdicerse. Coa senténcia firme e
non recurríbel, contra a indicación do próprio Supremo, o L
continuou a formar parte da documentación oficial do concello
até que, por solicitude da Mesa,
o Superior ditou unha providéncia que abrigaba, en un mes, a
cumprir a senténcia do Supremo. "O concello, ao empregar ao
tempo o A Coruña e La Coruña,
cumpre a Senténcia", informou o
chefe de prensa da institución,
_ Afonso Queixo. '.'Ou non saben
ler ou queren tomarnos o pelo,
pero o Superior vai exixir xa
mesmo o seu cumprimento",
sentenciou Concha Costas.
O prazo remata o día cinco de

PEPE CARREIRO

Abril, pero Paco Vázquez sacouse da manga un recurso constitucional. "O fallo abriga a usar o galega, por isa recorre o concello",
indica Queixo. A senténcia do
Supremo non dá lugar a recurso,
é completamente firme, pero por
que non recorrer e agardar unha
extravagáncia do alto tribunal e
que aceite o recurso? Despois de
todo, houbo demasiada coeréncia deica o momento por parte de
organismos que non nos teñen
afeitas a tal comportamento. Non
esquezamos que no último mes o
Superior paralisou, levantou a paralisación, volveu a paralisar e a
levantar de novo a parali9ación
das obras do encaro do Umia e
avalou e acto seguido censurou a
folga da Unión.
Paco Vázquez é letrado e sabe
que a Xustiza gasta de que a mareen, por iso marchou a Madrid e
contratou a García de Enterría,
un deses avogados que coa sua

sinatura abren as portas do
Constitucional sen petar sequera.
O recurso é unha argúcia legal
para continuar a ignorar a senténcia do Supremo e pasar por riba da abertura de dilixéncias por
presunta desobediéncia dunha
senténcia xudicial. O alcalde coruñés sábese blindado e pode
protexer aos seus meiante o ditado dun auto municipal que abrigue a usar o L. Moito non se xoga, ere. Se se admite o recurso,
ainda que o Supremo abrigue ao
cumprimento do fallo, Vázquez
estará protexido pola sua condición de aforado como senador
que é, algo que lle dá tempo para
demorar o proceso en tanto non
se pronúncia o Constitucional.
Se o Constitucional non aceita o
recurso ou se falla na sua contra,
terá que tragarse o L, pero, e se
non? Coa lei na man, o L cae,
pero nestes tempos que corren o
de menos é a lei. Para recorrer,

Paco Vázquez reclama a protección dun direito constitucional, como se un capricho ortográfico pudese adquirir tal categoria. Pero
volvamos aos tempos que corren, porque talvez Vázquez conquira o seu obxectivo, despois
dun conflito que se terá prolongado máis de dez anos. Dun xeito
ou do outro, ten un posta na história e haberá rua co seu nome.
Ainda asi, poderia recuar e recoñecer o erro de tanta teimosia,
pero foron demasiados anos
centrado na polémica do L, que
tomou un cariz máis relevante
que o resto da política municipal.
Renunciar agora seria como recoñecer que os paseos proxectados non cumpren as ·necesidades dos viciños, que pronto a
oferta de pisos na Coruña será
inferior á demanda e que 19 son
demasiados anos dándolle as
costas ao país polo adoecimento
da aldraxe da capitalidade. •
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Estados Unidos afonda acrise do sistema mundial de negociacións

Bush despreza
. a ONU e dana a UE
ao recusar o Protocolo de Kioto sobre emisións de C02
'

~

G. LUCA

Estados Unidos non só se tira
en marcha dos acordos de Kioto senón que pecha a porta na
cara da Unión Europea e ameaza con rebentar calquer intento
de considerar a enerxia como
factor de capital. En plena gue• rra contra o calendário do Euro, Washington reclama na
mesma semana a cabeza de
Mllosevlc, contra a opinión da
UE, e bombardea a ONU sobre
un acordo de valor simbólico.
O ministro de meio ambiente
holandés, Jan Pronk, que preside a Conferéncia da ONU sobre
o clima, ve na deserción norteamericana un desastre que vai
pesar sobre o planeta nun prazo
breve. A opinión de Pronk representa o temor a que se rompa
un convénio de direito internacional trascendente para a UE e
para o consenso das Nacións
Unidas, despois que a ONU fara
desprazada sen explicación en
lugoslávia en benefício da
OTAN, que ten o seu cuartel xeral no estado de Virxínia.

Aumenta a contaminación
Na realidade, os acordos de
Kioto (1997) son dunha prudéncia extremeira coa inutilidade. A
redución global establecida é do
5,2% para os países industrializados a partir das medidas de
emisión de 1990 para o C02,
CH4 e ,N20 (dióxido de carba-

Amsterdam celebrou o
Domingo 1 de Abril a entrada en vigor da lei que permite o matrimónio civil entre
persoas do mesmo sexo e
que se desenvolverá para
permitir a c;J.dopción de nenas
para estas parellas. Ese
mesmo dia catro parellas,
unha de mulleres e tres de
homes, foron casadas polo
al.calde de Amsterdam, Job
Cohen, impulsor da lei cando
ocupaba unha secretaria do
estado de Xustiza no governo holandés. "Estades
facendo história", díxo ás parellas. A lei foi aprobada no
mes de Decembro, co voto a
favor de tres deputados do
COA, partido conservador.
Ainda que en Holanda xa
existía un rexistro de parellas
e Dinamarca admite o matrimónio homosexual, a
navidades desta leí reside na
adopción de nenas.+

En Padrón convidan
os estudantes a visitar
'El autobús de la lengua'
Luís Villamor, alcalde de
Padrón, recebeu un escrito
de protesta da Mesa pala
Normalización Lingüística
por enviar aos centros de
ensino da vila un convite
para visitar "el autobus de
la lengua". Este autobus
encádrase dentro da
campaña "Entre nós, en galega" da Dirección de Política Lingüística. O escrito enviado polo concello está redactado en castelán e
·traduce incluso a
denominación da actividade
de visita ao autobus. A carta informa da chegada do
"autobus de la lengua" que
ten como obxectivo "la promoción del uso de la lengua
entre las generaciones más
jóvenes". Para a Mesa, esta
carta abonda "nun comportamento de burla e ofensa á
nosa língua por parte dun
concello galega".•

O presidente da Conferéncia do
Clima quíxolle conceder ainda
ao governo de Washington un
espazo para a manobra interna
coa esperanza de repescar o
compromiso de Kioto, endebén
noutros termos. Bush 11 encargouse de laminar esta ilusión
con dous foguetes demagóxicos
que lembran o grande estilo de
Richard Nixon para mentir diante das cámaras. O primeiro, que
o asinado en Kioto pola Casa
Branca, despois dunha porfiada
negociación, exime ao 80% do
mundo de nengunha clase de
control sobre as emisións de
C02. Dá a casualidade de que
Estados Unidos con só o 4% da
poboaci6n mundial ceiba na atmósfera o 25% das emisións
planetárias e multiplica por cinco a média mundial. Bush acusa
aos países pobres do priviléxio
de non ter que vixiar unhas chemineas que non tenen.
O segundo argumento para recusar o acordo di que Estados
Unidos non pode pór en risco a
sua economía. Extraña covardia
para un país que fixo do desafio
tecnolóxico un mito fundacional.
Christine Todd, responsábel da
Axéncia de Meio Ambiente norteamericana explica esta posición defensiva a forza de invertir
o argumento: que Estados Unidas poida encontrar sen coercións nen leis internacionais, a
tecnoloxia para contaminar menos. Ou dita doutro xeito: un
planeta a piques de morrer de
asfíxia terá máis estímulo para
inventar tecnoloxias anti-contaminantes que outro que reduza
os seus fumes.

Os homosexuais
holandeses xa poden
adoptar nenos

1

o cámbio climático, segundo a comisión de cientificos de tocio o mundo que o estudan por encargo da ONU, aumentará a un tempo as
inundacións e as secas. o histórico rebordamento do Missisipi acabou con 42.000 casas e sulagou estradas coma a da foto en 1993.
no, metano e monóxido de di-nitróxeno). Estados Unidos liberou na atmosfera o ano de referé n cia 8 millóns de toneladas
equivalentes do C02 pero oito
anos máis tarde incrementou as
emisións un 21,8%. Para o protocolo de Kioto ser aplicado, ten
que ter o compromiso dun número de paises que en conxunto teñan responsabilidade polo
55% das emisións dos países
industrializados, incluídos no
Anexo 1 do tratado. Xa que Norteamérica é responsábel do
36, 1% de emisións dos países
deste Anexo 1 e que pode arrastrar o voto de Xapón, Austrália e
Rúsia, deixa a UE sen poder
aplicar o convénio no 2002 como tiña previsto.
Se no nível diplomático é categórica a derrota da UE non o é
menos a da ONU pois como indica o neerlandés Prank o que

abre Estados Unidos coa sua
oferta de chemineas máis altas
e, se cadra, máis modernas é
unha crise no sistema internacional de negociación. O desafio
é contra a U E e contra a sua capacidade de representación política na Aldea Global. Lembremos o que denunciaba Chirac
en Novembro do 2000 na Haia:
"Dende 1992 ternos acumulado
demasiado retraso contra o
cámbio climático. Por isa Europa está mobilizada contra esta
contaminación e disposta a actuar. Reparen que os Estados
Unidos producen o 25% das
emisións contaminantes do
mundo .e cada norteamericano
produce tres veces máis dióxido
de carbono ca un francés. Polo
tanto son os norteamericanos
os que primeiro deben limitar as
emisións".
A mesma fundación da Comu-

nidade do Carbón e do Aceiro
que daria lugar ao que hoxe
chamamos UE, nacera da necesidade de regular os prezos
dos combustibeis sobre unha
base equitativa: o fornecemento de enerxia barata e segura,
con progresividade na substitución dunha enerxia por outra
dentro dunha política económica conxunta. Inglaterra, excesivamente dependente do carbón, regulou o seitor mediante
a economía de guerra da Thatcher para colocar a sua enerxia
ao paso imposto antes pala
CECA, a pouco de ing'resar na
UE. Máis do 50% da electricidade producida nos Estados
Unidos vén de centrais térmicas que funcionaña carbón.
Pero como sinalaba de a pouco
o New York Times os apagóns
recentes déronse precisamente
en Califórnia que recebe electricidade de saltos de auga. +

Concentración
'pola dignidade
das persoas presas'
Desmantelamento das celas
de castigo e illamento, liberación das persoas presas
enfermas, aplicación do límite dos vinte ános e a fin da
dispersión, ;:;on algunhas das
reivindicacións dunha
concentración que se
celebra o Xoves 5 ás oito da _
tarde en Vigo, e que se repite na Coruña ao dia seguinte. Dentro das cadeas, os
presos participan nas primeiras fins de semana en folgas
de xaxun e de brazos
caídos, negándose a facer
traballo en prisión. As
concentracións están convocadas pola Confederación
Xeral do Traballo, Ateneo Libertário de Vigo, Asemblea
Azrael, JUGA, Xustiza e solidariedade, Plataforma polos
Direitos Humáns dentro das
Cadeas e Asociación cultural
Caleidoskopio. +
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ENSINAR A PESCAR OU DAR ROUPA
"HUMANA", A EXTRAÑA CONDICIÓN _DA SOLIDARIEDADE COMO NEGOCIO
EMfi,10

''Non lle des un peixe, ensínalle a pescar".

É un vello refrán conocido por todos. Un
refrán. que desde hai décadas forma parte da
filosofia do traballo das ONGs para o Desenvolvimento. Un refrán que marca claramente a diferéncia entre a caridade e a solidariedade: unha relación .entre iguais, unha relación duradoira e na que tanto o que
· dá como o que recebe son suxeitos activos,
aprendendo o un do outro. Un refrán sobre
o que deberi~os reflexionar pausadamente vendo as novas publicadas sobre a organización Humana, que en dúcias de concellos galegos ten instalado contedores para
recoller roupa usada, co fin, entre outros,
do seu envio a países africanos.
Existe unha abundante literatura avaliando
os envíos de alimentos a países subdesenvolvidos. Moitas das conclusións <lestes traballos son moi críticas con eles e estas conclusións son aplicábeis non só ao envio de
alimentos senón tamén ªº de roupa ou outro tipo de bens de consumo. Unha récomendación sustentada nestes escudos é a da
prudéncia na utilización desee tipo de axuda, reducíndoa a situacións de catástrofes
que desarticulen os sistemas produtivos locais e rexionais ( inundacións, secas, guerras ... ) e non a accións sistemáticas.durante
un longo perfodo de tempo. Un deber das
ONGs é colaborar coas organizacións locais en fortalecer os seus próprios médios
de produción, non criar e recriar dependéncias de fontes externas, por ben intencionadas que estas sexan. E ternos que sinalar que non sempre o son. Hai ben de
exemplos nos qµe estes envíos "humanitários" agochaban oucros intereses menos filantrópicos: desfacerse de excedentes agrí-

M. MARTíNEz RIVAS

colas ou modificar os hábitos de consumo
das povoacións para convertelas en clientes. Existen tamén casos de millonárias
"axudas" de multinacionais farmacéuticas
que <loaban produtos
caducados, co fin último de desfacerse dun
produto que segundo as
normas europeas se
convertira nun resíduo
perigoso, aforrándose
<leste xeito o custe da
sua destrución controlada e facéndose ademais merecedoras de
desgravacións fiscais.
Un negócio redondo.
O caso da roupa é semellante, boas intencións, e tamén irresponsábeis ou inexpertas
ou interesadas, poden
chegar a ocasionar a
desestruturación do
~ector téxtil local. Outro refrán resúmeo moi
ben: "Pan para hoxe,
fame para mañán".

sectário: Tvind. E se a sua orixe non é clara
as suas contas sono menos. O concello de
Alcorcón (Madrid), logo de investigar o
seu informe económico de 1998, conclueu
que o 80% do recadado através da venda
directa de roupa (Humana destina parte da
roupa á venda directa
nas suas tendas ou á
redclaxe industrial)
era destinado ao pagamento de persoal, a
gastos de aluguer de
naves ou de camións, e
menos do 13 % a proxectos humanitários.
Alcorcón rompeu o
convénio que mantiña
con esta organización,
como tamén o rompeu
Moraleja e San Fernando está revisándoo.
En Catalunya quebrárono Paret del Vallés e
Girona. O concello de
Granollers conclue,
logo de abrir unha investigación, que a finalidade de Humana
era dubidosa. E á mesma conclusión chegaron organizacións
prestixiosas como os Traperos de Emaús, xa
no ano 1996. E tamén en 1996 a sede central de UNICEF (Xenebra, Suíza) negaba
que mantivera relación algunha con esta
organización.

'Os concellos
que teñen asinado
acordos
con Humana
deben reflexionar,
pedir explicacións,
investigar
e logo actuar
."
en consecuencia

Pero se a axuda en for-"
ma de envíos sistemáticos pode ser criticábel,
sobre Humana existen
abundantes pontos escuros sobre os que a
cidadania e as entidades locais (de todas as
cores políticas) deben reflexionar.
ORGANIZACIÓN SECTÁRIA. Múltiples
informes, españ.ois, ingleses, daneses e belgas a ligan a unha organización de carácter

•

;'

despois de que Humana se rexistara en Catalunya, a sua presidenta admitía que non
existía nengun sócio catalán, e que nen sequer se chegaran a fixar as cuotas para os
mesmos. Dados ben estranos para calquer
que teña a máis ~fnima experiéncia no
mundo asociativo, sexa esta do ámbito que
sexa: desenvolvimento, ecoloxia, cultura,
viciñal... Unha ONG sen sócios?
A prensa catal.ana recollia outro dado, en
verdade Humana construía escotas, hospitais e casas... para logo vendelas ou xestionalas de forma lucrativa, a mentalidade e
as formas empresariais que tanto lle gusta
publicitar. Lícito, desde logo, pero non
cando unha organización se apresenta á sociedade como unha ONG, e se benefCcia
das boas intencións da cidadania.

E por último ... que dícer dunha ONG que
vende converterse en "traballador da solidariedade" polo módico prezo de 400.000
pesetas?, o custe dun curso de "formación''
en Dinamarca, no que unha das partes iffi,
portantes da formación COI)Siste en vender
postais pola rua unha semana ao mes, marcándoche a organización unha meta de
vendas e se non a cumples debes estar máis
dias? .... Outra vez unha maneira de facer as
cousas ben estrana.
Ante todo isto, non é descabelado pedir
aos concellos que teñen asinado acordos
con esta organización que reflexionen, pidan explicacións, investiguen e logo actuen en consecuéncia. +
F.Mn.IO

Outro dado extrano, en 1996, nove anos

M. MARnNEz RivAS é Presidente

da Coordeoadora Galega de ONGDs
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O FÍO DA LINGUA

Estrar
As linguas románicas proceden do latín
tal e como este foi evolucionando. Quer
isto dicir que inda que moitas palabras latinas se mantivesen dende a época clásica, outras foron transformándose ou créandose en latín serodip. É o que acontece
co verbo galego estrar, que non procede
do latín clásico senón do serodio strare,
creado a partir de stratus, participio do
verbo sternere ("botar por riba do chan,
espallar, esparexer, cubrir"). Este participio deixounos os substantivos estrado\
("entarimado de táboas por riba do
chan") e mais estrada ("camiño, vía de
comunicación") pois os romanos preparaban as súas calzadas para o tránsito estrando laxes e pedras. Por parte, tamén
nos deixou o cultismo estrato ("camada,
capa", "certa formación de nubes").

Don Eladio Rodríguez González
De Xoán Carlos Lagares
COLECCION ESENCIAS

ANOSA TERRA

estar firme") e mais statuere ("colocar,
situar"), instituere ("poñer, construCr, establecer"), constituere ("levantar, construír, fundar") etc.

Prostittár/prostituírse procede de prostituere
("colocar de diante, expoñer á vista de todos, mostrar publicamente,,. E a partir do
verbo derívanse prostituta, prostfbulo, etc.

T amén próstata ten unha orixe parecida
pois, inda que procede do grego, significa
"o que está situado de diante".
O español alterou prostrar/prostrarse e
prostración en postrar/postrarse e postración. Puidera haber unha influencia
doutro prefixo latino, post ("despois"),
orixe de postergar, apostar, postre, etc.,

aínda que a causa máis probable é a suEn español, catalán, francés, italiano e oúpresión dun r para facilitar a pronuntras linguas neolatinas non existe como en
cia. T amén esta reducción se deu en
galego-portugués o verbo estrar. O que si
galego, e mesmo en portugués, mais a
existe nelas -como na nosa- é un composnosa normativa restitúe na escrita o
to prostrar/prostrarse e a súa familia léxica,
que acontece no resto das linguas roentre a que se acopa prostración. Como é
mánicas e chega ao inglés.
ben doado de recoñecer, fórmase co prefixo
latino pro ("diante") coque tamén formaPola contra, non procede do mesmo xeimos compostos de infinitivos que conservato no caso de proprio. Aí a normativa
mos (proseguir, proclamar, propoñer... ) ou
non se aliña co conxunto das linguas nedesaparecidos no paso do latín ás linguas . olatinas e co portugués, senón que instirománicas (proceder, proferir, progresar... ).
túe a reducción en propio. Se cadra porque algunha lingua románica -coma o
De prosternere tirouse o cultismo proster~
catalán- establece tamén normativanar/pwsternarse.
mente a red~cción (propi/propia). Xusto é
recoñecer que o lóxico sería aliñarse co
Verbos latinos orixinalmente relacionaportugués e o conxunto das linguas romádos con stemere son stare ("estar de pé,
nicas (e o inglés). Sería o proprio. +
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O seu quefacer conforma unha
tese de doutoramento de máis
de 600 páxinas das que xurdiu
·este libro. O seu ámbito de especialización é a socioloxia urbana e a experiéncia empírica
aprofundiza neste aspecto. Através do traballo de campo, Miguel Martínez tratou de descobrir as pautas comuns que existen nas experiéncias de participación urbana. "Como a xente
se organiza ante intervencións
no território que afectan ás condicións de vida", explica.
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que lles vai dar un maior pulo
para poder seguir resistindo nese lugar tan cobizado. A experiéncia deulle unha importáncia
moi forte aos problemas urbanísticos. Foi un revulsivo".
~ ...

....

Martínez retírese aos centros
históricos como "lugares moi delicados que hai tratar con mimo"
e alerta sobre a sua posíbel elitización. "Hai unha série de fenómenos que son moi reiterativos
e que poden observarse tanto
en Norteamérica, como en Franza como incluso en cidades do
Terceiro Mundo. Un deles é o
da substitución social e ainda
que pode ser de diferentes tipos
a máis perigosa é a a elitización
dos bairros históricos. Demonstra que a especulación urbana. é
algo normal, corrente e frecuente e que por moito que se diga
nas constitucións de maneira
explícita que hai que freala, iso
non se fai porque mercado ten
un poder imenso".

,.""~

Martínez estudou tres casos
moi diferentes. A nivel "micro",
anal isou o Plano Comunitário
do Casco Vello de Vigo e a nivel ''macro", desprazado en Medellin (Co lómbia) cunha bolsa
de investigación tratou de ver
como "en grandes intervencións
urbanas, con importantes infraestruturas e coa cantidade de
millóns que move n os plan os
estratéxicos, era posíbel a participación cidadá".

Con ela desaparecen na cidade
moitas relacións sociais e formas de vida, ás que Martínez se
retire como precisamente máis
humanas ou ru rais, po rque a
xente marcha a viver a bloques
de edifícios . Son procesos moi
compricados, nos que interactuan diferentes factores e normalmente lentos. Sen embargo
hai cidades co mo Co mpostela
nas que se produce dunha maneira máis rápida. "Non é negativo que haxa povoación diversa
nos centros históricos, o problema aparece cando os alugueres
e vivencias pasan a ser inacesíbeis para a maior parte da povoación. Como en calquer espazo
o impo rtante é qu e a xente se
autoxestione e se autogovern e
o máximo posíbel e que os governos favorezan estas iniciativas e non as obstaculicen".

En terceiro lugar centrouse no
caso do movimento de ocupación no Estado, sobre todo dos
centros sociais autoxestionados.
"É un plano intermédio. Chámolle "mesan porque en relación co
que se fala no libro os seus
membros entanden o poder
dunha maneira moito máis
transversal, desde os aspectos
máis cotiáns da vida privada até
os máis globais".
Pero que teñen que ver os viciños de do Casco Vello de Vigo,
cunha cooperativa nun bairro
pobre de Medellín ou os ocupas
dunha fabrica abandonada de
Rente en Madrid? "O ponto de
arranque é que se trata de tres
contextos urbanos que teñen
unha dimensión metropolitana e
que , polo tanto , o que ocurre
neles só pode entenderse dentro dunha interpretación global
a respeito da reorganización
que se está a producir nas cidades. Están sometidos a unha
forte restruturación, con importantes cámbios a nível económico , urban ístico e social. Ao
tempo as tres experiéncias formulan alternativas radicais, forzan os límites da dem9crácia
formal. Unhas lévano máis
adiante e outras menos, unhas
tentan negociar coas autoridades e outras se enfrentan a elas
máis directamente".
Para Martlnez cada un ha destas experiénci as "son comp lem entá ri as ain da qu e exi stan
pontos nos que non son compatíbeis. Cada unha actua segundo as forzas do colectivo social
que se implica na loita concreta.
Non é o mesmo que agrupen á
mocidade nunha situación de
paro ou de inestabilidade laboral, que a unha povoación mariñeira ou xubilada ou que a un
colectivo que percura maior liberdade de exp resión , como
era o caso de Colómbia. Non é
explicábel que un movimento
ocupa se meta nun Plano Comunitário ou que un Plano ·Comunitário lexitime un movimento de ocupación, pero cada unh a delas cuestiona aspectos
das democrácias actuais".

A experiéncia en Vigo
Da man da Universidade de Vigo sairá publicada a pqrte da
sua tese que recolle a experiéncia no Casco Vello. Foi un traballo·encarregado polos implicados no Plano Comunitário, no
que colaborou o Concello e do
· que Martínez destaca o alto

A.N .T.

Miguel Martínez López

'A participación dos.viciños pode evitar
que os cascos históricos se convirtan en
residéncias de elite'
*PAULA BERGANTIÑOS

Apartir de dHerentes investigacións sobre a participación dos cidadáns en eidos como o urbanismo, os
movimentos sociais ou o cooperativismo, o profesor da Universidade de Vigo Miguel Martínez oferece
no seu libro Teorías Sociais do Poder (Edicións A Nosa Terra) unha revisión a respeito das análises tradicionais sobre as relacións de poder que se producen na sociedade. Na sua traxectória, como sociólo-·
go e doutor en Ciéncias Políticas, acúmulase unha importante experiéncia investigadora en espazos tan
diversos como o Plano Comuniário de Vigo, a cidade de Medellin (Colómbia) ou o movimento ocupa.

grao de implicación que tiveron
os viciños. "Púxose de manifesto que un plano destas características pode ter forza e que as
preocupacións humanísticas poden ser centrais e darlle moita
vida. Pero para isto é necesário
que se saquen conclusións coerentes a respeito da investigación da que a xente é a protagonista e que se estabelezan pla-

nos de acción en función diso, e
non que cando desaparezan os
técnicos tamén desaparezan as
propostas".
Todo ese proceso marcou, a
mediaos do anos noventa, unha
dinámica de moito auxe no Plano Comunitário. "Ás veces estas
iniciativas céntranse en programas moi concretos, sociocultu-

rais, festivos, de drogodependéncias e semella que os problemas urbanísticos ou de vivencia sexan secu ndários. Os
viciños síntense menos lexitimados para reivindicar actuacións
neste eido porque os cartas que
lles dan as institucións non son
para iso, cando en realidade é o
seu entorno, o seu espazo de
vida, no que se comunican, o

O caso de Vigo en concreto pon
de manifesto, segundo sinala
este profeso r; como unha boa ·
organización social foi capaz de
consolid arse, darll e ao bairro
hi stórico a sua impronta e defendender aq uel as formas de
vida que consideran máis importantes . "Na medida en que
se xa n coe rent es e ll e dea n
máis pulo a esas preocupacións
por defender o espazo en todas
as suas dimensións sociais e
humanas poderán ser quen de
demonstrar que fenómenos como o desprazamento de xente
nova aos cascos históricos non
. teñen porque ser perigosos se
están controlados palas clases
pop ulares".
Outro aspecto que Martínez reseña é a importáncia de que as
políticas urbanisticas teñ?n un
forte compoñente social. "As veces pártese dunha idea do social moi restrinxida, pero a vivencia é unha necesidade esencial básica, asi como o a existéncia de lugares nos que relacionarse e meios para facelo. A
seguridade social non' só se restrinxe ao ~mbito sanitário, senón
tamén ao desenvolvimento socio-cultural e educativo. Pero
todas esas actividades sociais
deíxanse para outros departamentos e non se sben vincular
aos cámbios urbanos. As políticas urbanísticas serven para xerar cartas, pero como se distribuan despois e a quen afecten
ou que consecuéncias sociais
teñan, semella ser unha pergur:ita tan secundária que ninguen a
fai. Para min, as políticas urbanísticas sen estaren interrelacio- •
nadas coas políticas sociais perden moito sentido". +
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Duran e Mas non se poñen

de acordo sobre o.futuro de CiU
O programa previsto por Pujol
para unir definitivamente nun só
partido os actuais Unió Democrática (UDC) e Convergencia
(CDC) non acaba de verse claro
desde as posicións dos máximos dirixentes de ambas as
duas correntes. O líder de UDC,
Josep Antoni Duran non pretende. fusionarse cos seus sócios
eleitorais, polo momento. "Cremas que podemos aportar moito
como partido, coa nasa própria
cultura e personalidade, que
queremos conservar", afirmou.

Josep Antoni Durán, líder da Unió Democrática.
X. CARBAUA

O futuro candidato de CiU a presidente da Generalitat, Artur
Mas, cabeza visíbel de CDC, insistiu na necesidade de cinxir os
esforzos de ambas as formacións baixo unhas únicas siglas.
"Non ten por que ser unha fusión, senón que podemos optar
pala criación dun novo partido."

En canto ao anúncio de retirada
de Jordi Pujol, parece case que
consensuada a candidatura de
Artur Mas á presidéncia da Generalitat e o ascenso de Duran a
secretário xeral da fonnación que
naza tras a fusión. Ademais, Duran ocuparía o cargo de conseller
en cap (algo asi como primeiro
ministro) no seu gabinete.•

.

O portavoz do PNV, Joseba Egibar, exixiu unha transición democrática en Euskadi.

X. CARBAllA

Joseba Egíbar ve
contradicións eerras na liña política-da coalición de Otegi

OPNV antepón ·
a fin da ETA a calquer alianza con EH
-0-C.L.

O Partido Nacionalista Basco (PNV) non ten como obxectivo principal chegar a
acordos institucionais con
Euskal Herritarrok (EH) até
que a ETA anúncie un alto
ao fogo definitivo. En resposta á demanda de El:f, o portav~z do organismo rector do
PNV, Joseba Egíba_r, traza as
estratéxias de unidade entre
os abertzales hoxendia, xa moi
lonxe da conxuntura que fixo
posíbel ·o Pacto de Lizarra.
No contorno do nacionalismo
basca produciuse no último ano
un interesante debate público
entre as posturas do PNV e EH,
logo da patente ruptura provocada pela volta da ETA ás armas. Un e outro partido explicaron nos médios de comunicación cal é a sua percepción sobre as liñas que debe tomar a
actividade política en Euskal
Herria para axeitarse sen renxer
á vontade de ser espello da realidade social do país e, ao mesmo tempo, construír un novo
modelo que recoñeza plenamente a identidade basca.
O último capítulo deste diálogo
escribiuno Joseba Egíbar nas
páxinas do diário Gara. O político, que tora representante do
PNV na sinatura do Pacto de Lizarra, exixe un compromiso sério da coalición que dirixe Arnaldo Otegi coas necesidades do
nacionalismo basca na actualidade. "Só un modelo de transición neta e definitivamente democrática, que necesariamente
implica un cenário definitivo de
auséncia total da violéncia, fará
posíbel, sobre a base do recoñecimento do direito de autodeterminación, a materialización
de proxectos que supoñan cámbios no marco xurídico-político."

EH na torre
Segundo Egíbar, a estratéxia

política de EH é inaceptábel
o PNV é fundamental expresar
a vontade de futuro tendo en
para o PNV porque non se
conta o gañado até o momento
axeita nen á composición social de Euskadi nen ao necesáactual. "Estamos dispostos a
rio proceso de lexitimación pocambiar o marco mantendo o
pular das suas
que deba manpropostas. "Non
terse, reciclando
prevén o risco
o que estivese
real de que o 'Non prevén
xustificado,
proceso propossubstitu índo o
o risco real .
que fose necesáto poida percibirrio e incorporanse coma un
de que o proceso do
os elementos
combate contra
construtivos noos cidadáns que
proposto poida
vas que se precinon se senten
percibirse
nacionalistas
sasen".
bascas."
coma un
É por isto que
Para o portavoz
desde o PNV se
combate
contra
nacionalista, EH
avoga por comeesquece sistemaos cidadáns que z ar a camiñar
ticamente a voncunhas premisas
non se senten
tade da cidadadiferentes ás que
motivaron o nacinia e construe as
naciunalistas
suas iniciritivas
mento de Lizarra.
sen ter en canta
Agora non hai
bascos." ·
as persoas destiposibilidade de
natárias destas.
ensaiar acordes
"Falan da consna confianza de
trución europea e dos papeis
que a ETA se decate da urxéndos estados español e francés
cia de variar o seu camiño. Agopero non se analiza o contexto
ra, só sen a ETA é posíbel a cosocial basca nen a posición da
laboración entrEttQs abertzales.
xente do noso país. Euskal He"Se optamos pola transición derri a é o conxunto de persoas
mocrática, a violéncia debe deque o compoñen no presente. O
saparecer e deseñarí~se un
prioritário é o consenso básico
proceso que teña como motor a
na nasa sociedade, de xeito que
adesión social maioritária e o
esta poida percibirse, desenvolrespecto e a garantía da plura:liverse e proxectarse como povo
dade de realidades, identidades
con capacidade de decidir libree sentimentos de pertenza que
mente o que queira ser no futureúne Euskadi."
ro. Do contrário, corremos o risco de facelo todo para o povo
Volta a Aiuria Enea
pero .sen o povo."
Por outra parte, despois dos deOs camiños
bates internos no contexto de
EH, Arnaldo Otegi decidiu estucara a transformación
dar a posibilidade de volver ao
Joseba Egíbar formula a idea
Parlamento basco tras as eleicións do 13 de Maio. A coalición
de camiñar cara á trasformapretende así calar as críticas inción sen destruír, necesariaternas, especialmente desde a
mente, o marco político actual.
corrente Aralar, que se queixa"Cómpre preguntarse en base a
ban de que a auséncia dos foque argumento é mellar para o
povo basca rachar inequívoca- . ros de discusión significa, na
prática, o abandono da actividamente. co vello e non transformalo con carácter aberto". Para
de política e eleitoral. •

Nueva Izquierda disolverase
no PSOE pese á negativa
de un tércio dos seus membros
Nueva Izquierda (NI) , partido
criado en 1997 ao ser expulsados de Izquierda Unida (IU) os
seus membros máis destacados,
anúnciou a sua disolución e posterior ingreso no PSOE no mes
de Outubro. Esta decisión tomouse no seu derradeiro comité
federal, no que o 32,8 por cento
dos membros votou en contra.
Nunha xuntanza chea de nérvios
e tensión, os seus líderes Diego
López Garrido e Cristina Almeida
conseguiron impoñer os seus critérios. O primeiro xustificou a decisión na necesidade de procurar
noyos modelos de relación políti-

ca para facer rendíbel o princípio
ideolóxico de esquerdas. Almeid a recoñeceu que N 1 non fo i
quen de chegar ao corazón do
eleitorado e que se integra no
PSOE "por abriga social."
O futuro dos disidentes non se
ve demasiado claro. As primeiras infonnacións apontan a unha alianza con Iniciativa per Catalunya para enganchar o eleitorado que se encontra entre socialistas e IU. A outra posibilidade, algo máis remota, seria volver ao rabaño da coalición que
lidera Gaspar Llamazares. •

Europa e soberania
Quen manda sobre os xuros, quen controla as principais ferramen,
tas de política económica no continente, o chefe do Banco Cen,
tral Europeu, non comparece nunca en nengun dos parlamentos
sedicentemente soberanos. Eis un dos alicerces sobre os que se so,
ergue o edifício comunitário: non hai control parlamentar real so,
breo rumo que está a descreber a UE. N o Congreso dos Deputa,
dos, todo o máis que hai é un rotineira comparecéncia de cando
en vez do presidente do Govemo para, en ton monocorde, ler un
discurso de aplicado aluno de oposicións a avogado de Estado, e
sempre unha vez que as decisións políticas xa están tomadas. Isto
é: n. .unca fai acto de presenza o Govemo con carácter prévio ás ci,
meiras da UE. Fai,no sempre despois. Non para debater, senón pa,
ra comunicar. As decisións son verticais. Veñen de arriba abaixo,
pero o chao non é o povo: é a cámara de representantes. A socie,
dade nunca é informada, para alén dos anúncios propagandísticos
de 30 segundos sobre o cámbio da peseta polo euro.
Na conceición que ten o stablishment na Europa da UE, e que partí,
llan os partidos A e B do sistema, a política é sempre comunicación
desde arriba. Amar comparece con aceno grave, ceiba un discurso
plano e garda as poutas para largarlle algun lene rabuñazo a Zapate,
ro na c9ntraréplica. Zapatero comparece e imita nos acenos a Gon,
zález, lEmbrase de Solana, tenta transmitir a imaxe de home tran,
quilo e marcha para casa aconflitivo e sen facer ruído, a sua é a es,
tratéxia de quen acredita que a oposición útil é a oposición silan,
deira, non vaia ser que haxa que definirse.
Se o Parlamento espáñol apenas fiscaliza ao Executivo, seria inxé,
nuo agardar que controlase ao embrión do Govemo supraestatal eu,
ropeu. Así, todos felices e descontrolados: hai povos que si dispoñen
de soberanía e non a empregan. +
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Kostunica sabe que entregar oex presidente aHague pqrá na sua contra aopinión pública

Ocaso Milosevic
pon a proba a independéncia de lugoslcMa
-0- CÉSAR LORENZO GIL

Os Estados Unidos queren
completar a caza e captura de
Slobodan Milosevic co seu
xuízo no Tribunal Internacional de Hague. A custosa
operación de desestabilización dos Balcáns, que culminou na vltórla eleitoral de VoJislav K9stunlca, precisaba a
condena unánime dun dos
"grandes lnimlgos" de Ocidente, mals a extradición poria en dúbida a lntegridade
polftlca e legal de lugoslávia.
Supostos policias de paisano
entraron na casa da família Milosevic o pasado Domingo, 1
de Abril. A gran cantidade de
armas que gardaban na sua
residéncia complicou a operación, que rematou coa entrega
do ex presidente iugoslavo logo dunhas negociacións que
ainda seguen a ser secretas.
Os axentes obedeceron ordes
directas de Zoran Djindjic, presidente de Sérbia e líder do
partido que máis subvencións
recibiu do Pentágono nas últimas eleicións.
O obxectivo da detención de
Milosevic foi duplo. Os xuíces
iugoslavos iniciaron procesos
por malversación de fundos públicos, evasión de impostas e
resisténcia á autoridade. A presidenta do Tribunal Internacional acúsao de crimes de
guerra en Bósnia e en Kósovo.
De momento, a decisión sobre
o futuro do lider do Partido Socialista de lugoslávia segue a
ser unha incógnita, resalta seguramente palas canles políticas e diplomáticas.

se para pescudar sobre os porqués da desaparición de Milosevic do mapa político dos Balcáns. Se seguimos as teses do
estudoso belga Michel Collon
sobre a zona, decatámonos de
que a figura de Milosevic atrancou; desde a queda do Muro de
Berlin, en 1989, calquer intento
de aproveitamento da entón extensa lugoslávia para as grandes operacións económicas das
O actual presidente iuogoslavo, Voiislav
Kostunica.

transnacionais da UE e dos Estados Unidos.
Con Milosevic tras as reixas, tamén gaña a flamante nova clase
dirixente do país. Incluso a CIA
recoñece que o Partido Socialista obtivo O 40 por cento dos sufráxios. Este apoio popular, minimizado logo da derrota eleitoral e a "revolución na rua" de
Belgrado, era un património de
cara ao futuro que faria complicada a nova era.

Caneos en Belgrado
A escala política iugoslava baséase no caneo. Vojislav Kostunica, responsabilizado por todos
os médios de dirixir persoalmente a detención do seu antecesor
no cargo, rapidamente se defendeu diante dos seus cidadáns, nunhas declaracións que
queren ser unha demanda da
própria independéncia do país,
diante da ameaza de se converter nun protectorado dos grandes intereses ocidentais.

Sen disimular en absoluto a orixe da présa por encarcerar a
Milosevic, os Estados Unidos
déronlle luz verde a un crédito
de 50 millóns de dólares (uns
10.000 millóns de pesetas) e a
suspensión de todos os embargos que lle afectaban a lugoslávia desde os primeiros anos 90.
Ademais, várias empresas europeas e americanas achegáronse ás novas autoridades iugoslavas para lles aterecer contratos no seu território.

O presidente criticou duramente
a actuación dos axentes do presidente sérbio Djindjic e aludiu á
posibilidade de que a escaramu-

Este ponto cobrou moito intere-

za da casa dos Milosevic acabase en "guerra civil". Kostunica
negou que permita a extradición
e defendeu a criación dun novo
Tribunal Penal Internacional
(unha iniciativa que non aceptan
os Estados Unidos) para equiparar os "delitos que nos apañen e os que cometeu a masacre da OTAN."
O discurso de Kostunica aludiu
ao xogo de intereses diplomáticos que converten a lugoslávia
nun país dependente do Fundo
Monetário Internacional. "Se a
OTAN non nos provocase uns
danos materiais de 30.000 millóns de dólares (ao redor de 6
billóns _de pesetas), agora non
teriamos que pregar para que
nos permitan sobrevivir coas
suas axudas."
Oeste xeito, parece probábel
que o governo de Belgrado acuse a Milosevic só de delitos económicos. As constantes denúncias públicas sobre o nepotismo
e corrupción que caracterizaron
a época final do seu mandato
teñen moita máis forza e veracidade cás famosas foxas de albaneses que ninguén logrou
atapar en Kósovo.+

G.LUCA

Avións invisibeis para a nova Guerra Fria
O avión espía EP,J norteamericano que os
chinos cacharon en Hainan, reaviva o recor,
do do
que os soviéticos tumbaran en Ar,
ménia en 1957. O
estaba provisto de
pouco motor e azas enormes para voar a un,
ha altura tan grande que se puña a salvo da
defensa antiérea comunista.

u,z

u,z

Pero detectáranno, obrigáranno a pousar e o
seu piloto, Gary Powers, cantou todo o que
sabia sobre vóos espía de última xeración. A
Guerra Fria chegou a maioria de idade · o
Congreso do Pavo dos Estados Unidos afíxo,
se a dar sucesivamente o visto bon sen chis,
tar á orzamentos inxentes para a defensa en
nome da seguridade.

u,z

O caso do
é o precedente do desastre do
Stealth, o avión invisibel derrubado pola defensa
aérea iugoslava en 1999 coa axuda do sistema
chino PCLS (siglas de sistema integrado de loca,
lización pasiva) que eludía as contra,medidas
electrónicas. Os norteamericanos bombardea,
ron a embaixada china e a residencia de Milo,
sevich para queimar as antenas de detección e
os ordenadores. Mataran tres técnicos que ago,
ra rememora a prensa china, a conta do piloto
de caza que perdeu a vida contra o EP, 3.

Á Guerra fria parécese no debezo da indús,
tria militar norteamericana por ter un siste,
.ma táctico inalcanzábel. Ae mesmo tempo,
Estados Unidos precisa do mercado chino,

como xa quedara probado cando un mes des,
pois do bombardeo da embaixada china de
Belgrado, o primeiro ministro de Pequín asi,
nou en Washington un tratado que aceleraba
a inclusión de China na Organización Mun,
dial de Comércio. O problema non é a reno,
vación da defensa de Taiwan, que xa está ar,
mada até os dentes, senón o acabado dun sis,
tema de predomínio aéreó que so poderá
construir o Pentágono a partir do coñece,
mento exaustivo da defensa china. Nesta tre,
la, Norteamérica ten que contentar a voraci,
dade sen fin da iridústria das armas e o siste,
ma comercial do lrripério. Un equilíbrio no
que de cando en vez se lle ten que cair un
avión, ainda que sexa invisíbel. +

Israel recrudece
a represión en Palestina
mentres negócia
en Atenas
O exército israelita atacou
nos últimos diás con
contúndéncia diferentes
posicións palestinas nos
territórios ocupados de
Gaza. Cidades como Belén
·ou Rafah fo ron
..;-:"1
bombardeadas pala artilleria
hebrea. Ademais,
helicópteros de combate
atacaron diversos
asentamentos civis. Ao
tempo do aumento da
violéncia en Oriente
Próximo, o ministro de
Asuntos Exteriores israelita, .....,...
Simón Peres e o de
Cooperación Extecior, Nabil
Shaat reuníronse o pasado 4
de Abril en Atenas para
negociar a reapertura do
proceso de paz. Na
xuntanza, á que asistiu
tamén o responsábel de
Exteriores da UE, Javier
Solana, debateuse a
necesidade de convocar un
novo cúmio en Grécia ou
nos Estados Unidos.•

Vaga de asasinatos
contra universitários
en Colómbia
A profunda violéncia que .vive Colómbia, coa
constante violación dos
di'reitos humanos-da
povoación por culpa das
actuacións dos militares e
paramilitares, tomou novo
rostro na represión dos
docentes e estudantes
universitários que
denunciaron abusos de
poder na Universidade do
Atlántico, na cidade de
Barranquilla. Desde o
pasado 29 de Xullo de
2000, morreron once
persoas, sobretodo
candidatos políticos de
esquerda, sindicalistas,
membros de organizacións
cidadás, profesores e
estudantes. Os
responsábeis da vaga de
asasinatos seguen libres,
ao non se conseguir iniciar
procesos xudiciais que
investiguen a relación da
policia e dos governantes
do Departamento de
Atlántico nos feitos. •

Iniciase
o proceso de -paz·
nas Filipinas
O Frente Mouro de
Liberación, que pretende
criar un estado islámico en
várias illas que actualmente
pertencen ás Filipinas,
decidiu suscribir o alto ao
fago anunciado polo governo
de Manila o pasado 20 de
Febreiro. Este é o primeiro
paso para iniciar o proceso
de paz entre o grupo armado
muslime e as autoridades
illeiras. As demandas do
Frente pasan polo
.
recoñecimento dun território
independente e un aumento
dos direitos dos praticantes
da relixión islámica dentro
das institucións filipinas.•
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Critica que oRei de España chame curmán ou irmán-ao Re-ide Marrocos

50

Saramago insta a mobilizarse para que
o governo español abandone a indiferéncia ante o conflito saharauita

R

~JUAN

ARIAS

No transcurso dunhas xornadas organizadas recentemente
pola Universidade de Sevilla baixo a denominación "O Povo
Saharaui, 25 anos despois", o Prémio Nobel de Literatura
José Saramago instou á opinión pública a mobilizarse para
lograr que o Governo español abandoe a sua "indiferencia!!
ante o conflito saharauita, ao tempo que animou aos refuxiados saharauitas a seguir o exemplo dos zapatistas no
uso de Internet para acadar o máximo apoio internacional.
-é

1 DE ABRIL DE 2001

Saramago, que participou nas
xornadas como mostra da sua
"solidarie.dade incondicional"

cun povo que corre o risco de
entrar próximamente en guerra ante a "complicidade dos

governos, a impoténcia das
Nacións Unidas e a indiferéncia da opinión pública española", criticou na sua intervención que o Rei de España
"chame cúrmán ou irmán ao
Rei de Marrocos", cando a po1ítica mantida por Rabat é o
principal obstáculo na resolución do conflito, para engadir
que "se hai uns irmáns dos
que se poden elexir para os
españois, coido que serian os
saharauitas".

O escritor e intelectual portugués reclamou igualmente o
com,promiso inexcusábel dos
meios de comunicación no
mantemento dun debate aberto tendente á criación de opinión, se ben recoñeceu o feito
de que os refuxiados saharauitas poderian seguer o exemJjlo
dos zapatistas en canto ao uso
que fixeron de internet para lograr unha maior repercusión
internacional das suas reivindicacións independentistas.

Comprometido na defensa dos
povos oprimidos -recentemente
viaxou a México para apoiar a
marcha dos índixenas cara a
capital do país- José Saramago
comparou a necesaria mobilización por parte do Estado españo 1 en apoio aos saharauitas
coa que se produce cada vez
que ocorre un atentado de ETA,
lembrando finalmente que a responsabilidade do Estado español co pavo saharauita é "histórica, ética e moral".+
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ZAPATISMO: O DIREITO DE VIVIR COMO DIFERENTES
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A partir do 1 º de Xaneiro de
1994, coa irrupción do Exérci,
to Zapatista de Liberación N ª'
cional na cena política e mun,
dial, unha nova instáncia en,
gádese como penúltimo anel
na cadea de múltiples rebeldias
que, desde hai máis de cinco
séculas, sucédense fronte aos
intentos fallidos de aniquila,
ción física e/o cultural do ser
indíxena. Esta rebelión ·perma,
nente surxe en resposta aos
múltiples xeitos de subordina,
ción, desigualdade e discrimi,
nación que xeraron unha situa,
ción estrutural de pobreza, ex,
plotación e exclusión política;
as suas demandas están funda,
mentadas no respeito aos de,
reitos, cultura e identidade in,
díxenas.
Así o problema indíxena e a
lexitimidade das suas teivindi,
cacións, constituen o anel máis
feble da "nova legalidade de,
mocrática"; que, a partir da de,
rrota do PRI, se pretende cons,
truir baixo a forma do cinismo Chegáda dos zapatistas á Praza do Zócalo da capital mexicana.
gatopardista dunha alternáncia
democrática, que garanta a continuidade
tado palas análises políticas que se fan so,
dos contidos de setenta anos de democrácia
bre o Zapatismo, dende o sistema de poder
confiscada baixo a chamada ditadura perfece dende a maioria dos meios de comunica,
ta.
ción. Asi no poder e
nos seus adláteres susb,
• MANDAR OBECEDENDO. Neste contex,
siste a noción racista
to, o Zapatismo maniféstase como un mo,
de liderato deveninte
vimento social antisistémico de novo cuño,
da tradición de Aristó,
liderado por indíxenas, mais incluínte e
teles e Macchiavello,
plural. En efecto, mentres que habitual,
cando imaxinan a ma,
mente a unidade dun grupo, é unidade da
sas de incapaces non
identidade ao redor dunha noción xeral,
pensantes (indíxenas}
mente manipulábel, o Zapatismo está plan,
levados onde a vonta,
texando a unidade dende a certeza da exis,
de dun líder poderoso
téncia da diversidade, facéndoo no senso
(non indíxena) os dirimarxista do concreto como unidade do di,
xa. Por exemplo, canverso. Polo tanto, é bastante máis que a
do Fox se dirixe ao za,
reivindicación da loita de matriz indíxena,
patismo, envialle unha
promovendo asi un novo xeito de facer po,
carta ao Subcoman,
-- lítica. O Zapatismo rexeita sistematica,
dante Marcos; aos pou,
mente entre os seus obxectivos a toma do · cos días recebe a sua
poder, lembrando permanentemente que o
resposta inesperada,
poder é unha relación social, colocando
mente asinada polos
por iso na sociedade civil e non nas oportu,
23 Comandantes do
nistas élites políticas, a lexitimidade do seu
Comité Clandestino
exercício. Este poder ao interior das comu,
Revolucionario Indí,
nidades indíxcnas non está na dirixéncia,
xena (Comandancia Xeral do EZLN), cun,
senón que reside nos membros comunitá,
ha nota aclaratoria dos motivos polos que
rios, os cales délegan nos seus representan,
contestan eles (son os xefes) e non o desti,
tes por médio de mandatos limitados e re,
natário orixinal.
vogábeis, a toma de decisión sempre baixo
<
a consigna do "mandar obedecendo".
• DEREITO Á DIFERÉNCIA. Este filtro fó,
bico reaparece cando se logra finalmente o
Este xeito de organizar o poder non é aceiobxectivo da Caravana: a comparecencia

'Q

no Congreso da Unión para defender a ini,
ciativa de reformas constitucionais que im,
pliquen o recoñecemento dos dereitos e a
cultura indíxenas, de
acordo ao proxecto de
lei elaborado pola Co,
misión de Concordia e
Pacificación en Novembro de 1996, a par,
tir da sinatura polo go,
verno federal e o
EZLN dos Acordos de
San Andrés en Febrei,
ro do mesmo ano. An,
te isto, as análises ra,
cistas (que chaman á
Marcha Zapatista, o
Zapatour) non se dete,
ñen sobre a mensaxe
do Zapatismo -que se
refire ás históricas discriminacións de étnia,
de clase e de xénero,
que fan de México un
país rico con 70 mi,
llóns de pobres, senón
sobre a "parafernalia" -dos pasamontañas,
sobre o "golpe de efecto" ou o "plantón";
de Marcos ao non concurrir ó Congreso.
En realidade se se estuda sinceramente ao
Zapatismo, veráse que o rol de Marcos é
claro. Ademáis de ser hispano-parlante co,
mo língua materna o cal o sindica como in,
terlocutor natural e voceiro, é o xefe mili-

Zapatismo rexeita
sistematicamente
entre os seus
obxectivos a toma do
poder, lembrando
pe.rmanentemente que
.,o poder é unha
relación social"

tar do EZLN e non, como des ,
xarian os seus inimigos, o má,
ximo xefe do movemento so,
cial. Este é dirixido pola Co,
mandancia Xeral que integra
co grao de Comandantes a tre,
ce tzeltales (Abnham, Alejan,
dro, Eduardo, Esther, Fidelia,
Filemón, Gustavo, Ismael, Ma,
xo, Moisés, Ornar, Sergio y ze,
bedeo), cinco tzotziles (David,
Isaias, Javier, Susana y Yolan,
da), dous chales (Abel y Bul,
maro) e tres tojolabales {Da,
niel, Mister y Tacho). Isto rati,
fica unha vez máis que os non
indíxenas falaron dos indíxenas
pero non os quixeron escoitar
(nen ver, o cal explica o pasa,
montañas, "para ser visto tivé,
monos que tapar a cara"). A
suas sesenta e duas línguas di ,
tribuídas no seu uso por aproxi,
madamente uns dez millóns de
indíxenas, non son para o p ,
der máis que "dialecto ", qu s
caracterizan pola ua elimina,
ción de case t d s s domíni
institucionais non tradici n i 1
ROSA VEIGA
con treñidas ao u o domé tico
a partires da exclusión d ind(,
xena como suxeito de dereito e por nd ,
na sua relación co Estado.
Esta reivindicación do dereito a ser, e co,
mo tal a ser d iferentes, nunha unidade h ar,
mónica de diferentes, que busca a recupera,
ción con dignidade dun sistema autonómi,
co próprio de organización, administración
e existéncia, integrado coas suas especifici,
dades ao conxunto da sociedade, entra en
aberta colisión co discurso globalizador, in,
mobilista, unificador, alienante, exclusivis,
ta e monocorde do neoliberalismo que per,
cibe e transmite a sua própria e sectorial
concepción do mundo, (o seu "senso co,
mun"), como a mellar e a única posfbel.
Fronte a esta "macdonalización da vida", os
Zapatistas veñen a dicir que outros mundos
son posíbeis, que se pode dicir e facer algo
pola xustiza e o recoñecemento dos derei,
tos dos máis desfavorecidos, que o "senso
común" da clase dominante non é o único
,como xa advertira Antonio Gramsci,, se,
nón o menos comun dos sensos.
Polo tanto a consigna de "Nunca máis un
México, sen nós", implica "Nunca máis un
México, sen os seus Méxicos", un non ro,
tundo ao descoñecemento e a desestima,
ción das diferéncias nun entorno multicul,
tural e pluriétnico. +
Xuuo CoRREDOYRA é sociólogo e
participou na Marcha Zapatista
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Responsabilidade
compartida
Cada persoa vive do seu traballo ou polo menos trata de facelo para poder sair adiante. Xa
hai moitos meses que a xente
do sector pesqueiro sabia, ou
ben presentía, que non ia prosperar a renovación ou negociación do acordo pesqueiro con
Marrocos. Hoxe fálase de reconversión e reindustrialización,
cando se tiraron pola borda
máis de catro anos, sen estudos
nen formulas sérias de futuro
para este sector clave na econom ia de várias comarcas de
Galiza como as do Barbanza e
o Morrazo, principalmente. A realidade é da cor que cada quen
quer pintala e
non podemos
caer no erro
de poner como
únicos Nenunsó
responsábeis alcaldeou
do fracaso
das
nego- polfticodo
ciaci6ns a Ca- Partido Popu
t'lete e Fischler. E logo os dimitiu nas
mariñeiros, ar- comarcas do
madores, sindicatos, parti- Barbanza nen
dos
políti- do Morrazo por
cos ... ?

este conftito.

A maioria dos
armadores e
mariñeiros
descansaron nas promesas da
Administración, coa filosofía
do subsídio, cobrando unhas
axudas
económicas
de
152.000 pesetas, cada mes de
maneira puntual, sen traballar.
Alguns n1ariñeiros cobraban
máis quedando na casa coa
sua famífia e tacando algunhas chapuzas na economía sumerxida que se estivesen faenando no caladoiro canário-sahariano. Hai que pensar que
ademais son axudas económicas e en nengun caso fíxeron
uso das prestacións por desamprego que tañen a sua disposición no momento en que o
desexen, unha vez acaben as
axudas da Unión Europea. Os
armadores cobraban unhas
cantidades económicas importantes, por ter os buques atracados a porto e ainda teñen a
confianza que de acontecer un
futuro de reconversión non se
desconten as cantidades percibidas das indemnizacións ás
que terán dereito polo desguace dos buques. En nengun
momento, nen mariñeiros nen
armadores estiveron unidos
nen tiveror1 o interese abando
para presionar unha negociación da Administración. Fixeron várias manifestacións en
Santiago, e nas comarcas
afectadas, en vez de achegarse a Andalucía e unirse aos
compañeiros afectados do sur
de España para intentar manter, conxunturalmente, medidas de presión como pechar o
acceso de produtos de Marrocos á península e outras con
verdadeira eficácia.
As diferentes centrais sindicais
non foron quen de aglutinar a
todo un colectivo para unilo en
contra dos máximos responsábeis, ao governo do Partido
Popular. Quedou posta de manifesto que os traballadores do
mar están ·bastante lonxe de
confiar nos sindicatos e ven

c7-~A~

Suso Sanmartin

Por que están tan

Dou o meu voto á candidatura
presentada por:
. Doy mi voto a la candidatutá,
pres.entada por:

tesos Aznar e o
ministro Trillo na
1 Escala Naval de
Marin? Representan
á cidadania e, que
saibamos, non están
abrigados a meter os
riles cando escoitan a
corneta. Turutas é o
que parecen.

1

neles uns claros intereses con-trapostos. Mesmo moitos sindicatos, en contra do sentir dos
mariñeiros, baixaron os pantalóns facéndolle o xogo ao partido político que goerna en·
Santiago e Madrid. Denigrante
era ver manifestcións multitudinárias -a maioría con xente
doutros sectores- encabezadas por alcaldes da comarca
do Partido Popular, demandando un acorde pesqueiro,
namentras que lago en declaració ns públicas e encontros
privados mostraban pleitesia a ·
Fraga, Aznar e Cañete. A honradez e a humildade política
pedialles a única saida posible, a sua demisión. Nen un só
alcalde ou politico do Partido
Popular dimitiu nas comarcas
do Barbanza nen do Morrazo
por este conflito.
Agora queda sair, como o están
facendo dende hai meses, os
mariñerios afectados, a traballar
en buques abandeirados, sen
garantia algunha. Os que pota
idade estan perto do retiro, pois
a perceber as prestacións por
desemprego e enganchar coa
xubilación anticipada. Os arma- .
dores, através das suas organizacións e asociacións, negociar
acordes bilaterais con outros paises ou ben desguazar os buques
e contar cunha suculenta xubilación anticipada. A desunión do
sector quedou pasto de manifesto, en todo este tempo cando
máis era necesaria. Polo tanto a
responsabilidade do fracaso debe ser compartida. Alguns pensamos se de verdade os colectivos afectados querian que chegase un acordo pesqueiro con
Marrocos. O tempo dirao. •

XosÉ M.ANuEL PENA
(RIBEIRA)

Sobre criminais
de guerra
De novo lugoslávia. O Presidente Milosevic e 1 prisión, tratado
como un criminal. Alguns quéreno xulgar como ·xenocida, como
criminal de guerra. De que guerra estamos ·a talar? Daquela

programada, auspiciada e dirixida polo lmpério para destruir lugoslávia? Ou daquela executada
pota OTAN contra o povo sérvio, que destruiu o país e matou
a miles de inocentes? Porque se
estamos a talar de criminais de
guerra, de crimes contra a humanidade, de xenocidas, mellar
será que talemos de Solana, Aznar, Blair, Schroder, Chirac,
Clinton ... Pero o lmpério non
perdoa. Non perdoa que un home ousase desafiar o poder estabelecido. Por isa agora o xulgan. Por iso agora o tentan destruir. Convertido no demo polos
mercenários dos meios de comunicación do sistema, queren

matalo nos muros sen xanelas
dun cárcere calquera. Mentres .
-tanto os verdadeiros xenocidas
seguen enchendo o bandullo co
sangue dos inocentes. E os sér- "'
vios miran ao ceo, sabendo que
con Milosevic no cárcere non
volverán cair máis bombas' humanitárias. •
PAUW CoNDE FERRO
(~SE)

O hino galega
Manoliño era un rapaz moi espilido, anque tivo moitos atrancos para ir á escola, polo lonxe

Churchill aliouse

con Stalin na 11
Guerra Mundial para
combater a Hitler".
Razón que dá o
senador socialista
Javier Rojo para
apoiar Lin
entendemento co PP
en Euskadi. Será losif
Vis$arionovich
Xugasvili o modelo
de Rojo?

1
...'

Os maxistrados da
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1 Audiéncia de Madrid
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

que xulgaron aos
militantes de EKIN
son independentes,
quen o dubida.
lndependentes da
sua própria
resolución.

1
1
1

A Cidadeda
1 Cultura será a obra
1 máis grande do
1
1 murído, Fraga vai
1 presumir de proxecto
1 precisamente a Nova
1

11

•

1 York, cidade
exemplar pala sua .
extensa e ben dotada
rede de bibliotecas ·
públicas, abertas da
mañá a noite. Non
saben en Nova York o
estado de anémia en
que ten o PP desde
hai dezasete anos as
bibliotecas públicas
da Galiza.

1

Un novo recheo no
Cavadelo é única
solución para a falla
de espazo operativo
no porto de
Vilagarcia. lsto é o
que aseguran os
técnicos qué veñen
de autorizar a
instalación dun
McDonalds no

a

recheado

Al

que estaba da sua casa e tamén por ter que axudar aos
seus pais no traballo das leiras
e de ter que levar a pastar as
.v acas. Nembargantes soubo
sacarlle proveito ao ensino, xa
que foi sempre un bo alumno
da sua escola. Asimesmo quedoulle un desexo de saber que
o levou a ler todo escrito que
caira nas suas mans.

lo interese do nena- pois iso
non ten nada de estraño que
Pondal exclame, cáseque coma
un berro: "non dés a esquecemento da inxúria o rudo encono, desperta do teu sono fogar
de Breogán".

fungar" ao topar co "arume arpado", ou sexa coas follas dos
piñeiros que, cal agullas inxertadas, cobren as ponlas das
suas "altas copas".
Tia Antón, dixo Manoliño, interrumpindo ista longa explicación,
agora entando ben o senso distes versos, que son coma perguntas ql.ie quedan no ar, e que
encerran queixumes, coma di o
titulo do seu poemario. Tamén
vexo que reclama e pédelle ao
"fogar de Breogán" que desperte
do seu sono, porqué di isto?"

'

Manoliño quedou pensativo e
viulle á memória o que un
mestre lle dixera un dia a seu
pai, a carón da lareira da sua
casa, talando
de acontecem e ntos da
históri'a de
.
Galiza, tema Despo1sdelero
no. que seu Hino Galego
. pa1 non esta- ba moi entei- decatouse que
rado,: "Don non entendia Xose , non o
peña vostede ben oque
en, ~úbida , a querian dicer
ra1 na Isabel
de caste la ar- aqueles versos
denou a ven- que 0
do a cara de
pasmo que compoñian.
poñia meu
pai, espetou lle": non o peña en dúbida,
Don Xosé.

Un dia no seu concello celebrábase o Dia da Pátria ·Galega. Despois de escoitar .o Hino
Galego, déronlle unha folla que
levaba escrita a sua letra. Despois de lelo con atención deca-Verás rapaz -contestoulle o tio
touse que non er:itendia ben o
Antón- Breogán é unha personaxe mitolóxica de orixe celta,
que querian dicer aqueles versímbolo dunha terra ceibe, Galisos que o compoñian. lsto
amolouno moito e ata lle deu
za, que se veu asoballada durante séculas. O poeta sinte anun rabencho. Para desfacer ista raiba decidiu ir onde o Tio
gúria e clama pola redenzón da
Antón do Peteiro, home moi
sua terra, invocando o espírito
sabido e cunha longa experiénde Breogán.
cia, tanto polos seus anos co- .
mo polo moito que viaxara polo
-En verdade que durou _
moitos
mundo e que ademais, segunanos iste asoballamento? -perdo algúns, de mozo estudou
guntou aguzoso Manoliño.
unha carreira. Pensaba o rapaz
que o vello poderia aclarearlle
-Pois abofé que si -dixo deseguida o Tio Antón, animado poas suas dúbidas. Non o pensou
máis e asi o fixo deseguida,
pois adoecia por saber axiña o
significado daque les verso~.
Manoliño recordoulle iste páFE DE ERROS
Atopou ao Tia Antón sentado
rrafo ao Sr. Antón e, de súpeto,
nunha cadeira e, despois de
perguntoulle: foi isa certo? E
saudalo á carreira, espetou lle
se asi fo.se, porqué o faria? Ai
No núm e ro pasado de A
ista pregunta: Quen son os rudemo de rapaz!, ti si que perNasa Terra (980 do 29 de
morosos dos que fala o noso
guntas -díxolle o Tio Antón,
Marzo) en dous textos proHino?
dun xeito agarimoso. Máis isa
dúcese a omisión dunhas
góstame porque vese que tes
liñas po r mor dun erro in· O Tio Antón, que deseguida
interese en coñecer as cousas
formático. Na páxina cinco,
comprendeu as dúbidas en que
da nosa história e por iso vou
na co lu na de bre ves , no
estaba envolto o rapaz , dispúrespond erche. Acomodouse o
derradeiro,
a liña está inxose a sacalo delas. lnvitouno
vell o na cadeira, pois supuxo
completa, polo que a contia sentar nun banco que estaba
que a convers a ía para longo e
nuación da pa labra titulapreto del e cando o rapaz esticu n xesto de humildade, conticións, debe pór "da Loxse".
vo sentado, díxolle: "Manoliño,
nuou: Eu non son historiador e
istes versos son do libro de posementes po ido di cer as opiNa páxina once acontece alemas Queixumes dos pinos do
ni óns dos que son máis sabigo semellante e o texto prinnaso poeta Eduardo Pondal e
dos que eu nestas matérias.
cipal da páxina aparece sen
isto ternos que tela moi en canNeste caso, alguns din que foi
rematar, cunha palabra (au-)
ta, pois coma poesia que é,
· as íi, nament ras que outros o
cortada, polo que debe enabonda en figuras literárias,
poñen en dúbida, Mais o feito
gadirse: "ténticos', engade.
nas que o uso da imaxe, cheo
de que Galiza fara despoxada
Cataboi é o vertedoi ro de tode senso emocinal e imaxinatipala raíña Isabel 1 da sua reda a comarca da Louriña e
vo, estará sempre presente por
present ac ión nas Cortes de
á poza de vertidos tóxicos
iso cando o poeta dí ~'os rumoCastela e que fóra rep resentaviñan cam ións mesmo desrosos" a. sua imaxinación pauda ao longo do s séculas por
de Portugal".+
sase nos piñeiros, onde o venZamora, fai me pen sar que si
to convert ido en "monótono
existeu isa pau liña.

Como ti me perguntas que, se
isa foi certo porque o faria, teño que decirche que, anque
as inxustizas non teñen xustificación, poderia telo feito por
raiba ou vinganza, vai ti a sabela, de · non ser recoñecida
coma raiña pola maioria dos
nobres galegas, que si reco ñecian á sua sobriña Dona
Xoana, filla do falecido rei Enrique IV, irmán de Dona Isabel. lstes nobles, entre os que
destacou Pedro Pardo de Cela, máis coñecido coma Mariscal Pardo de Cela, opuxéronlle
resisténcia: mais Isabel, que
era forte e cobizosa, foinos
sometendo e despois da desfe ita das forzas do Mariscal
Pardo de Cela no ano 1483 ,
ordenou a sua decapitación en
Mondoñedo , coma castigo
exemplar para todos aqueles
que se opuxeron á sua pol ítica
de domín io do Reino de Galiza e para isa xen te vinda de
Castel a chegou co a arde de
esmorecer os nosos direitos, a
nosa língua e os nosos costumes. Co mo ves, Manoliño, hai
abo ndo motivos para pensar
coa xenreira da raiña Isabel
dexenarase na pauliña de que
talamos. A Manoliño pareceulle que o tío Antón fixera como
unha intención de erguerse da
cadeira quizais cansado da
sua longa conversa e por iso
non quixo teimar máis na sua
curiosidade, polo que erguéndose do banquiño en que estivera despediuse moi respeituosamente decindo:
Tío Antón, endexamais esquecerei ista leción que tivo a ben
darme. Agora si que entendo
ben o que quer dicir a mensaxe
que nos dá o Hino Galego. Paréceme como se se me abrira
unha fiestra pala que vexo mellar a história da nosa terra e
foi vostede, Tío Antón, quen a
abriu, polo que quero amostrarlle o meu máis fondo agradecemento.
Nen que dicer ten que Manoliño
saiu desta visita moi satisfeito. •
GONZALO GóMEZ CARIDAD
(A ORUÑA)

anteriormente.•

SUBSCREBASE!!
Nome ............... " .. ,... ,.......... Apelídos ............................................ ..

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

... "... •v··············· ..·················· Enderezo

Povoación ................................... N.1.F. ... ................... .. ................. ..

........................................... .

Província ..................................... País .......................................... ..
Correo electrónico: subs.anosaterra@terra.es

Susoréoome a A Ncsa Terra por un ano/semestre ao prez.o de:
O Galiza/Estado/Portugal 9.000 ptatano 4.500 ptalsemestre.

O Europa 11..000 pta.
O América e resto do mundo 14,000 pta,

J:t~

Je1

-~~¡J11

a) Subscricións para o Estado español O Talón bancárlo adxunto.
b) Para o resto <lo mundo
tl Xlro Internacional a nome de A Nasa Tena. Apdo. 1.371 Vigo.
O Cheque bancário adxunto.
OVlsa.

Pagamento domiciliado

Banc.o/Caixa de Aforros .•.......... ..;...,........................................................

C~nta ou Libreta ITI:I] [.L.L.lJ L1.J LJ f 1 1 1 1 f 1 1 1
Titular ......................................................................~ ..................................

Povoación ...................... -............. Província

. H

.................................... . .. . ..

Sórvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á m!ña conta, os recibos que ao meu
nome lle sexan apresentados por Promccíóns Culturais Galegas S,A. (A Nosa Terra).

Data

Atenramente (Sínatura)

Pagamento con cargo ao meu cartón de crédito

1 1 1 11 1 1 1 11 f 1 1 1LLIIJ
Data de cadocidade do cartón (ímprescíndibel) w········ ...................................... .
Visa N2 I

Nome do titular .......................... ., ...........................................................................
Sinatura do titular (imprescindíbel'): .

..
,
.
·
·
.
.
.Gu1e1r . ·
~,.;!· o·

)E 2001

A NOSA TERRA

ue, se
'ia, temque
custifito por
asa1ecida
a dos
recoDona
ei Ena lsa1s que
e CeMaris1ronlle
1, que
oinos
t desrisca!

1483,
ón en
stigo
ueles
olítica
Gali-

fa de
:Je de
tos, a
~ostu

o, hai
ensar
sabel
e que
eceucomo
se da
lo da
)í isa
:i sua
~uén1 esti-

CULTURAL

A Académia cubrirá
no prazo de un ano as cinco vacantes
Escritores como Neira Vilas, Mª Xosé Queizán, Manuel Maria e
Xosé Chao Rego entre os nomes que se barallan
coida que calquer proposta ten
que facerse con coidado e de an·
temán contar con posibilidades
reais de obter o beneplácito da
maioria dos numerários. "Precísase prudéncia, é mellar adiar al·
gunha proposta se existe a posibi·
lidade que non saia e esperar a
ter consenso que arriscar, en especial, con .nomes de xente de
idade cunha traxectória ampla
na nosa cultura", afirma, non sen
recoñecer que, para el, "foi triste"
que escritores como Celso Emilio
ou Uxio Novoneyra morreran
sen ser nomeados académicos.

*C.V.

O hermetismo é case total na
Académia. Os membros numerários non queren ouvir falar
das posíbeis propostas nen sequer dos propoñentes. Nesta altura non se cubriu o trámite de
apresentación oficial de ningunha candidatura. Cinco codiciadas cadeiras están libres no
edifício da rua Tabernas da
Coruña a dir ctiva e pera vela ocupada no prazo aproximado de un ano. O ruxe·ruxe
vai dando nomes que nen se
confirman nen se desminten.
Os que roáis soan son os dos escritores de maior idade que a República das Letras gostaria ver
na institución que tivo en Murguia ao eu primeiro presidente.
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No prazo de cinco meses, a es·
critora Xohana Torres ocupará o
lugar de Aquilino lglésia Alvariño no plenário da Académia.
Cando a autora de Adiós, María
lea o seu discurso de entrada xa
erá público o nome doutro no·
vo académico. A directiva quer
que, no prazo de un ano se cu·
bran as cinco prazas que arestora
quedan vacantes, catro pola ampliación dos numerários e unha
máis despois do recente pasa·
mento de Marino Dónega.
O proceso para completar as va·
cantes da Académia rexirase por
acordes verbais entre os próprios
académic
n haber máis regla
esta lecida que a que r colle un
mínimo de tres sinacuras para
valar calquer candidatura. A
prop ta iran apr entando
unha a unha en cada un dos ple·
nários ·que se celebran aproxima·
<lamente cada tres meses. . sen que
te acorde elimine de raíz a posibilidade de que nun plenário os
académicos se atopen con roáis
de unha votación. No momento
e a dou meses da próxima reu·
nión, non hai proposta algunha
apresentada oficialmente mália
que o nome dun escritor soe con
máis forza que os outros. Se os
prazos se cumpren, as cinco va-

XoM Neíra Vilos e Anisia Miranda nunha visila á Académia amelo ainda residia en Cuba.

cantes que completan o plenário
quedarán cubertas en pouco máis
de un ano, s6 uns meses despois
de que remate a presidéncia de
Francisco Femández del Riego.
N inguén espera, dados os aires
que corren por Tabernas, que as
propostas acopen a negativa du
candidato. O caso do dimisioná·
rio Isidoro Millán ou Marinhas
del Valle ou dun Xosé Manuel
Beiras que renunciou á entrada
semellan ser xa história na Aca·
démia. Desde o mandato de Fer·
nández del Riego, completaron
o proceso de entrada os candidatos que tiñan pendiente a leitura

do discurso como Xesus Franco
Grande, Xosé Luís Méndez Fe·
rrin ou Francisco Fernández Reí.
Dos novas nomes ninguén quer
fular. O historiador Xosé Ramón
Barreiro, membro da directiva e
unha das persoas que máis ao dia
segue a actividade da Académia,
aponta que na institución exis·
ten "distintas sensibilidades".
Considera o académico que o
plenário tense que nutrir de persoas de prestíxio que merecen ser
recoñecidas co nomeamento pe·
ro tamén de xente con capacidade de traballo para dar pulo ás
distintas actividades. Barreiro

Barreiro Fernández cita a dous es·
critores e son precisamente os no·
mes da República das Letras os
que máis soan en calquer das qui·
nielas que se fagan. En boa parte
delas entra Xosé Neira Vilas, au·
tor dunha ampla obra literária e
xornalística entre a que se atopa
o libro máis lido da nosa literatu·
ra Memorias dun neno labrego. O
secretário da Asociación de Escri·
tares en Língua Galega, Miguel
Anxo Femán V ello defende a
conveniéncia da entrada de no·
vos é.tutores xa que son eles os
"criadores da língua literária e te·
ñen que ter unha preséncia am·
pla nunha institución como es·
ta". Sinala Femán Vello que son
moitos os que terian méritos
ahondo para estar entre os nomi·
nadas pero, do listado tira en especial o de Xosé Neira Vilas, Ma·
nuel Maria, Xosé Chao Rego,
Maria Xosé Queizán, Manuel
Lourenzo, Xavier Rodríguez Baixeras, Bemardino Graña e Xosé
Maria Álvarez Cáccamo. Expresa
tamén a necesidade de que a
Académia incorpore máis mulleres entre os seus membros. Coa
próxima entrada de Xohana To·
rres serán tres as que ocupen cadeiras no edificio de T abema, nú·
mero que propiciaria a posibilida. .
de de apresentar unha candidatu·
ra avalada só por mulleres. Xosé
Ramón Barreiro agarda tamén
que o proceso de completar as
cinco vacantes axude tamén a
correxir a eiva de mulleres numerárias da Académia Galega.+

.:·········································································································································
É o cas~ do que dirixe o pró·
En princípio, un académico asís·
te .aos plenários aos que é convocado que, polo habitual, se cele·
bran cada tres meses. Excepto o
que fora hispo de Mondoñedo,
Miguel Anxo Arauxo Iglesias ou
por causa maior, os membros nu·
merários acuden sempre a estas
reunións que soen durar unha
sesión de várias horas pero ta·
mén se poden prolongar durante
vários días. Fontes da Académia
aseguran que as reunións "non
son protocolárias senón que os
debates existen". ·

.

O historiador Xosé Ramón Ba·
rreiro, membro da directiva da

Que fai un académico?

Académia, acerca deseñar dous
tipos de membros numerarios.
Uns de carácter honorífico
-"de entrar, por exemplo, Nei·
ra, que lle irnos pedir que non
fixera?, di"- e outros, máis no·
vos, que participan das distin·
tas equipas e representan á institucións e diversos eventos.
A Académia designa algun dos
seus membros para asistir, por
exemplo a encontros de lingüístas, ao xuri dos Prémios Na,

cionais en Madrid ou a diversos
encontros aos que é convidada.
Representación da institución
asiste tamén cada ano- á celebración oficial do Día das Letras Galegas que este ano terá
lugar en Leiro, en homenaxe a
Eládio Rodríguez.
Fóra os estudos puramente filo·
lóxicos a Académia acolle ta. .
mén a elaboración doutros pro·
xectos que saen co seu timbre.

prio Xosé Ramón Barreiro -a
meio dun convénio co Parlamento· e que consiste na ela·
boración de fichas biográficas ·
de todos os parlamentários ga·
legos existentes desde as Cortes de Cádiz. No entanto, a
contribuición dos membros da
Académia é dispar segundo as
posibilidades e a disposición de
cada un dos numerários. Cu·
rioso é o caso do arquitecto
César Femández Albalat que
coopera -de forma voluntáriapoñéndose a cargo dos proxec·
tos de remodelación do inmó·
bel da rua Tabernas.+
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·Barricadas
desde París
~ RAMIRO FONTE
~nas

miñas mans e leo decorri·
do (na casa, no metro, no descanso
entre as clases, incluso nas beirarrúas)
unha biografia de Michael Foucault
de Didider Eribon. Sérveme para rea·
toparme co pensamento do francés: as
boas biografías (e esta é, sen dúbida,
unha delas) retratan o personaxe es. .
collido pero tamén clarifican o pensa·
mento do personaxe, o que é fundamental no caso dun filósofo. Na nosa
mocidade, Foucault viña nos apuntes
de clase, e a máis dun teño eu visto
no claustro de Fonseca coa edición de
As pal.abras e as causas e agora infór . .
mome de que foi un best·seller, malia
a súa dificultade. A min, que son cu,
rioso para estas cousas, tamén me in·
teresou o francés e, anque teño algún
dos seus libros, nunca me deriven a
facer ese tipo de lecturas demoradas
que esixen as obras de pensamento
como esta. ¿Tamén eu caín derrotado
e deixaríame engaiolar por esa literatura de contiños portátiles de ler e
esquecer? Quizais.

~cias

ó libro de Eribon, en cer·
to senso, paguei unha vella débeda
e o que eran intuicións miñas sobre
Foucault convertéronse, cando me. .
nos, en datos. Con Foucault ingre·
san na historia do pensamento con·
temporáneo as institucións como a
clínica, o cárcere, o hospital
psiquiátrico, pensadas desde a filo·
sofía. Foucault é un metódico inves·
tigador, que vai ás fontes e ós datos.
Cando investiga duramente nas bi·
bliotcas, recórdame ó Benjamín que
buscaba documentos de cultura. Os
dous están unidos por Bataille: outro daqueles monstros. Outros te·
mas que se van desennovelando: a
transgresión e o poder:

~o

que existen nos ámbitos filo·
sóficos actuais círculos foucaultia·
nos. lsto é normal: el é un dos derradeiros dinosaurios da cultura
francesa, e cada filósofo francés debe
distinguirse por un círculo de admiradores e eséxetas. Membro da prestixiosa insitución do Colexio de
Francia e, ó mesmo tempo, militan·
te nas rúas, nas fotografías dos 70 e
dos primeiros 80, aparece con Sartre, entre outros, abrazando todo
tipo de causas que eran incómodas
para o sistema. Son fotos da nasa
memoria. Quen non vexa a este tipo
de homes como verdadeiros escrito·
res, non sei ónde os pode atapar.
Sondo este libro descubrín
(agora que as cousas poden ser xul·
gadas con certa distancia) que hai
moitas causas que a miña xeración
viviu na súa mocidade que procedí,
an, directamente, daquel París do
68. Alguén pode dicir que estou
constando unha evidencia, pero
asistir á ci.escrición das asembleas
universitarias, á proliferación de
grupos de estrema esquerda, ó debate sobre o estado represor, paréceme
como se todos nós estivesemos alí
ou como se. aquel París fose noso.
Esas son as nasas verdadeiras barri·
cadas parisinas. Máis que o París de
Baudelaire que buscamos na poesía;
máis incluso que o París pateado
por Benjamín. Cando un ere que se
mergulla no mundo anglosaxón,
atrévese a escribir, despois de ler
este libro: "Sempre nos quedará París". Se fose certo ... Anque os libros
como este tamén pasean moi ben,
tan ben coma os best-sellers, polos
túneles do metro de Londres. +
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: • A crítica española
prémia a Suso de Toro e Gonzalo N avaza
Falláronse os Prémios da Crítica
española, que recoñecen tarnén
ás obras publicadas en galega,
basca e catalán. Juan Marsé e
Antonio Cabrera foron os escri,
tores que gañarcin en novela e
poesía respeitivamente en língua
castelá. Pola sua parte, Suso de
Toro, que xa recebera o galardón
hai seis anos por Círculo, voltou
conseguilo con Non volvas; en
poesia foi Gonzalo N avaza o
afortunado con Libra; T arnpouco
é novo o prémio para Navaza, xa
que no ano 1991 foille concedí,
do polo poemário Fábrica íntima.
No apartado de. literatuia en ca,
talán, os prémios foron para Bal,
tasar Porcel, en narrativa, e Jau,

me Pont, en poesia; en euskera, a
colección de relatos Exumacións
de Ramón Saizarbitoria, mereceu

e

a distinción, e O código de papel,
de Míen Agur Meabe, levouse o
galardón no apartado poético.•

se

Suso de Toro e Gonzalo Navaza.
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Detalle do edificio para duas vivendo1 na Avda. da Circunvalación en Vigo, 1963.

• Os libros, ,
protagonistas
en Pontevedra
durante Abril
O Abril dos Libros en Pontevedra
chega a sua segunda edición coa
intención de contribuir á anima,
ción á leitura na cidade. Diferentes
espazbs acollen esta iniciativa que
comez.ou o 2 de Abril, Dia Intema--

cional do Libro Infantil e Xuvenil, e
que rematará o 23, Dia ·
Internacional do Libro. O programa
dirixido ao público infantil chega a
Monte Porreiro o día 6 coa Maga
Rulana e á Casa da Luz cos contos
de Pavís Pavós o Sábado 7. Os con,
tos para tcx:los serán narrados o ])o..
mingo na Praza da Pedreira da
man do Grupo Expresión. Nos se,
guintes Domingos do mes alterna,
ranse Mamá Cabra e Pavís Pavós.
Ademais, o Luns 23 terá. lugar a
festa dos libros na Praza da Ferrería
e durante tcx:lo o mes o concello
distribue nos coléxios e asociacións
viciñais exemplares do5 libros sobre os escritores Luís Amado Car,
hallo, do que se cumpre o centená,
rio do nacemento en Maio, Eládio
Rodríguez, a quen se lle adica o
Diadas Letras, e Oistelao. •

• Convocadas
as probas para
a Escala de Altos
Estudos Musicais
Os días 5 e 6 de Maio son os es,
collidos para as probas de
selección de alunas da Esco"la de
Altos Estudios Musicais, que se
van celebrar no Auditório de Ga,
liza en Compostela. .Segundo in,
forma o lGAEM, o director Antoni
Ros Marbá encarregarase de con,
feccionar as listas de admitidos
por especialidades para cubrir as
prazas dispoñíbeis . . Nesta lista te,
ñen·preferéncia aqueles músicos
galegos ou residentes na Galiza,
menores de 25 anos de idade, que
posuan o título-de Grao Superior
de Conservatório e que, a xuízo
do tribunal, acrediten un nível
suficiente de domínio instrumen,
tal. O plano de estudos de espe,

cialización da Escdla,
complemento da Real Filharm°'
· nia, abranxe dous anos, prorrogá,
beis a tres de xeito excepcional.•

•Lugo e
A Coruña
.
coa mus1ca sacra
/

O Orfeón Lucense apresentou o '
Martes 3 de Abril o II Encontro
Internacional de Música Sacra
que se celebra o Sábado 7 a partir
das oito no Salón Réxio do Círcu,
lo das Artes. Interveñen a Escola,
nia Xosé Castiñeira da
Deputación de Lugo, o Orfeón
Herculino da Coruña, o Orfeao
MUnicipal da Maia, Portugal, e o
Orfeón Lucense. Por outra parte,
a Coruña acolle do 7 ao 11 o XII
Encontro de Música Sacra "Cida,
de da Coruña" coa Coral de Ber,
gantiños, o Coro Clásico de Vigo,
o coro Padre Fanego de Ferrol~ o
coro Ultreia de Pontevedra e o
próprio Orfeón Herculino. •

• 'Na Faculdade
de Xomalismo
repasan os 15
anos da TVG
\

Desenvolvéronse do 2 até o 5 de
Abril unhas xornadas dentro da
Faculdade de Xornalismo nas que
participan perto de trinta especia,
listas para debatir sobre os quince
anos de existéncia da TVG. Con,
vidados polas asociación estudan,
til ''Marxe", protagonizaron as
mesas redondas políticos como
Ceferino Diaz, Xosé Luís Garcia
Casasnovas, Xosé Luís Méndez
Romeu, Camilo Nogueira e Xoán
Luís Saco. Pasaron tamén por
Xomalismo Xosé Luís Barreiro
Rivas, Xerardo Rodríguez, Arturo
Maneiro e Xosé Luís Blanco
Campaña. A pro9ución e
información da televisión galega,
a língua e a cultura, a calidade das
dobraxes, as análises dos partidos
políticos ou a posta en funciona,
mento no ano 1985, son os temas

• Luar na Luhre
comemora os 15 anos con disco e xira
Tres temas novos e dom interpretados en directo inclúense no disco Lo me~
jor de Luar na Lubre, editado pola Warner Music para comernorar o quince
aniversário do grupo. Durante este ano 2001 o grupo vai realizar unha in,
tensa xira por doce paíseS de Europa e América, adernais de contar cun ca,
lendário con trinta paradas dentro do Estado. O aniversário dos Luar na Lubre non se queda aí, xa que adernais os membros do grupo veñen de asinar
un convénio con Esrrel"la. Galicia para a realización da xira internacional.
Constituídos corno grupo en 1986, os Luar na Lubre editaron o seu primeiro
traballo, O son do ar, en 1988; virian despois Beira Atlántica, Ara solis e Pleni-lunio, publicado en 1997 coa casa Warner. Até agora Cabo do mundo era o
seu último disco, polo que receberon o prérnio de rnellor álbum de novas
músic:as da Sociedade de Autores e á mellor canción Chove en Santiago.
Bieito Romero, Xúlio V arela, Patxi Bermúdéz, Rosa Cedrón, Daniel Sis,
to, Xavier Cedrón, Xavier Ferreiro e Xoán Cerqueiro forman o grupo.•

• A arquitectura
de Pérez Bellas en Vigo
Ademais de pintor, Agustín Pérez Bellas exerceu de arquitecto como arn0'
sa a exposición preparada polo Coléxio de Arquitectos de Galiza que se
pcx:le visitar até o 15 de Abril na delegación de Vigo. Unha mostra centra,
da en esquemas que Pérez Bellas vai aplicar desde meados dos cincuenta
en edificios residenciais e en locais cornerciais. Nestes últimos, segundo in,
dica Xosé Varela, comjsário da exposición, atopou unha grande liberdade
e satisfacción persoal. E a década dos cincuenta na que cidades como Vigo
experimentan o desenvolvimento do sector da construción, e do papel de
arquitectos como Xosé Bar, Fernando Arauxo ou o mesmo Pérez Bellas.
T endas de calzado con portal de entrada, cafetarias con formas novas para
teitos e escaleiras ou chalets realizados para a burguesía da época, son al,
guns dos proxectos que se amasan na mostra que quer lexitimar o traballo
e o contexto "e crendo que hai moitas máis vias no proxecto arquitectóni~
co que a segura, e moitas veces mal reivindicada, via recuperacionista". •
<lestes debates. T amén se exibiron
programas significados emitidos
ao longo dos últimos anos. +

•Cristina Pato
apresenta Xile.nto
en Madrid
Cun título sacado do barallete,
linguaxe dos paragüeiros, o disco
de Cristina Pato está dispoñíbel
nas tendas desde o 2 de Abril.
Adernais a gaiteira de Ourense
ten un calendário de concertos
que comeza o Venres 6 na T oxa,
continua o Sábado 14 en T orrela,
vega, Cantábria, e pasa polo
FNAC de Madrid o Luns 16. Con
T demia, o anterior traballo, Pato
vendeu ao redor de 40.000 discos;
neste conta coas colaboracións de
Catlos Beceiro, Javier Vargas, Jo,
sé Peixoto, de Madredeus, e Char,
lie McKerron, de Capercaillie. •

•Üúltimo
cinema portugués
noCGAI
Durante os meses de Abril, Maio
e Xuño desenvólvese no Centro
Galego de Artes da Imaxe, na ·
Coruña, un ciclo de cinema por,
tugués, centrado en títulos dos
últimos anos. Comezou o Mérco,
res 4 coa pioxección de A carta,
. de Manoel de Oliveira. Os dias 6
~ 7 prox~ctase Os mutantes, de

Teresa Villaverde, o día 17 Sa¡xv
t.os pretos de Joao Canijo, o dia
24, O rio de ouro de Paulo Rocha,
e os dias 27 e 28, As bodas de
Deus , de Joao César Monteiro.•
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• Milleiros
de visitas
no reabilitado
Pazo de
Mugártegui
en Pontevedra
Abriu o Pazo de Mugártegui co
seu mellor aspecto os días 24 e 25
de Marzo en Pontevedra. Despois
do pericx:lo das obras de reabilita~
ción, miUeiros de viciños quixeron
achegarse a comprobar os resulta,
dos neste pazo construfdo durante
os séculas XVII e XVIII. O concello
ten destinada a construcióp para
novos usos despois de pertencer
durante anos á fair..ília Parga e
Mugártegui que pasaba o verán en
Pontevedra; o resto do ano o pazo
acollia a Acadérnia de Ensinanza.
A última reforma importante tivo
lugar en 1948 e a farnília proprie,
tária encarregoulla ao arquitecto
Salustiano Cachón. O pazo, que
dispón de soto, baixo e dom anda,
res, contén un arquivo con fundos
relacionados coa própria constru,
ción e cos foros e outras
disposicións da época. Na fachada
pódese aprezar o traballos dos can,
teiros, tan prolífico na zona.+

J

A NOSA TERRA.
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conta de libros

Comentarios
sobre un
diccionario
Titulo: Gran Diccionario Xerais da Lingua.
Autores: Xosé Mª Carballeira, Carme

Ares, Carme Hermida, Primitivo Iglesias,
Xosé Mª Lema e Rosa López.
Edita: Xerais. Vigo, 2000.

A recente publicación deste die,
cionario debe marcar un fito na
lexicografía galega pola súa gran,
de aportación á nosa lingua, sem,
pre no horizonte de perfilar ou
axudar a perfilar o galega están,
dar p ro n e quecer o caudal
lexicográfico tradicional, porque,
do contrario, sería unha aposta
moi arriscada cara á estandariza,
ción d idioma. Quero dicir que
omos falantes serán no funi,
ro os falantes os que consoliden a
e colla entre diver as formas. O
que hoxe consideramos dialectal,
espúreo, etc. o día de mañá pode
que non o sexa.
Con todo estarna interesados en
comentar algúns aspectos do die,
cionario que eremos que, por
omisión, son digno de mención.

1) Botamos moito de menos a
REFERENCIA ITIMOLÓXICA; a base
latina (e outras) da que derivan
as palabras galegas serve en moi,
tos casos para determinar a defi,
nición, a forma, a Jnidade mor,
folóxica a que pertence e a reali,
zación fonética recomendada. A
falta de base etimolóxica bótase
de menos, se cadra, aínda máis
por ser unha aportación novido,
sa nos diccionario galegos do
anterior Diccionario Xerais da
Lingua. T amén é moi orientati,
va a referencia etimolóxica á

de atallar, corrixir, pero se unha
xeración de falantes galegas per,
den a fonética, esta será irrecupe,
.rable. Os docentes necesitamos
darlles e esixirlles aos discentes
unha determinada realización fo,
nética. Aínda que é moi bonito
nas aulas ver como nunha mesma
comarca (verbi gratia Monterrei)
un alumno pode dicir temp'O
(aberto) e outro tempo (pecha,
do), nun radio de menos de 1O
km, non debe
ser impedí,
mento para
que todos, to, Somos
das, incluindo os alantes e
o profesor de
Bergantiños, serán
adopten unha no futuro
única forma os falantes
de realiza,
ción. Tam, os que
pouco son consoliden
tantas as pa, a escolla
labras que va,
entre
rían de pro,
nuncia dun diversas
lugar para ou, formas.
tro, xa que a
maioría das
formas
é
coincidente.
Parécenos es,
tupendo que nos aclaren (elo:
aberto = argola; elo: pechado=
pron. persoal), pero iso non é su,
ficiente.

f

hora de determinar as formas
homógrafas e homófonas. Com,
párase no Diccionario Xerais da
Lingua as entradas pregar, 1 e pre,
gar,2 coas respectivas do Gran
Diccionario Xerais da Lingua, a
orde é xustamente inversa.
2) A TRANSCRICIÓN FONÉTICA
aparece en casos contados, algúns
para marcar a diferencia entre pa,
labras homógrafas pero non ho,
mófonas. Con todo, considera,
mos insuficiente esta aportación,
se queremos normalizar o idioma,
aquilo máis de noso que posuímos
é a fonética, xa que logo todas as
vocais medias tónicas deberían
ter representada a súa realización
fonética de acorde co estándar
galega. Xa é hora de que o galega
padrón se pronuncie por (tempo=
aberto ou pechado), (dente=
aberto ou pechado), etc. Porque é
aquí onde o galego está a perder a
súa identidade. Pode ter impor,
tanda a castelanización a nivel
léxico, pero, sen dúbida, para
aqueles que amamos o galego
oral, a fonética é moito máis
substancial que o léxico. Acle,
mai as formas léxicas son fáciles

3) 0EFIN1CIÓNS. Cómpre reparar
nalgunhas definicións que,
sen dúbida non parecen concordar co "Sentir común" dos usua,
rios. Irnos referi.rnos a Fornicar.

O Diccionario de la Lengua Espa,
ñola da RAE defínea do seguinte
xeito: (Del lat. fornicari) intr.
Tener ayuntamiento o cópula car~
nal fuera del matrimonio.

Xavier Queipo
Papaventos

Non eremos que esta definición
estea á altura do uso actual. Nin
os diccionarios portugueses nin
o uso actual permiten unha defi,
nición tan "aventurada" como a
que aparece no Gran Xerais. Sen
dúbida, calca a definición do
diccionario académico español.
4) Desde o punto de vista
IDEOLÓXICO, aínda que sabemos
que este tema é moi complica,
do, queremos facer un comenta,
rio sobre algunhas incoherencias
para o noso punto de vista.
Parécenos moi correcto que se
inclúan s.v. Cristo expresións galegas como "estar feíto un cristo",
pero xa non compartimos que
s.v. Deus, expresións como "a
Deus dar" apareza con maiúscula.
Non sabemos a santo de qué,
Deus (sic) é máis ca cristo (sic).
5) DEFINICIÓNS ENCICLOPÉDICAS.
s.v. Fémur s.m.1 Oso propio das
extremidades inferiares dos vertebra,

dos tetrápodos que vai desde a pelve
o xeanllo e a tibia. 2 Nos insectos e
arárnidos, terceiro artello das patas
situado t;ntre o trocánter e a tibia.
Parécennos moi correctas as de,
finicións que adoptan, en xeral,
un método enciclopédico ou
científico. Son moi frecuentes
neste diccionario este tipo de
explicac;:ións, o que nos aleda
moito. E evidente que isto ten
os riscos de non ser sempre co,
herentes, pero aínda así nos feli,
citamos polos casos en que
concorren estas definicións.

O Gran Diccionario Xerais da Lin~

6) DúBIDAS. T emos dúbidas, co,
mo non podía ser doutra manei,
ra. En todo caso parece que vai
sendo hora de fixar o estándar e

gua defínea así: Fornicar v.i.: Ter

(Pasa á páxina seguinte)

NARRATIVA
NARRATIVA

relacións sexuais, especialmente
as que se dan fóra do matrimonio.

PllJNWtntos
Xavier Queipo

JI

Campo segado
de Álvarez Tomefro
Quízais se vaian os días de ouro e as
fiestras se pechen, quizais só quede un,
ha terca tristeza e
sabiduría, como o
autor di nun dos
seus poen_ias, pero
Manuel Alvarez
T orneiro, esa voz
que se encadra nas
xeración das festas
minervais, continua
colleitando versos.
·-';::.;::r.~~
Campo segado é a última entrega dun es--------critor, coa que gañou
.
1:... . . . ..
o prémio Miguel G~zález 'Garcés do
2000. Xa disfrutara Alvarez Torneiro
deste galardón, convocado pola Deputación da Coruña, á vez editora do libro, con Luz de facer memoria, obra poética louvada tamén co Prémio
Nacional da Crítica en 1999. •

Volta a Marilyn
dos quince anos
Reedita Xerais o libro de Agustin Fernández Paz, Amor dos quince anos,
Marilyn, a homenaxe ao cinema como
"fábrica de soños"
através de cinco relatos. Conta
Femández Paz que
entre a primeira tarde que foi ao cinema
e o dia de hoxe, "pui,
den ver moitas películas que deixaron en
min pegadas imborrábeis. Algunhas xa son
famosas e están en todas as histórias do ci1'\ ..."··>-'-··'··· ..· _,_ __ .__.,...
ne; outras, sen acadar esa fama obxectiva, son tamén inesquecíbeis para
min. Volto a vista atrás e sei que sen
esa visión de películas corno As uvas da
ira, Paixón, Antonio das Mortes, Jules e
Jim ou Grupo Salvaxe eu agora sería unha persoa diferente". •

Icl"orme da literatura
O Centro Ramón Piñeiro edita--anualmente un informe da literatura desde o
punto de vista de como se recibe, desta
vez o correspondente a
·
1999. Neste vo.,t(~~-·
lume recóllense
notícias "de todo aquilo que,
atinxindo directa
ou indirectamente ao ámbito da
literatura galega,
incluídos o teatro,
a literatura medieval e a literatura
de transmisión
oral", apareceu
non só en soporte impreso e inforrnáti,
co. Un dos dados do informe revela
que un 36% das publicacións de narra,
tiva foron antoloxias e un 32% novelas. Apéndice de libros, recensións na
prensa, publicacións ao redor do Dia
das Letras, páxinas web e prémios aparecen nesta compilación dirixida por
Blanca-Ana Roig Rechou. •

Bibliografia
para os arqueólogos
A Asociación Profesional de Arqueólogos de Galiza
elaborou un traba,
llo para atender ao
incremento de publicacións do sector tanto na Galiza
como en Europa.
Bibliografía arqueolóxica de Galicia é
unha ferramenta
que, ademais de aos
1··...
galegos, pode servir
especialmente aos investigadores foráneos. Duas ordeacións, por autores e
cronotemáticas. •

,..J
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Ü COQdeL
O Correo da Unesco
Febreiro de 2001. Prezo 550 pta.
Dirixe: René Lefort.
Edita: Organización das Nacións Unidas para
a Educación, a ciéncia e a Cultura.
A loita campesiña contra os alimentos
xeneticamente modificados centra o tema protagonista <leste número. Claude
Guibal canta a história de lskandar Jalil,
exípcio que se
ve incapaz de
mantera labranza familiar por falta
de terras.
Kintto Lucas
narra a loita
dos sem terra brasilei,
ros para
conseguir
un reparto
máis equitativo dos latifúndios
agrícolas. Kamal Majunder fala da revolución biolóxica de Bangladesh. Michel
Bessieres entrevista a Rafael Mariano, lí,
der agrário das Filipinas. Anne
Loussouarn relata o abandono do campo
na China.+

---1,~ll========Leit========uras~llll------(Ven da páxina anterior)
non andarmos para adiante e para atrás. Estou pensando nas palabras M.rpa. e lw.rpón. Ata o de agora transcritas co hache inicial por
razóns etimolóxicas e que agora
se propoñen sen o grafema mudo
en posición inicial. Non sabemos
as causas, pero tampouco aquí
concorda co portugués (harpa e
arpiio ), nin coa base etímolóxica.

nimo de coherencia; non está
xustificado que uns verbos de 3ª
conxugación teñan unha vocal
radical I e outros E. O mesmo
que a normativa .oficial fai para
durmir e pedir. Do mesmo xeito
que a 2ª conxugación rexeíta palabras como dizer por non seren
galegas, tamén para a 3ª conxugación deberíamos fíxar a vocal
radical e íso reforzaría o sistema.

As' adaptacións de cultismos latinos (corrixir e reflectir) non se
fan dun xeíto homoxéneo, non
vale. desculparse en que el.i.gete e
corrigere teñen un I longo e reflectere un E, pois a adaptación
dos cultismos ten que ter un mí-

Os ESTRANXEIRISMOS son tratados de xeíto irregular (slogan),
agora aquí adóptase a solución
común co portugués. Onde debería aparecer eslógan por ser ese
o ·-criterio · xeral de adaptación
dos "s" líquidos da nasa língua,

------·11

O común
dos veciños
N" 3 . Xaneiro de 2001. De balde.
Dirixe: Xosé Carlos Morgade.
Edita: Organización Galega de Comunidades
de Montes Veciñais en Man Común.
As navidades máis importantes da
información sobre montes en
mancomun protagoniza as páxinas deste
número. Dáse canta de diversas iniciativas a pral <lestes espácios
naturais. Os
aspectos máis
destacábeis
son as iniciativas lexislativas pará
impedir que
o imposto de
sociedades
se Hes aplique aos
montes .
. Tanién se
incluen traballos relacionados con mellaras na xestión dos montes. Entre estes, destaca a denúncia da
ocupación de terras por parte de Unión
Fenosa e a proposta para reducir o risco
de incéndios forestais mediante o pastoreo de cabalas nos montes.+

Duvi3
Diario Dixital
da Universidade de Vigo
N 2 l. Xuño-Decembro de 2000. De balde.
Dirixe: Primitivo Carbajo.
Edita: Universidade de Vigo.

..,

Esta publicación recolle todas· as informacións recollidas durante seis meses na
páxina electrónica www .duvi.uvigo.es,
órgano difusor da
própria universidade viguesa. As
notfcias que se
atenden atinxen
. todos os eidos,
desde a polrtica
reitoral até os
deportes,
pasando pala
cultura, a econemia, a tec·
noloxia e os
espectáculos.
Exemplodo
interese aglutinador é o seguimento de actividades tales
como a investigación biolóxica na alta
montaña ou as obras de teatro estreadas
en Telecomunicacións. •

Presentimentos
· de Manuel Seixas
Titulo: Presentimento.
Autor. Manuel Seixas.

Edita: Madame Mir.

T rátase dun novo cantautor? Non, Manuel Seixas é ese profesor de Filosofía,
de Arousa, que en 1996 gañou o prémio
Xerais coa novela A velocidade do frio e
que xa daquelas aportaba ao grupo Korosi Danzas algunhas dos centos de ideas
que bulian na sua cabeza. Algunhas deben ter chegado a bon porto como esta
de Madame Mir, unha nova editorial
con sede en Santiago, da que é un dos
promotores. Presentiment.o é o título do ·
seu próprio disco, despois do

por exemplo, escena. Con todo
botamos de falta moitos que hoxe forman parte do noso acervo
lingüístico e resultan ímprenscindibles (chatear), dun diccionario qu~ pretenda dar resposta
ás demandas dos usuarjos.
7. A pesar das observacións anteriores e das moítas dúbídas que posuimos, supoñemos que moitas
compartidas polos mesmos autores, e algún castelanismo (catastro)
alegrámonos moito desta nova
aparición tan rica e tan necesaria.
Queremos salientar tamén que
resulta moi útil para a aprendizaxe do idioma dar entrada ás for-

canta de discos

experimento de musicar e comprimir en
CD parte da novela A velocidade do frio.
Volta a lanzar letras con esas ideas que
abalan entre a incapacidade para ser positivo e o desexo de abandoar o gris, iso
si, acompañado musicalmente do sinie.sr:ro Segundo Grandio, que ademais de
tocar baixo e contrabaixo, bota unha
man na prodJición, lván Laxe na programación, Anxel González na bateria e
César Morais nos teclados e piano. Unha explosión instrumental que pasea
por todos os estilos para ilustrar o recitado de Seixas. Gente positiva, Feira, Estou
de esr:rea e Naúfrago son alguns dos temas <leste compacto no que o autor percura plena atención do ouvinte. Música
para quen dubida palas mañás que o
mundo teña sentido.•

mas espúreas para facilitar a localización das formas correctas.
O que ademais resulta curioso é
que unha empresa provada (Ed.
Xerais de Galicia) acometese a
elaboración e a edición dun diccionario que outras institucións
públicas deberían ter feito, especialmente menciono a Conselleria de Educación e a Dirección
Xeral de Política Lingüística.
Parabéns a Edicións Xerais de
Galicia e aos autores e autoras,
· estes si eren que a nosa lingua é
un tesouro. +
XESUS LANTES VITUREIRA

1

to funciona como un catálogo do selo;
nel pódese escoitar a Cristina Pato, coas

pezas Tolernia e Africa., Mutenrohi, Fasero, Beladona, os gaiteiros de Xarin, a fadista Maria do C.eo e Xingra. •

tas Ledicia para interpretar o que podemos escoitar n o disco En unha déca,
dñ.. O título ten que ver coa idade desta
banda de Sanguifieda, Mos, que come,
zou con cinco e seis alunos no seo da
asociación viciñal. No ano 1996 chegaban a ser campeóns da Liga de Gaitas da man de Hipólito Cabezas, o seu
director. Neste traballo apresenta, por
un lado música tradicional interpreta,
da dese xeito, e por outro, música orquestada: percusión latina e panderei,
tas de coidada técnica, acompañadas
tamén de violins, violonchelos, violas
e con aabaixos. O grupo Araboc e o
pandereteiro Polo colaboran nesta gra·
vación. +

(Lcdida..

Sons étnicos
Titulo: Émika. Los sonidos de Galicia.

Grupo: Vários.
Edita: Zouma Records.

Un compilatório con alguns dos artistas
que gravan con eles é a proposta da xen,
te do selo ourensán Zouma Records con
Étnika. Los sonidos de Galicia. O compac-

Noventa músicos
con ledicia

\

Trtulo: En unha década
Grupo: Banda de Gaitas Ledicia.
Edita: Sonifolk.

Chegan a ser noventa os músicos que
suben ao escenário coa Banda de Gai-

FRANCISCO

ANT.

VIDAL

Santa Casilda e as flores da vida
Eran os tempos nos que a Península Ibérica estaba repartida entre
as tres relíxións monoteístas que,
·por mor da competencia, non se
levaban nada ben. Se para uns os
árabes eran uns salvaxes cheos de
vicios, para os outros, os xudeus
levaban o maior pecado do mundo: o de ser asasinos de Cristo, e
para aqueloutros, os cristiáns eran
uns sectarios asoballadores.
A xente do pobo, afeita a unha
constante loita pola vida, non vía
con bos ollos que, nunha terra supostamente pertencente a unha
determinada comunidade, houbese elementos de outra· que, máis
espelidos, atrevidos ou con sorte,
medrasen no económico por enriba dos teóricos nativos, e os gobernantes, baseados en políticas populistas que lles aseguraban a continuidade no poder, reprimían a
aqueles que non profesaban a súa
fe, xa fose por medio de leis discriminatorias ou de guetos. O represor xustifi.caba os seus actos como
· mal necesario para acadar a tranquilidade da maioría, e o represaliado só podía loubar o sacrificio,

resignación e humildade dos seus.
E isto era norma asentada, comprendida polos mandatarios, non
podía selo por unha nena, aínda
que fose aristócrata e criada no.
multiétnico Toledo do século XI.
Esta nena, Casilda, era filla do
gobernante da cídade, Canon,
quen non dubidaba en recriminar a todo aquel que non rezase e
vivise según as normas do Corán.
A servidume de Canon, formada
por cristiáns apresados nas súas raz..
zias, vivía nun rexime de escravitude, coa conseguinte dureza no trato.
¿Que lle quedaba a aqueles homes e mulleres asoballados? Para
un grupo de. crentes, o refuxio
da impotencia é a oración e a
prédica da fe e a esperanza.
Casilda, na súa bondade infantil,
non podía comprender que aquelas persoas, que se animaban entre
si contando historias dos milagres
que o seu Deus fada para axudar
aos devotos, fose mala xente, e fo¡

achegándose a eles, escoitando as
súas crenzas e compartindo cos escravos as ensinanzas e ilusións do
cristianismo como se dunha pasantía nocturna se tratase, pasantía que ela pagaba levándolle aos
prisioneiros comida ás agachadas.
Os gardas non eran quen para
lle impedir a filla do patrón entrar e sair de calquera estancia
do pazo, e daquela avisaron o
pai, pois non fosen levar eles as
culpas do que a rapaza lle levaba
aos cativos ás agachadas.~
Canon agardouna para lle preguntar por aqueles envoltorios, disposto
a darlle un castigo pola travesura.
-Son rosas -respondeu a sorprendida rapaza, e cando Canon
lle abriu o mandil, apareceu, como a rapaza lle díxera, un ramo
de rosas á vista de todos.
-Vedes, paspáns, aquí non hai
nada máis que floreciñas.
Pero cando o pai marchou, convencido da inocencia da filla, as

rosas reconvertéronse en anacos
de pan. O grande milagre da natureza, as flores convertidas en
comida, acababa de oficiarse no
regazo da inocente doncela.
Sen embargo, esa non era vida
para ela, que desexaba vivir entre
unha maiorfa cristiá; pensando,
como vulgarmente se di, que todo o monte é ourego, e pediulle a
Deus un favor da súa bondade.
Sucedeu que a mociña sufriu o
que hoxe chamamos unha menorraxia, períodos menstruais
esaxeradamente abundantes,
que os médicos do pazo non
eran quen de aliviar, e só unha
das escravas, orixinaria do norte
da península, lle aconsellou que
se bañase na lagoa de Briviesca,
en Burgos, para curar aquel mal.
Acudiu Casilda, co consentímento paterno e dando gracias a
Deus por tan liberador mal, a dita lagoa, para se bañar, e tan aliviada se sentiu que decidiu ficar
naquel -lugar, ata o día da súa
marte, o 9 de abril de 1074. •

ANOSA TERRA
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Organizacións de ensinantes.apoian a elaboración
con perspectiva galega dos libros de texto
Valoran as reclamacións de discriminación positiva da Asociación de Editores Galegas
-0- C. VIDAL

Entidades relacionadas co ensino valoran a proposta da Asociación Galega de Editores de
discriminación positiva para o
libro galego e apoio á produción de textos para todas as
matérias escolares. Os mem.bros da directiva, Fabiola Sotelo, Xosé Puga e Xan Pazos
propoñian no último número
de A Nosa T erra a necesidade
de defender fronte ás grandes
empresas foráneas un sector
estratéxico na normalización
lingüística e cultural do país.
As propostas dos editores referí,
das aos libros de texto acadan o
respaldo de entidades que teñen
preséncia no ensino como a AS,
PG ou Nova Escola Galega.
Francisco Veiga, de Nova Escola
Galega, recoñece a necesidade
de que os materiais escolares se
produzan "desde Galiza, partindo
da perspectiva de contido é evi,
dente que, en todas as matérias,
desde Matemáticas até Língua é
preciso que sexan materiais pen,
sados desde aquí, porque senón
escase promovendo a implanta,
ción de modelos alleos e a acul,
turización". Mália pensar que
ningun profesional se pode escu,
dar na falta de materiais en gale,
go para impartir as suas aulas en
español, Francisco Veiga enten,
de que a Administración pública
tiña que preocuparse para que to,
das as necesidades do conxunto
das matérias de ensino escivesen
cubertas en canto libros de texto
en língua galega. Era esta tamén
unha das reclamacións da Aso,
ciación Galega de Editor , que
e laia a da auséncia de matedai
en aqueias disciplinas nas que o
esca núm ro de alumnos non
facia r ndfbel a ua pr dución.
1
'

tecid edit rial é tratéxico,
de de a persp ctiva cultural, pa,
ra a normalización do pafs e por
i a Administración teria que
estabelecer as medidas pertinen,
te para a sua subsi téncia e para
que poideran competir coas
grandes compañias transna,
cionais", afirma Anxo Louzao,
da CIG, Ensino para quen a au,
séncia de normalización fai que
as editoriais precisen un apoio
público maior. "O mercado do
Libro de texto está maioritaria,
mente en mans de fóra que non
se basean na nosa realidade. O
libro galego segue a ser excep,
ción", engade o representante
da CJG,Ensino, entidade que
veda con bos ollos a aprobación
dun convénio entre a Xunta e as
editoriais de cara á gratuidade
dos libros de texto, un proxecto
que, segundo o seu cómputo, se,
ria asumíbel para o orzamento
da consellaria e que andada en
tomo aos 6.000 millóns de pese,
tas para o ensino obrigatório.
· En canto á necesidade de que to,
das as disciplinas teñan materiais
en galego e non só as que gozan
. dun amplo mercado, Anxo Lou,

A.N.T.

A maior parte dos texto$ que se urilizan no ensino están feitos fora da Galiza.

zao afuma que ceo libro de texto
non debe ser impedimento. Non
é a única ferramenta pero é im,
portante e para a Administra,
ción é imperdoábel que non
existan. Nas maté,
rias que é necesá,
rio impartir en
lfngua galega é
onde existen ma,
teriais impresos,
nas outras só por
militáncia de certas
entidades e em,
presas é polo que
se conseguiu sacar
adiante algun pro,
xecto, pero non
polo empeño da
Xunta".

do próprio meio do alumno",
defende, ao tempo que se mostra
a favor dun maior apoio da Xun,
ta para a produción de materiais
que surtan as necesidades dó en,
sino.

As--PG e

ceA competéncia
do español é
abrumadora",
afirma Costa. Ao
seu ver, os gran,
des grupos edito,
riais promoven
unha ofensiva
comercial
na
que, alén do Pº'
der económico
que lles permite
oferecer libros
producidos coas
máis inovadoras
tecnoloxias e
materiais com,
plementários in,
cluen na sua pro,
moción a visita
de escritores vencellados á em,
presa, caso de Arturo Pérez Re,
verte que visitou recentemente
a Coruña para participar nun
encontro con estudantes de dis,
tintos centros da cidade.

Nova Escala
Galega afirman
que a
normalización
do ensino
está na língua e
nos contidos.

Da AS,PG, Xoán
Costa aponta que
a maior parte dos
textos que se em,
pregan no ensino
galego "son meras
traducións, cos mesmos erros
que o orixinal en español cando
se trata dunha editorial única.
T amén os contidos son idénti,
cos". Indica asirnesmo que, nal,
guns qi.sos, a editorial oferece o
mesmo material engadindo so,
mente un apéndice cornplemen,
tário no que incluen unha parte
específica para Galiza. ceExplí,
canse, poño por caso, os rios,
poñendo exemplos de fóra e só
logo, nun apéndice, fálase dos ·
rios galega s. Compre que os
conceitos e o seu desenvolve,
mento teñan en conta o próprio
país, seria lóxico que se partise

con medidas que a entidade leva
reclamando desde hai tempo en,
tre as que se encontra a elabora,
ción e difusión dun catálogo dos
materiais existentes. "lncluiria a
cuestión dos libros de texto den,
tro dun plan máis amplo que non
existe de galeguización do ensi,
no. Non podemos esquecer que
non se está a garantir a preséncia
do galego nen sequer no que está
lexislado. Que haxa libros de
texto é importante, pero iso ten
que ir acompañado dun proxecto
de divulgación e de promoción
do uso", sinala Concha Costas.
Ao respeito da discriminación
positiva para os libros produci,

dos en Galiza, Concha Costas
opina que cea galeguización non
é só cuestión lingüística, é preci,
so que haxa referentes galegas
nos contidos e se apresente un,
ha forma própda de ver o mun,
do. As empresas de fóra non
arriscan nada cando para as de
aqui os libros de texto permíten,
lle ter aberras outras liñas funda,
mentáis no proceso de normali,
zación do país. A Administra,
ción deberia, por iso, estabelecer
o tipo de axudas axeitadas entre
as que se poderian incluir as
canles de distdbuición para que,
por exemplo, os libros de textos
non queden armacenados e fun,
donen nos centros de ensino".+ ·

Os nacionalismos
•
per1gosos
Josep Huguet
Joan M. Serra

Fomentar o uso
A ·presidenta da Mesa pola Nor,
malización Lingüística, Concha
Costas, vai máis alá para reda,
mar que "o mercado sexa rendí,
bel". Avoga Costas non só pola
existéncia de libros de texto en
galego senón por promocionar o
seu uso desde a Administración,
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Morreu Marino Dónega,

primeiro Conselleiro de
Cultura da preautonotnia

.t

Foi tesoureiro da Academia e presidia a
Mocidade Galeguista da Coruña no 36
*X.C.

O pasado 1 de Abril morreu
na Coruña o galeguista Marino Dónega, que na preautonomia presidida por Antonio
Rosón, exerceu o cargo de
primeiro conselleiro de cultura. Partícipe das teses políticas de Ramón Piñeiro, o avogado Dónega formou parte da
Académia Galega, na que foi
tesoureiro, deixa unha pequena obra escrita de ensaios en
galego e ainda que manifestou intencións non se decidiu
a escreber as suas memórias.
De orixe onubense, pero inte,
grado axiña en Galiza, a bio,
grafía Marino Dónega (1916,
2001) ten un percorrido inicial
semellante a moitos dos seus
compañeiros de xeneración:
intervención política tempra,
na, esperanza na mudanza- de
Galiza co Estatutó e vida tron,
chada pola insurrección mili,
tar de Franco. V elaí o seu per,
fil nas enciclopédias, "militan,
te desde moi xoven nas fileiras
do galeguismo, presidia a Mo,
cidade Galeguista da Coruña e
participou activamente na
campaña do plebiscito do Esta,
tuto, colaborando en A Nosa
Terra, Ser, Resol e La Tarde.
Fixo a guerra en Sanidade, e
ao acabar o conflito acabou a
carreira de avogado pero non

'(

puido opositar polos seus ante,
cede:ntes políticos". Dónega
reaparece na via pública do ga,
leguismo como un dos sócios
fundadores da Editorial Gala,
xia, cerne da grande operación
do galeguismo do interior para
salvar no posíbel a chama ga,
leguista baixo a represión fran, .
quista e forma parte das distinas institucións criadas nesta
dirección. Na entidade chegou
a ser presidente, sustituindo a
Domingo Garcia Sabell e sendo reemprazado, cando a saude
empezou a quebralo, por Xaime Illa Couto.
Os seus traballos son dispersos en xomais e apenas agrupou en libro a sua obra, como
a escolma que realizou dos
traballos literários de Cuevi;
llas, ou a antoloxia que fixo
da obra de Castelao. Precisamente a partir de Os dous de
sempre realizou o seu discurso
de ingreso na Académia Ga,
lega, da que foi tesoureiro.
Nos anos setenta foi un dos
asinantes do Documento dos
29, un dos múltiples surxidos
na Transición desde as file iras
galeguistas que orientaba Ramón Piñeiro. Ao final dese
proceso Dónega formou parte
da primeira Xunta preautonómica, a presidida por António Rosón.•

MAGAR / Arquivo

FRANCISCO MANTECÓN
RAMmoFoNTE
Chaman desde Vigo e comuní,
canme a triste noticia de morte de
Francisco Mantecón, o noso que,
rido amigo e un dos máis teimu,
dos e persoais renovadores cliso
que chamamos a pintura galega,
denominación de orixe que, para
min e cada vez máis, só a xustifi,
can os artistas solitarios e perseve,
rantes, coma el foi, que crean des,
de un país que queremos facer ha,
bitable para todos, e nun tempo
que non nos faga comungar con
demasiadas rodas de muíño. Paco
Mantecón formaba parte da paisaxe humana do mediodía do
Areal, a zona na que eu vivo e na
que el tiña o seu estudio. Eu coñecino nos oitenta, na esquinada
nocturnidade das Travesas e da
rúa Zamora, (os primeiros partos
de arribo dun PNN que decidira
cambiar de vida, poñéndose a ha,
bitar nesa cidade ás veces dura
que é Vigo), pero aprendín a querelo e a comprendelo nas horas da
· mañá, nese mediodía portuario no
que asoman os volumes dos car,
gueiros, falando os dous, moi sere,
nos, cuns vasos de rioja nas mans.
Nesas tertulias abertas e esporádicas do Metropol (Carlos Oroza,
Basi, Pepe Galovart, e tantos ou,
tros), presididas por T oti, aparecía
Paco Mantecón. T acitumo, aparentemente amargo, opaco .como
a súa pintura, ía desennovelando
ós pouros, coma os tímidos (non
confundir cos falsos humildes) a
madeixa do seu corazón, dos seus
afectos, dunha ironía xorda e

intelixente. Gustábame velo, e fa,
lar con el. Definía moi ben. l l i
ñecía polo miúdo o manual me,
morístico de quen é quen neste
tempo e neste país: sabía moi ben
quen se -empeña en facelo menos
habitable. Era leal, característica
esta que non ahonda demasiado
nesa fauna promiscua de pintores
e escritores que -¿por que irnos
ocultalo?- é ou foi o noso territo,
rio de caza. Era leal e independente, como a súa pintura. Cando
souben da súa enfermidade, unha
das primeiras cousas que facía 6
regresar, -cada mes e medio, era
preguntarlle a T oti por el, e este,
como bo hipocondríaco, sempre
positivizaba o mal alleo.

como Loost, a súa loita pictórica
era contra o ornamento. T amén
era para el o peor dos delictos que
pode cometer un artista, e por iso
sabía prescindir da inmensa capacidade que tiña para facer unha
pintura que se mov
polos vieíros do académico ou do previsible. Creo que nunca coñecfn a
outro pintor tan teimosamente
antifigurativo que fose quen de
debuxar tan ben coma el o fada.
Non lle interesaban os obxectos,
porque corren o perigo de conver,
terse, antes da conta, en naturezas
martas. Non lle interesaban os
rostros porque sabía que detrás do
rostro que parece que nos mira,
non hai ninguén.

E Paco aparecía, 6 día seguinte e,
acubillando todo signo que puide,
se ser interpretados polos seus ter,
tulianos de barra como autocom,
paixón, pedía un rioja, acendía un
ducados e eu dicíalle que tiña que
vir aquí a Londres, a ver a Modem Tate e faláballe desas pala,
bras rematadas en -ci6ns como
instalacións ou intervenéións ...
Pero el xa o sabía todo. Viña de
volta, como a súa pintura, que era
unha mensaxe desesperada a tan,
tos nihilistas que campan, triun,
fantes, polo mundo da arte. Aínda máis nihilista ca eles, Mante,
eón, que consideraba moito as
bandeiras de Jaspers Johns, quixo
pintar bandeiras monas, fiestras ó
baleiro. Creo que un día lle escri,
bín un text~ no que eu dicía que,

Pero detrás dos seus lentes, e da
súa ollada neboenta, Paco Mantecón sabía ollar moi ben o mundo.
Aprendín moito con el. Foi o
portadista dos libros de moitos de
nós: reinventou, dos primeiros e
sen superficialidades, este oficio
do deseño. Era quen de converter
unha simple botella de augardente, poñéndolle unha etiqueta,
nunha pequena escultura. Rigoro,
so, lía os nasos libros antes de por,
Hes unha portada. Lía moi ben:
un día devolveume un texto que
lle fixera para un catálogo, e abofé
que tiña razón en tódalas impreci,
sións de estilo. Moito me gustaría,
Paco, poder enviarche agora este
mesmo para que borrases, coa na,
da azul dos teus lenzos, por inne,
cesarías, tódalas súas palabras. +
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4 e 5 de Abril

2 de Abril

6 de Abril

'Galicia ante la sociedad del
conocimiento'"

Lugo
Circulo de las Artes
20:30 horas
Universldade de Santiago*
Concello de Lugo•
D putaclón Provincial de Lugo•

Concerto
Conciertos de Semana Santa

1

Verdi e a música de cámara: o
cuarteto de cordas

9 de Abril

Xomadas

Concerto

HVerdf 2001" lugo Cultural
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Orfeón Herculino

Pontedeume
lgrexa Parroquial de Santiago
21:00 horas

Vigo
Confederación de Empresarios de
Pontevedra
Universidade de Vígo•
Consellerla de Industria e Comercio*

Cancerto
XJI Encuentro de Música Refigiosa
Ciudad de La Coruña

Orfeón Yerra a Nosa

A Coruña
Real e Insigne Colegiata de Santa Mª del
Campo
-20:00 horas

Softgal*

Do 5 ó 26 de Abril

Concerto

2 de Abril

XJl Ern~uentro de Música Refigiosa
Ciudad de La Coruña

EJcposic.ión
Conf renda

1c o Hom rJCJlfE> a Ramón Marta Afler"
As aplicacións da Astronomía

Historia de Galicia

Coro Padre Fanega de Ferrol

Portonovo - Sanxenxo
Edificio Multiusos

A Coruña
R.I. Colegiata de Santa Mª del Campo
20:00 horas
Orfeón Hercufino*

nas ciencias da Terra
Jesús González González
Vigo
Salón de Actos
19:30 horas
CLI / C >ne //o de Vigo,.

:3

Abril

d~

Confet>encia
"Obradoiro de Astronomía"

As escalas do Universo: das partículas elementais ós supercúmulos de Galaxias

- _.

-: .. .

. _

Concerto
C.

LU

°'l

Ü / lJ al

Escenas de ópera: arias e dúos
de Verdi
Lugo
Círculo de las Artes
20:30 horas
Unt rs11Jade de Sam1 go,.
Concello de Lugo•
Deputación Provindaf de Lugo"'

Preludio y Fuga

o

º

om

A Coruña
Cent ro de Estudios Caixa Galida
19:30 horas
APEM

Vigo

·.

,

R

Ciclo "Un acercamiento al tema de Ja
enfermedad mental"

Mesa redonda: Sociedad y
enfermedad mental

Sánchez Lavega

Vigo
Salón de Actos
20:00 horas
C f 1r Con
lo d

Ct

León
Salón de Actos
19:30 horas

Exposidón Antotóxica

Laxeiro... El eterno retorno
La Habana - Cuba
Convento de San Francisco
· Fundación Laxelro"'

Conferencia

Ciencia

4 d(? Abril '

Una imaginación del noroeste. ·
Luis Mateo Diez

-

Planetas no universo
A~ustfn

A Coruña
R.I. Colegiata de Santa Mª del Campo
20:00 horas
Orfeón Herculino*

Confe~a

Ballet de Jesús Quiroga
Santiago
Auditorio de Galicia
21 :30 horas

Corderenda
t

~

Coro Ultreia de Pontevedra

5 de Abril

3 de Abrit ·.
Oc o

. --L ·_--

5 de Abril

Juan Antonio Garzón Heydt
Vigo
Salón de Actos
18:30 horas
Cultura Concello de Vigo""

Concerto
XII Encuentro de Música Religiosa
·
Ciudad de La Corufia

·

5 de Abril

Confe
el
Ali r

mon Marr

Ramón María Aller, un cíentffico
galego na astronomía do XX
José Angel Docobo
Vígo
Salón de Actos
19:30 horas
Cultura Concello d Vigo

Conferenci
Ciclo "Ficción e Ciencia"

2001, a odisea está no espacio:

A estación internacional Alpha
José Meseguer Ru iz
Vigo
Salón de Actos
20:00 horas

Conciertos de Semana Santa

Concerto

Orfeón Terra a Nosa

Redondeta
lgrexa Parroquial de Santiago
20:00 horas

7 de Abril

Ata o 15 de Abril

Con<erto
XII Encuentro de Música Religiosa
Ciudad de La Coruña

Coral Bergantiños de Carballo
A Coruña
R.I. Colegiata de Santa Mª del Campo
20:00 horas
Otfeón Herculino ~

· Ciclo "Velai o noso. Foklorel#

S de Abril

PUblicación

Con

"cüt

Minia Manteiga Outeiro
Vigo
Salón de Actos
20:30 horas
Cultura Con.cello de Vigo*

Pontevedra
Sala de Exposiciones Café Moderno

Os Renovadores

Cuftura Conc.ello d_e Vigo*

"Obrodoiro de- Astronomla ..
As estrelas que non viven soas

Exposición

uNulla Dies Sine Linea'". Antonio
Saura

XX Premio Esquío de poesía _
2000
Presentación libros gañadores

Grupo de Baile ..Perfecto Feijoo,.
del Real Coro ªToxos e Froles"

A Cabana
Local Social AA.W. San Antonio de
Cabana
19:30 horas

Ferrol
Salón de Actos Parador de Turismo
20:00 horas

Sociedad de Cultura 'Valle Jndán*

Colección de Arte Caixa Galicia
A Coruña
·
Sala de Exposicións

Cldo "'Ve/al o

flOSQ

' Baile

Fo/dore"'

A.f. "Terra Meiga"

S de Abril
4 de Abril
~certc>

"Verdi 2001" Lu.g<> Cultwaf

A canción de cámara ó redor de
Verdi
Lugo
Circulo de las Artes
20:30 horas

Urdversidade de Sallti-ago•
Co~elk>. d~ WgQ"I
~put~cl.on Prottinc:.fal dft t.u go*

Confennda
VI Cido de Psicofc:>.gia·y:: Sociedad

La soledad en positivo

Lugo
Aula Sociocultural
20:00 horas

Mugardos
Local Social C.C.R.D. de Cervás
20:00 horas

8 de Abril

Con.certo

Xll Encuentro de M~k;a Relt'glosa
Ciudad de Lct Coruña

16 ·de Abrii

Coro Clásico de Vigo

A Coruña
R.I. Colegiata de Santa Mª del Campo
20:00 horas
Orfeón Hercutmo•

Publicación

Informe de Conxuntura da
Economia Galega. Nº 1/2001
ClE?·

As adiv.idades que figuran neste avance poden sufrir modificacións

BRA SOCIAL

CAixAqAllCIA

· * Etttidade colaboradora
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"É unha obra protagonizada por
actores. Teatro dentro do teatro.
O autor ambientouna na toma da
Bastilla. En princípio é unha co,
média e hai días nos que o público
ri moito, pero outros nos que non.
Semella que os espectadores ere,
ran a historia ainda que case todo
o que se canta sexa mentira". Para
Zahera é o seu primeiro papel iffi,
portante no COO e fala cómodo
del, ainda que na conversa saia ao
paso, inevitabelmente, Petróleo, a
personaxe pala que se fuco coñeci,
do através da televisión.

"Supoño que aproveitarian o ti,
rón de Mareas Vivas -comenta.
De feíto, pésie"'a non ser o prota,
gonista aparezo no cartaz". A
sua presenza na montaxe do
CDG é un papel que gasta de
interpretar "porque a personaxe
é unha mentira constante, un
pouco atormentada, deses papeis
caramelos, que se soe dicer".

Semi
marx
case
un m
nov e

Luís Zahera

grung

'Danme personaxes compricadas
porque teño cara de vinagre'

unh::
máis
foi o

Sex
mene
te.

e

unh ~

~ PAULA BERGANTIÑOS

mesr

grupc
ÜS TELEVIDENTES COÑÉCENO POR PETRÓLEO, PERO NA SUA TRAXECTÓRIA FLUEN CASE QUE DUAS DÉCADAS
''NAMORA.bo" 00 TEA'TRO. CoMPOSTELÁN DE NASCIMENTO, Luís ZAl-IERA. INTERPRETA ESrES DIAS NA SUA CI,
DADE UN DOS PAPEIS PRINCIPAIS NA ÚLTIMA MONTAXE 00 CEN'TRO DRAMÁTICO ÜALEGO A CACATUA VERDE.

...

E coa televisión chegou a fama.
"De meniño imaxinaba ser popu,
lar, facer entrevistas, asinar autó,
grafos. Pero a popularidade des,
concerta, á xente cambialle a cara
cando te mira e sempre te están
observando, en todos os ladosJ
nos bares, na praza, no cinema. E
incómoda. E iso que eu teño unha
popularidade na Galiza relativa.
Forma parte do traballo e hai que
afacerse. Pensei que i,a ser maravi,
llosa pero non o é. E anedótica".

·O dia que viu a Anxélica
E como se prdduce. ese namora,
mento de Luís Zahe'ra e o teatro?
"Ainda teño o papel. Estaba xo,
gand.o a tirar terróns no meu bai,

sesen
tenta
os oi

~..

s.lbada~

rthhlava
por
ioiqtt.e, Fraga apre.-

etj.V'.ta . os.éspeciais ' a

~ sen.ta no centro do uni-- •
; verso o pi:oxecto da Ci~ !
= dade da Cultura e afirma •

; que é a obra máis impor.tante do mundo. A me . .
táfora da política cultu,
r al do presidente da
Xunta. As crónica son
elwcuentes. Falan do nú,
mero de coches .de polf,
cia que acompafian ao
mandatário. Coman que
a bandeira galega izous
no mástil ao pé da ame,
ricana ou que a viaxe foi
a "posta de longo" do
proxecto no Instituto E ,
pañol. En Manhattan

Ainda que co que rnáis desfruita é
co traballo no teatro, Zahera ex,
plica que para un actor non é ',
ficil cornpaxinar a posta en esce,
na co mundo da televisión e o ci,
nema. "A rnin o que rnáis me
gasta é facer teatro pero á hora de
falar do traballo interpretativo do
actor, cinema e televisión non
son rnoi diferentes. Estás facendo
unha escena en Mareas Vivas ali
no bar, arrodeado de rnrnpañei,
ros e é corno se estiveras actuan,
do nunha obra pequeniña. Sirnul,
tanear o traballo nos diferentes
rneios é levadeiro -engade. Gozo
traballando, son pouco vago". En
Mareas Vivas participan 18 per,
soas, "eu gravo dous ou tres dias á
semana. Os ensaios dunha obra
son duros pero logo chega a estre,
.la e a cousa vai sobre rodas. O
traballo de actor é un ofício bas,
tan te cómodo, pésie a tens ión
que supón subir ao escenário".
A aparición na TVG chega des,
pois dunha longa traxectória no
teatro, un feíto ao que Luís Zahe,
ra resta importáncia. "Empecei ·
no teatro con Pico e na compa,
ñia Ditea. Ali ttaballei con Agus,
tin Magán que sempre dicia que
o importante non se aprendía. El
sabia de interpretación o que
ninguén -conta. Cantas máis tá,
boas das que dispoñas mellor, pe,
ro iso tamén é relativo. Hai que
ter certas cualidades. Podes vir
do teatro, da Escola de Madrid,
da Patena e resultar .un fiasco.
Logo colles a Fito que é un rapaz
de Malpica ou Mangüi que era
mariñeiro, os dous persoaxes da
série, e quedas alucinado co que
fan. Rapaces que na sua vida ac:;:,
tuaron no teatro, pero que apren,
den rápido. Se vales ben, senón
dá igual de onde veñas".

ANOSA

ten o seu e tudo Ei en,

mann, o arquitecto en,
carregado de proxectar a

Cidade da Cultura e alá
foi Fraga a apre entalo.
En Galiza os meios de
comunicación informan
da viaxe coma se se tra,
tase dun encontro inter,
nacional ao mái alto nivel. Os calificativos non
faltan e as crónica parecen querer dicer que Ga,
Líza entrou xa na moder,
nidade. Até pecharon a

ponte Linconl ao paso
de Fraga! Pero ai e tán
o dado , Fraga apresenta
o proxccto no In tituto
Español ,polo que ·e ve

<liante dun cen emiA.N.T.

rro, na Estila, e miña irmá Chis,
como lle chamabamos na casa e o
seu mozo Xosé, convenceronme
para ir ao teatro. Foi o 12 de fe,
breiro do ano 1982, un espectácu,
lo de Blanco Amor, representado
por unha compañia de Madrid,
Anxélica no mural a.o ceo. O audi,
tório estaba cheo, a xente riase e
quedei abraiado. Un facia de Deus
e andaba en monopatin, Anxéli,
ca, que inorrera virxe, gueria vol,
ver... Ese dia dixe1v quero ser ac,
tor. Despois fun ver todas as obras
que podia e asi empezou todo. Es,
tou no teatro pola miña irmá".
Corno ten a cara afiada adoitan
oferecerlle papeis de mau, de ator,
mentado, de enfermo, tolo. Petró,
leo e unha excepción segundo el·
mesmo descrebe "san, viril, amigo
dos seus amigos, que fala moi alto,
moi espectacular. Gostariame in,
terpretar algun papel de persoa
normal, un electricista, un tipo
cotiá. Sempre me. dan personaxes
compricados, ao límite, ainda que
esta tendéncia empeza a cambiar
ultimamente. T eño cara de vina,
gre e iso págase. Pero gosto de fa,
cer calquer causa".

Agora oferecéronlle dous cur,
to's. "Nun fago de ionqui con
Carlos Blanco e .noutro parella
con Luís Tosar". En Maio em,
peza a grp.var 26 capítulos máis
de Mareas Vivas.

O teatro non é popular
"O cancro do noso teatro é que ~
tá moi institucionalizado, comple,
tamente politizado", senténcia
Luís Zahera no momento de fala,
ren da situación actual da escena
no país. "O teatro ten que ser caña
brava, ser un revulsivo, pero ao ~
tar tan institucionalizado existen
directrices que pervirten a escena".
Non esquece sen embargo que á
par "existen grupos independentes
brillantísimos. Falo de Chévere, de
Ollomol, Sarabela.... que están fa.
cendo teatro de verdade, pero afo,
gadoo. Para os seus circuitos non
hai cartas. Non se aposta por eles
porque teoricamente as necesida,
des quedan cubertas co Centro
Dramático Galego, ainda que por
exemplo con esta obra non vaia,
mos nen a Lugo nen á Coruña. E
pagámolo todos".

Por iso Zahera mantén que "o te,
atro non é popular e está médio
podrido. Fináncian se obras que
non son actuais, que non engan,
chan". Ao fio o actor lembra
cando empezou a engancharse co
teatro. A princípios dos oiten ta
"o Vicerreitorado de Extensión
Cultural da Universidade traía os
grupos a Lasalle e podías ver
rnontaxes críticas co sistema, co
mundo. Os circuitos debían de
estar máis acorde cos gastos do
público e non con seren corree,
tamente políticos ou non, que o
que se segue hoxendia".

Á par xurde a conversa sobre o
sector en aha: o audiovisual. "Tº'
das as produtoras están apostando
polá televisión. Hai moitos cartos
investidos, futuro empresarial e
un espazo novo para nós. O negó,
cio é redondo e o público ciernan,
dao''. Pero isto na sua opinión re,
presenta un pequeno problema.
"Aquí na Galiza somos o todo ou
nada e ninguén está mirando Pº'
lo teatro. As veces penso, miña
nai, o teatro vai desaparecer! Iso
non vai acorrer pero non corren
bos tempos".+

grantes gaJego , e nen
sequer acude o ale lde
de Nova Iorque, que ten

a ben enviar unha mcnsaxe ao acto no qu di
que "estamos a asistir aos
p ri meiros cámbíos que
van pasar en G alicia".
Ati n ad o o goveman te.
Manuel Fraga segue ba . .
tendo mateas:. Debe ser o
~rimeito roan datário que
· t esenta un proxecto
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Sempre estiveron á
marxe das modas, ou
case sempre. "Houbo
un momento nos anos
noventa a. partir do
grunge que se produciu
unha volta ao rock
máis puro. Quizais ese
foi o momento no que
Sex Muxeum nadou
menos a contracorrente. O rock sempre é
unha volta sobre si
mesmo, primeiro os
grupos revisan os anos
sesenta, despois os setenta e posteriormente
os oitenta. Foi unha
das razóns que motivou
a nosa parada en 1997
para adicamos a outros
proxectos paralelos",
explica Femando Pardo, que xunto a Miguel
Pardo, Marta Ruiz -coa
que comparte vida e fiUas fora do grupo-, Pablo Rodas e Loza forman os Sex Museum. A
formación variou ao
longo dos anos, sempre
ao redor dos Pardo e de
Marca Ruiz, no ham;
mond. "Hai catro anos
detivémonos a pensar
se debíamos medrar e,
ainda que facendo música somos ortodoxos,
escoitabamos moicos
estilos diferentes. Temos que recoñecer que
a música electrónica
dalle un novo ar ao naso traballo", explica o
guicarra. Sanie, o último disco do grupo
adáptase á explicación:
rock duro máis sicodéÜa da electrónica, como a descrebe Pardo.
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SexMuseum
'A música xa só se entende en termos
de éxito'
-0- A. ESTÉVEZ

Quince anos e oito discos. Este seria o balance cuantitativo da traxectória do grupo madrileño Sex Museum, a banda que a finais dos oitenta foi recibida como un
pequeno pastel para máis de unha discográfica, que errou no intento de introdu ..
cilos no negócio musical. Continuan a ser un grupo de culto que non só sobrevive, senón que xira por todo o Estado· co seu último traballo Sonic, e que xa prepara
un vindeiro disco. A Coruña, Ferrol e Vigo acolleron os seus concertos galegos.

igual que esteña ou non
de moda. Por que todo
o mundo ten que ler a
Pérez Reverte e non a
Dostoievski? Na música
acontece como na literatura, as modas deixan unha marea de
ocos que cubrir. Todos
gostariamos de viver
ben da música, pero se
teño que facer cancións
comerciais como as de
La Oreja de Van Gogh
preferiria traballar nun
banco", comenta Fernando Pardo.
Romanticismo é a palabra coa que caracteriza
Pardo o início das relacións entre grupos e discográficas. "Ao princípio, todos somos independentes. Cando ven
que vendes quince mil
discos sen presións, pergúntanse: canto poderian

fiCCróN
l. As RULAS DE BAKUNIN
Antón Riveiro Coello
Galaxia

2. FrSTEUS ERA UN MUNDO
LupeGómez
ANosa Terra
3. MALES DE CABEZA
FranAlonso

Xerais

4.ÉBORA

Xosé Carlos Caneiro
Xerais

5. A MAN DOS PAIÑOS
Manuel Rivas
Xerais

vender se os presionamos?
Sempre acontece o mesmo coas pequenas discográficas que aspiran a
multinacional. Nó.5 preferimos vender menos",
sinala. Sex Museum, que
antes do seu retiro temporal, triunfou en grandes festivais como o fu..
párrago e Festimad, é un
grupo de directo, non s6
porque o digan os críticos, senón porque os
seus membros son apaixoados da condución
dunha furgoneta durante toda a fin de semana.
"De verdade, cria adicción, hoxe en Murcia, a
semana seguinte na Ccr.
ruña, con amigos cos
que xa contas de anteriores xiras, con acentos
e idiomas diferentes", di.

"Algu_'ls membros do
grupo pensaron que en
1997, cando paramos,
queríamos finiquitalo.
A situación era moi
complicada, moitos
concertos seguidos.
Queriamos facer can,
cións novas para sair
dunha dinámica de esgotamento", di Pardo.

Como ler
a Dostoievski
Cales son as motivacións para
continuar nun grupo que ten un
público fiel, pero reducido? "A
música é un ~ tan grande que

xa só se entende en termos de
éxito. Utilfaase como meio para
ser popular, para ser alguén. Pero
é unha arte como outra calquer,
coa avantaxe de que chega á xen-

te, que non ten que ser entendida
en nada. Estar á marxe desa filosofia equivale a ser raro. Pero nós
tampouco simplificamos nos razoamentos; se nos gusta algo, danos

Como moitos músicos,
os Sex Musem tamén.aspiran a non ser catalogados, a aportar unha revisión persoal da música
dura que os críticos non
podan encaixar nunha .
denominación. Despois
de quince anos, coidan
que Sanie é a primeira
pedra dun traballo por
facer. "O son de Sex
Museum non cámbia dun xeito radical, pero si nos gusta integrar novos elementos. E podemos facelo,
non dependemos de nengun single
de éxito, nen de videoclips".•

Eu tamén

fun coas vacas

AFONSOEIRÉ

33

l. Os

NACIONALISMOS

PERIGOSOS
J. Huguet / J.M. Serrá
. Laiooento

2. DON ELADIO
RODRÍGUEZ
GoNZÁLEZ
X.C. Lagares

ANosaTerra

3. ATIAC CONTRA
ADITADURA
DOS MERCADERES

Vários autores
Laiooento

4. 0

PENSAMENTO.
DECASTELAO

X.C. Garrido
ANosa Terra

5. A GUERRILLA
ANTIFRANQUISTA DE

MARIO DE LANGULLO
Antonio Téllez
ANosaTerra

Casarriba

EULOXIO R RUIBAL

~l..41 . ~*-l•~
&4.lt~:fnt..:\

O SEXO, A MULLER E O CREGO

UNHA CASA PARA A LÍNGUA

EU TAMÉN FUN COAS VACAS

CASARRIBA

Xosé Chao Rego

Elisardo López Varela

Afonso Eiré

Eulóxio R. Ruibal.
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Os músicos en galega, máis coesionados
Os selos discográficos participaron das xornadas de AMELGA
Obxectivo cumprido na II Asemblea dos Músicos de Língua Galega e,
tamén; primeira xuntanza dos mesmos. Todos os grupos que se ache,
garon a Santiago a fin de semana do 31 de Marzo e 1 de Abril tiveron
a oportunidade de coñecer os princípios da Asociación de Músicos
en Língua Galega (Amelga) e de expresar as suas ideas, segundo
manifestan Of> responsábeis da asociación. Sen afluéncia masiva, ce,
lebrouse unha asemblea na que se aprobaron os informes e as tare,
fas desenvolvidas pola asociación, e foron votados os estatutos definiti,
vos.
ra, Xosé Manuel Fernández, de
Nos debates sobre a situación
da música en galega participa,
Muxicas, Xerardo F.Santomé,
ron Olga Nogueira, de Choutei,
de Xistra, Ernesto Campos,

compositor, Xesus Vaamonde e
Ricardo Santos, gaiteiros, e Xu~
lio Cordeiro, produtor. Posturas
diferentes, pero complementá,
rias, nesta charla que os respon,
sábeis de Amelga consideran
que resultou "enriquecedora".
Máis diferéncias houbo entre os
representantes da indústria dis,
cográfica, debido a falta de co,
municación entre elas, din. Se,
los galegas como Clave Re,

cords, Sons Galiza, Proxecto
Global e Lixo Urbano estiveron
representados nesta xuntanza
que tivo lugar na residéncia
universitaria do Monte da
Copndesa en Compostela. Co,
mo reseñan en Amelga as ten,
sións aliviáronse cun concerto
de Pohemia, Estalotes e Túzaros.

"O que pretendíamos viver era
algo máis que unha simples

asernblea. O que queriamos era
celebrar por todo o alto a festa
da música en galega, a festa dun
frutífero ano de proxectos, acti,
vidades e traballo", din na aso,
ciación. Agora quedan apunta,
lados os acordos e a organiza,
ción interna, e queda potenciar
o desenvolvimento comarcal de
Amelga. Traballo queda pero,
como eles mesmos din, xa se po,
de empezar a respirar.•
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Juán Luis, duas pinturas nunha só mostrci
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Caixanova abre en Vigo unha exposición que redescubre ao artista

za~
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Dase xa por aceptado o trauma
que significou para a arte galega o
alzamento militar de 1936 e o seu
pouso tráxico de martes, exílios e
censuras. Con todo, a percepción
da derrota artística acostúmase a
situar só no bando dos vencidos.

I

p
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A mostra que o Centro Cultural
Caixanova dedica en Vigo á longa
traxectória artística de Juan Luis é
unha meridiana demonstración de
que tamén a pintura que viviu ao
abeiro permisivo ·do _franquismo
sufreu as mesmas consecuéncias
traumáticas. En poucas palabras, o
pincel de Juan Luis nunca foi o
mesmo despois de 1936. Nin as
suas cores, nin os seus trazos cami,
ñaron por aquel vieira que iniciara
no seu Santiago natal. Hai pois en
Vigo duas exposicións nunha soa.
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O fillo daquel facedor de santos
con obradoiro finesecular na Al,
gália compostelán deu en bo pin,
tor. Nacera en 1894 e desde ben
nena afinaba no debuxo. Caeu
logo nas mans mestras de Maria,
no Tito Vázquez, un pintor fue,
reiro que asentou nun Santiago
en exceso levítico e distante da
pintura profana. Na arte e nos
modos de Tito Vázquez bebeu
Juan .Luís López García nos anos
xustos que o· seu mestre renovaba
con temas e paleta unha pintura
galega que lle custaba adaptarse
aos aires novas que chegaban no
recén comezado século XX.
Madurecia, cando "Juán Luís" se
convertía xa en nome artístico,
un modernismo nas ruas, nas au,
las e cafés de Compostela. Anti,
gos tunos renegaban dos seus es,
plendores enchidos de naderia pa,
. ra espallar ideais artístico~s e so,
ciais chegados de Europa. E o pri,
meiro tempo do Juan Luis pintor
mais tamén do mozo embarcado
en aventuras xeracionais e gale,
guistas. O que fai capas de libros e
revistas para o seus amigos escri,
tares e xornalistas. O que partid,
pa en experiencias como a da re,
vista Suevia dirixida en 191 7 por
Ortiz Novo. O habitual do move,
mento das exposicións "rexionais"
galegas e o compañeiro artista que
ilustra os libros do Fuentes Jorge,
modernista por excelencia.
Nas páxinas irmandiñas de A No,
sa T erra glosaron unha arte xe,
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A siesta, cara 1934•

melga, por un tempo, da de Xesus
Corredoira. Os dous tomaron do
Valle Inclán máis imaxinativo e
galaico sendeiros de inspiración.
O "Florisel" inventado por Don
Ramón converteuse nun lenzo de
Juan Luis glosado por Leandro Pi,
ta Romero á vez que outras das
suas obras receberon benzóns de
Castelao, Xoán Xesus González e
Eládio Rodríguez na procura to,
dos d~a estética galeguista.
Eran os anos máis solventes da
sua proposta plástica. Repartiunos
· pintando, formándose e viaxando
por Fráncia e ltália e vivindo en

Madrid desde 1918. No foro non
esqueceu compromisos coa terra
desde Estudios Gaflegos, a revista
de Aurélio Ribalta, á vez que en,
chia currículum desde os prémios
conseguidos nas ráncias exposi,
cións "nacionais" madrileñas.
Logo da guerra civil, en 1943,
vai ser primeira medalla na "Na,
cional de Bellas Artes". Todo
un éxito coincidente coa conse,
cución da cátedra de Composi,
ción na San Jordi de Barcelona
e a domesticación da sua pintu,
ra. Nunca será xa como aquela
que deslumbrara antes de 1936.

Lonxe quedaran a "Romería"
de 1914, ou a sua recriación dos
ex,votos populares de 1915.
T ampouco repetiría iconos da
cult1,1ra galega como "Mociñas
das festas" de 1922, espectacu,
lar no tratamento do vermellos
ou esa, versión tan galega do
pre,rafaelismo inglés que xene,
rou coa "Procesión do Santo
Neno" en 1924.
Tamén cultivou a arte decorati,
va e mural para recriar a histó,
ria compostelana en 1929, o
mesmo ano no que pintou
"Rendeiros" e o "Exvoto" do

Museu Quiñones de León vi,
gués, presentes na mostra de
Caixanova na que destaca, so,
bre todas unha obra que forma
parte desde hai pouco das co,
leccións da Xunta de Gaj.iza.
O cadro titulado por Juan Luis en
1934 "A siesta" convértese na re,
feréncia perdida dunha pintura
que se dilapidou logo da guerra ci,
vil. Un óleo no que compón duas
mulleres no que bebe do mellar
da súa formación e no que sen
embargo se adiviña a atención
que prestaba ás novas corrientes
da arte internacional.•
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O exemplo de Alberto Fernández Mezquita
Ben pode chamarse Consultorio
sentimental ao que vefio aten-

1

dendo, casi sempre por teléfono,
cada ano con maior asiduidade.
Non se trata, sobra decilo, dun
c'onsultorio erótico, de problemas amorosos, moi propios das
revistas do corazón. Máis ben é
un consultorio intrahistórico, a
mantenta dos feítos e dos personaxes políticos, literios, artísticos, a quen lle seguín de lomee,
ou de cerca, as pegadas polos camiños da fama. Pero, pese a iso,
non deixa de ser sentimental o
meu ventureiro consultorio,
porque responde, a maioria das
vegadas ao fondo sentimento de
admiración do que me interroga
telefónicamente, respecto os
azar e avatares de calquera das
vida x mplare que fun esbozando aquí, ou sobre outra que
inda poida e tar durmindo no
ar ui o d m u mielo.

• AMISTADI; CON RóMULO
GALLEGOS. Fóille moito roáis

difícil a Alberto marchar de España mália disfrutar da confianza dos policías, cando o reclamou Rómulo Gallegos, en canto
o fixeron Presidente de Venezuela. Moi amiguifios sí, os covachuelistas da Dirección Xeral,
pero foron dándolle largas ao
pasaporte de Alberto Fernández.
Se cadra non querían prescindir
dos seus expertos servicios na editorial. Ate que a insistencia
da embaixada venezolana en
conseguir o visado pra o grande
amigo gatego de seu Presidente,
logrou por fin que Alberto puidera emigrar a Caracas.

D

end os dino aurio roáis
conspicuos hastra as rapazas que se afanan en compoñer prometedoras tesis ou tesinas, pasando polos eruditos inda anónimo , pero moi sabidos,
dispo tos a compulsar os seus dato co meus, veñen todos a er
siareiro do, ata agora segredo,
Consultorio sentimenc.al. Os diálogo cos consultantes soen ser
tan amenos e longos, que aprendo máis de quen me pregunta,
do que eu lle aportei. A í ocurreu co penúltimo diles do que
non podo decir o seu nome, porque se me esfumou do caletre
mentras latricábamos adrede de
Cándido Femández e de Alberto Femández Mezquita.
Díxome que era un escultor de
Ourense. Máis xoven que Baltar,
Manzano e Buciños. Poderfa ser
neto polo tanto, art(sticamente,
de Failde. Mai a min parecéume
un excel nte profes r da historia
art( tica e li raria da Atenas de
Nó . Está inv tigando, exhausti vametne, a vida a obra de
Fernández Mazas,
xtraordinario buxante e singular critor
ur nsano. Chamábame pra averiguar si Borobó tiña algunha
lembranza dil, e informeino de
que nunca coincidiran no tempo
da República das letras, no que
pra min emp zaba a andaina e
pra Mazas culminaba.

• 0

EPISODIO DE MARUXA
MALLO. Escoítara, iso si, falar

de Fernández Mazas aos meus
condiscípulos ourensáns, ou a
algún de seus amigos trotskistas
(v.g. meu curmán Andrés Colombo). E seí dil o que se atopa
nos libros que o recordan. Nen
embargantes, pra poder decir algo novo dun personaxe, hai que
telo cofiecido persoalmente, anque soio sexa nun só "xiro da luz
febea". Se ben, ao longo do diálogo telefónico, saiu a relucir a
personalidade de ·Alberto Fernández. E diste home si que teño lembranzas, que poden servir
para poñ.elo aquí como, entre os
galegos, do que Rubén Darío denominou xa raros, e lo~o don
Ramon Carande.
:.
·
Inda que era un raro moi espe- ·
\

\

do así desempeñar no seu réxime un papel non moi destacado.
Alí quedou Mota pra sempre.

Marvxa Mallo namorou a Alberto Femández: e atopábase con el o 18 de xullo de 36.

cial "Alberto Femández", o boísimo curmán de Augusto Assía,
tan ben dotado para namorar
mulleres de talento, como a pintora Maruxa Mallo, a escritora
Eugenia Serrano e outras que
permanecen no anonimato.' Alberto fuxira a Portugal, ca artista galega singularmente apreciada por Ortega Gasset, dende e
seu pobo ourensano, onde se encontraba ca Mallo durante os
primeiros días do Movimento".
Este referenci\ a Alberto Fernández puido lela o intelixente
escultor, vai pra dez anos (9-vu91) no novelo que entonces escribía Borobó en La Región. E
inda seguía dicindo alí:
"O malo foi que Oliveira Salazar
devolvéu a parella a España que
pronto sería de Franco; e Alberto, xuzgado por trotskista, resultou condenado a morte, ou algo
asL Lago non sei coma se arranxaron para sair do cárcere e pasar á zona roxa; onde retornou á
ortodoxia do Partido Comunista
que facfa furor -stalinista, na España inda republicana".

E

n canto á serte de Maruxa
Mallo, dá pormenores máis
exactos Carme Vidal, na estupenda biografía, publicada pola editorial A N osa Terra, no n º
2 da serie Mulleres.

A VIDA DE ALBERTO. Tamén me parece que está escrita,
por un autor cuio nome tamén
esquedn, a vida tan :interesante
do curmán de Felipe Fernández
Armesto. Anque xa foi novelada, asegún me revelou asimesmo
o escultor, na segunda parte da
novela autobiográfica de Carlos
Gurméndez. O bo filósofo uruguayo (tan amigo dos Dieste e
efe cantos panidas compartiran as
ideas e traballos do seu Pan, Re,
vista Epistolar y de ensayos, na
Casa das Flore que cantou e na
qbe morou Pablo Neruda) déram~ un exemplar da primeira

parte no que o protagonismo corresponde a Cándido Femández
Mazas; pero eu iñoraba que existira esa continuación narrativa,
na que Alberto é o héroe. Non
sei, por ende, si o que Gurméndez conta alí se refire á época
dos anos cuarenta en que o meu
condiscípulo ourensano (na Facultade de Letras santiaguesa)
foime relacionando con iles .
Época e personaxes que tamén
novelei en moitos anacos do novelo publicado en La Región, de
Ourense, e no Atlántico de Vigo.

• EN TORNO AO QUILÓMETRO CERO. Narrei alí, con bastante detalle unha situación que
inda ho~~e me semella inverosímil, pero que era ben certa: A
dos artistas e xornalistas vermellos que soian reunirse, nises
anacos, nas tabernas e bares cercanos á Porta do Sol; "coma si
tiveran querencia ou fixación
por aquil supremo espacio policíaco de Espafia, en torno ao
quilómetro cero. Así de tanto
ser detidos e soleos Puyol (o millor cartelista, na Guerra, da zo,
na republicana) e Alberto Fernández, entre outros, chegaron a
gozar da amistade dos policías
que, logo de interrogalos perso,
nalmente na Dirección Xeral de
Seguridade, se encontraban con
eles e co pai do Xeneralísimo
nas tascas das inmediacións".

•

Ti

nta confianza depositaron
os polizontes en Alberto que
le encargaron da redacción
e confección da revista Móvil,
que era o órgano da Policía gubernativa. E cando crearon unha editorial nomearon ó marxista ourensano director dela: sustituiuno no Móvil, Francisco Mota, un excelente escritor asturiano, autor da Biografía de la puerta
del Sol, de quen conservo un bo
e vago recordo. Axiña emigrou
a Cuba, bastantes anos antes de
que Fidel Castro axustara o goberno da Illa ás súas ideas, e pui-

O novelista de Doña Bárbara
amistara íntimamente con Alberto Fernández durante a longa
tempada que o futuro Presidente
transcurrira en Galicia, denantes da Pluscuancivil. Alberto
acompañouno sempre nos seus
percorridos por vilas e aldeas, e
cando chegaban a unha pausada
na que somentes había un leito
disponible, ámbolos dous o compartían, sen que pra iso tiveran
que facerse homosexuais. De ahí
que ao chegar a Venezuela atopase Alberto deseguida acomodo no gabinete político e persoal
do Presidente.

P

ero-xa empezaban as conspiracións militares contra
Rómulo Gallegos, que axifia o derrocarían do poder. Anque o seu amigo Alberto, se non
fora tan lento e confiado, puido
evitar o golpe de estado de Delgado Chalbaud e Marcos Pérez
Jiménez. Pois cando, pasados
moitos anos, volvin a velo en
Madrid, oinlle contar que escoitara nun restarán onde xantaba,
aos conspiradores que nunha
mesa da beira, discutían os preparativos da sublevación. E non
lles fbco casiño ningún, pois xa
estaban fartos Rómulo e il de
ouvir rumores acerca de intentonas militares que nunca chegában a efectuarse. Foi un des,
piste semellante ao de Casares
Quiroga, no 1936.
• A APERTA DE EUGENIA SERRANO. Alberto volveu enton-

Carmendo lores
'A pasión deste
primeiro disco
é a própria do que fas
por primeira vez'
La mujer de agua de Carmen
Rigalt.
Que recomenda ler?

Incesto de Anai:s Nin, en poesia
Largo lamento de Pedro Salinas e
as novelas Que me qu.eres amor?
de Manuel Rivas, e El amor en
los tiempos del cólera de Gabriel
García Márquez.
Como xurde a oportunidade de
publicar o discoOceánica?
Foi moi loitada. Estiven durante tres ·anos co grupo Mugardos
co que gravei o meu primeiro
disco O sol que vai chegar. Estudei canto e técnica vocal desde
os vinte anos. Estiven con Miro Moreira como corista no Orfeón Terra Nosa. Tamén me
formei con Teresa Novoa no
Conservatório de Vigo e coa
soprano Ana Fernaud en Madrid. Despois da experiéncia de
Mugardos, tiña outras inquedanzas e ganas de traballar en _
solitári9, coas mifias próprias
letras. E resultado de case que
dous anos de traballo. Tivo unha moi boa acollida en Compostela durante a sua apresentación no Teatro Principal.
Como describirla este disco?
E o primeiro que fago en solitário e iso nótase. Están presentes todas as partes da mifia
personalidade, é moi polifacético e autobiográfico. Cántolle
as persoas que quero e se cadra
pode semellar moi apaixonado,
como todo o que se fai por vez
primeira. Gosto de ser cidadá
do mundo e ainda que as miñas raices están presentes porque ademais das mifias letras
incluo a de · poetas galegos, recollo ritmos e influéncias doutros paises.

ces a padecer as mágoas da
clandestinidade durante a Ditadura Militar; pero cando Rómulo Betancourt acabou con ela,
foi nomeado embaixador de Venezuela en Belgrado. Ao. término da sua misión pasou por MaPoucas voces femininas para
drid, onde recordo que o vin na
un sector en alza?
presentación dun libro de séu
curmán Felipe. Atopouse alf
Voces si que hai, pero falta que
con Eugenia Serrano, a esplénas discográficas aposten por elas.
dida morenaza e literata, . quen
Un
disco pode quedarse a médio
entretanto fora amante, ben
camiño
por falta de apoio. A
querida, de Eugenio Montes. Xa
promoción
é unha barreira p1.ri-1
estaba ela moi fondona e peitu- "
gasa.
A
xente
que está a tet uriha·
da, mais fundeuse nunha aperta ·
maior proxección é a ~ue grEÍva '
tan forte co seu antigo amor,
fora e conta con orzamentos para
que casi ocultou entre os seus
dar a cofiecer os seus traballos. +
· brazos a última imaxen que me
quedóu de Alberto Fem~ndez.
Compositora, cantante e mesta de eduPois morreu, pouco despcSis de
cación musical. Compostela (1974)retomar a Caracas.+
'
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·G randes éxi.tos de Luar na Lubre
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Lo mejor de Luar na lubre é o
título do recopilatório musical
dos quince anos do grupo
galega. Esta entrega inclue os
maiorés éxitos do éonxunto,
un dos máís destacados do
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panorama folc. E. unha boa
·ocasión para escoitar
desde os primeiros temas
populares até os sonadosChove
en Santiago ou Tú, gitana,
na voz de Rosa Cedrón.+

•AC

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO •

Nor
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...Pintura valenciana (18681940). Que vai estar no museu de Belas Artes até o 6 de
Maio, é unha colección dun
p~riodo especialmente produtivo da pintura que abarca
unha época na que se desenvolveron dous movimentos,
que en moitas ocasións funcionaron de xeito interrelacionado e dos que participaron autores tan destacados
coma: Sorolla, Antonio
Muñoz, Emilio Sala, Cecilio PJa, ente outros.

O Barco
•TEATRO
Tomatito e

Michel

Camilo,
á direita,
gañadores
doGrammy
lafino do
ano pasado,
estarán
no Palácio ·
da Ópera

ÜTELO
Produccións Librescena
fará a sua nterpretación da
obra do,¡::oñecido dramaturgo W. Shakespeare na Casa
da Cultura o Veme$ 6.

Betan_:os
•TEATRO

da.CORUÑA

estex-s.

REXURDIMENTO.
COPLAS DE CEGO
Podemos asistir á sua cenificación, por Nove-Dous, o
Sábado 7na e.asa da Cultura.

Bueu
•MÚSICA

Os punk·
rockeiros

asturianos
fe de Ratas
estarán en
BUEU,

na sala
Atun1.xo,
o Domingo B.

FE DE RATAS
Xa estiveron o ano pasado e
voltan para presentar o segundo CD, A esta civilizacjón.
Estes punk-rockeiros asturianos, q:¡n temas potentes, textos intelixentes e unhas táboas surprendentes, lanzan verdadeiros puñetazos a esta sociedade e contra os que eren
que a solución para a delincuéncia é construir máis cárceres, porque para eles a
maior preocupación non é
que equipa vai gañar a liga
senón que irnos comer depois
de tanta reconversión. ·No
Aturu.xo o Domingo 8 a partir das 21:30 por 6 libras.

Nines
Velázquez

Cambados

mostraas
suas

• EXPOSICIÓNS

pinturas na
Casa da
Culhira de
CANGAS.

As IMAXES
DECASTELAO
Mostra en torno á sua figura, que podemos ~oñecer
no Audit6rio Municipal até
o Domingo B.
·

A Coruña_
•CINEMA

CGAI
Programa un ciclo adicado a
Portugal, que se prolongará
durante Maio e Xuño, no
. que fai especial énfase nos
realizadores Manoel de Oliveira e Joao César Montei·
ro e o produtor Paulo Branco. A carón destas figuras
aparecen títulos asinados por
veteranos· como .Joao Botelho ou Paulo Rocha e novos
cineastas que empezan a despontar, tais como Teresa Villaverde, Pedt·o Costa ou
Joao Canijo. O Venres 6 e
Sábado 7 poderemos ollar a
realización de Teresa Villaverde, Os mutantes.

• CONFERÉNCIAS
SOCIEDADEE
ENFERMIDADE MENTAL
Dentro do ciclo Achega-

mento ao temá dá enfermidade mental, este Xoves 5 ás
19:30 horas no Centro de
Escudo Caixagalicia, coa intervención de Fernando
Quinzá-Torroja, Femando
Márquez, Rosa M. Pas·
cual Mónzo, Luís Campello e Luís Ventoso.

• EXPOSICIÓNS
EDUARDO NARANJO
Baixo o título Realismo,
sentimentos e soños escón- ·
dense cincuenta e cinco cadros que repasan a vida e'
obra do artista, un dos máximos expoñentes do realis-

mo pictórico. Do expresionismo ao realismo ou surrealismo, sempre na busca do
sentimento. No Quiosque
Afonso até o 6 de Maio.

ÁFRICA,
O LEGADO ETERNO
Mostra que poderemos coñecer na Estaci6n Marítima,
até o 15 de Abril.
PRECIOSISMO
E SIMBOLISMO ...

Capercaillie
O seu último disco Ni.ldura chega
á Galiza, naturalmente en gaélico,
mantendo o tipico son vibrante e
contemporáneo, mais sempre próxµno ás su~
baws acústi.
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cas. Esta fusión do tradicional e o
novo estará en ÜURENSE o Xoves 5 no Pazo Paco Paz ás 21 h; e
o Venres 6 en VIGO ás 22:30 h.
no CC Caixaruwa. +
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Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa, poderemos

MlCHEL CAMILO &
TOMATITO
Non é doado atapar en jazz
unha formación integrada
por piano e ·guitarra, flamenca neste caso, unícamente,
pero aí están o dominicano
Michel Camilo e o flamenco
T omatito para presentar o
seu disco conxunto, Spain,
galardoado co Gtammy Latino o ano pasado, este Xoves 5 a partir das 21 horas
no Palácio da ópera, con localidades á venda que van
das 1.500 ás 3.000 pta.
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ARTE ROMÁNICA NA
ÜALIZA E PORTUGAL •
Dentro da colaboración entre a Fundación Barrié e a

•MÚSICA

noit~

na Ce

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

contemplar, na sede da Fundación Barrié até o 20 de
Maio, esta interesante mostra sobre o románico, que tivo un estraordinário desenvolvimento, tanto no noso
país como no viciño, dando
un conxunto escepcional de
construcións, esculturas,
manuscritos iluminados e
pezas de orfebrería, se ben, a
disparidade do contexto no
que se produce o asentamento e difusión explica a
diversidade de manifestacións e a distinta evolución.

Obrae
dad es

•Cll

z

Fita
Alx~

un concerto, pontoal, babeo
o nome de The irulian Trip
of Sidonie, cun estilo máis
de fusión de música hindu,
dance e psicodélia. Pero é o
11 de Febreiro de 2000
cando este trio pop telonea,
na sala Zeleste de Barcelona, aos británicos de Ocean
Coloia Scene meténdose ao
público e aos británicos no
peto, e unha hora despois
proclámanse vencedores da
Final de Maquetas do Baix
Llobregat, cando reciben a
maior inxección de moral.
En Xullo do ano pasado publicacron o feu 12 lp, titulado Dragonfly, e que presentan o Venres 6 ás 22 h.
no Mardigras cunha entrada
de 6 euros. Esta mesma sala
servirá como cenário para
111 concerto na cidade do
grupo de veteranos rockeiros asturianos, de Právia,

LA SONRISA DE
SATÁN, cofi.ecidos polos
seus directos e ramalazo ao
burning, o vindeiro Xoves
12 ás 22 horas por 5 libras.

SIN OTY SIX
Este quinteto multicultural

(españois, americanos e ingleses) alguns ex- membros
de Pleasure Fuckers, decidiu xuntar-se para criar
unha nova máquina de
rock-punk. No Playa Club
o Venres 6.

XII ENCONTRO DE
MÚSICA RELIXIOSA
Organizado polo Orfeón
Herculino, realizarase na

Colexiata de Sta. M@ do
Campo. O Sábado 7 estará a
Coral Bergantiños de c.arballo; o Domingo 8, o Coro
Clásico de Vigo; o Luns 9,
o,Orfeón Herculino¡ o
Martes 10, o Coro Padre
Fanego de Ferrol¡ e o Mércores 11 o Coro Ultreia de
Pontevedra. Tocios os concenos ás 20 h.

Culleredo
•TEATRO

RExuRDIMENTO.
COPLAS DE CEGO
Nove-dous levaráa a cena
o Venres 6 no Edificio de
Servi,zos Múltiples . .
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Cangas
• EXPOSICIONS
NINES VELÁZQUEZ
Até fmais de mes podemos
contemplar os óleo> desta,Pin:
tora salmantina na sala Angel
Botello da Casa da Cultura.

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

Carhallo
• EXPOSICIÓNS

A

PINTAR CARBALLO
A asociación cultural Lumieira organiza esta nova
edición que conta con
tres exposicións de artistas .noveis de recoñecido
pre-stixio: José Geada
(pub Bule-Bule)., Carlos
Silvar (pub Valle-Inclán)
e Santiago Caneda (tasca A ~Cabaña).
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cultural de Caixagalicia, por
Mateo del Blanco Díaz.

•ACTOS
NOITES ABERTAS
Obradoiros e todo tipo de actividades como lecer alternativo nas
noites da mocidade. O Venres 6,
na Casa da Luz caracterización e
maquillaxe, e obradoiro de máxia. O Sábado. 7, volver á infáncia, noites de Warhammer, e
pandeireta. No pavillón multiusos da Xunqueira, o Venres 6, aeróbic. No local da A.V. Pontemuiños, o Venres 6, cestaria; e o
Sábado 7, gaita, e obradoiro de
coiro. No Centro Sócio-cultural
Sar Lucia, o Venres 6, iniciación
á fotografia, informática Pont.evedra na rede, e cerámica criativa. E
o Venres 6, no teatro Principal
cine-forum, coa proxección da
fita Z. No coléxio Froebel o Venres 6, bailes de salón, bailes tradicionais, e xogos de rol. Na Praza de Curros Enríquez, o Sábado
7, danzas ém.icas de 21 a 22:30.
No local da asociación Zona Monumenr.al, o Sábado 7, iniciación
á xardinaria. Na cociña do convento de San Francisco, ramén o
Sáb do 7 pastas e arroces. Máis
información no telf. 986 804
336, ou www.noitesaoertas.com.
•CINEMA

z

Fita de Costa-Gravas (FranzaAlxéria, 1968) con Yves Montand, Jena-Louis Tritignant,
]acques Perrin, Fran~ise Périer,
Irene Papas ... este Venres 6 ás
22 horas no teatro Principal.
• EXPOSICIÓNS
DANIEL VÁZQUEZ DIAz
Inaugura unha rnostra, este Xoves 5 a partir das 20 horas, no
Edificio Sarmiento do Museu de
Pontevedra titulada "Os meus
contemporáneos".

FOTOMARATÓN DA PEDRA
Até o 18 de Abril no teatro
Principal ternos aberta esta mostra de fotografía colectiva promovida polo Laborat6rio Branca
e Negro e o Concello.

partir das 12 da noite, estará esta nova máquina de rock-punk,
quinteto multicultural ( españois, americanos e ingleses) alguns, ex-membros de Pleasure

MANOLO HUGUÉ
Esculturas e lenzos deste autor
no Espazo para a Arte de Caja
Madrid até o 7 de Abril

ÜRQUESTRA SINFÓNICA
DEÜALIZA
Dirixida por Christoph Eberle
este Xoves 5 no Pazo da Cultura.

Fuckers.

• EXPOSICIÓNS
NULLA DIES SINE LINEA
Título da ~ostra de Antonio
Saura que se encontra na Fundación Caixa Galicia onde a podemos ollar até o 15 de Abril.

•TEATRO

0 LIBRO MÁXICO
Migallas teatro levará a cen;>
esta obra o Xoves 5 e Venres 6
no teatro Principal.

• LEITURAS

É l\EDONDO ... l
... A hora dos comos. Programa de contacontos pensado
para nenas e nenos entre 6 e
10 anos, da man de Pavis Pa·
vós, e organizado polo Concello, todos os Sábados ás 11:30
na Casa da Luz (Praza da Verdura); re mata o 28 de Abril.
Información e inscri.pcións (de
balde até completar aforo), na
OMlX do Concello, telf. 986
804 336.
A MAGA RULANA
Dentro do programa de animación á leitura, o Concello patrocina todos os Venres a partires das 18 h. estas actuacións de
contacontos na Biblioteca de
Monte Porreiro.
•MÚSICA
SIN CrTY SIX
No Camagüey este Sábado 7 a

EL LAZARILLO DE TORMES
Adaptación teatral de Fernando Fernán Gómez con El
Brujo de protagonista, dándoLle a forza, o espfrito e a dramatización que o caracterizan.
Sobreactuao, bérrao, cántao e
case que o baila, relatándoo
en primeira persoa: desde a
sua ancianidade de pregoeiro
en Toledo, vé a sua nenez e os
personaxes que pasron por ela,
arremedándoos nun sobérbio
monólogo. O Venres 6 ás 21
horas no Pazo da Cultura. As
entradas poderanse recoller
no Principal o dia antes de 11
a 14 e de 17 a 19 horas, o día
da representación poñeranse á
venda o 10% a un prezo de
1.500 pta.
AULA DE TEATRO
Expresión dramática para crianzas de 4 a 11 anos, Mércores,
Xoves e Sábados de 18 h. a
19:30 no Paza da Cultura.+

Cidade, augaforte de Tomás Pariente Dutor, que fonna parte da Vl
Bienal lntemaáonal de Gravado.

VI BIENAL
INTERNACIONAL DE
GRAVADO
Cunha amp!Csima representación de autores tanto do pafs
corno do resto do mundo. Convertiuse, ao longo das suas diferentes convocatórias, no mellor
escaparate internacional de no·
vas e vellas técnic de e tampación, Até o 29 d Abril na
la de exp ición Caixa110tJa.

Cúntis
• CONFERÉNCIAS
PATRIMÓNIO
ARQUEOLÓXICO
A sociedade castrexa, o castro de Laxos e a referéncia a
Castrolandin, no Salón de
Actos da BilbUoteca Municipal o Venres 6 organizada
por Amigos dos Castros.

Ferrol
• EXPOSICIÓNS

EL AÑO

Sargadelo.s
deFERROLa
obra de
Joaquin
GarciaGesto.

DE LOS TRES 000
Obras de Roberto Matta,
até o 28 de Abril no Centro

Torrente Ballester.
J. ÜARCIA-ÜESTO
Na sua madureza vital e criativa, pódese dicer que mantén unha calidade contrastada nas distintas etapas estilísticas percorridas. Aventureiro; pintor urbano¡ monocromático ou de tons amortiguados; esquemático: exprésase con sinxeleza, cunha Liña define un decorado, personaxe incluida. Na galeria
Sargadelos até o 7 de Abril.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OFTHE YEAR
Até o 1 de Maio poderemos
ollar esta mostra fotográfica
no Museu Provincial, froito
do concurso máis prestixioso de natureza que existe
no mundo, organizado polo
British Museum e a BBC
Wildlife. A colección amosa
os principais prémios e as
mellores imaxes de cada
sección, ademais de un áudio-visual.
SOEDADES BIOLÓXICAS
Mostra escultórica de lo·
marti que poderemos ollar
na sala de exposicións da
Capela de Sta. ,Maria, até o
13 de Maio.
MAURO LEIVAS
Ten unha mostra na sala
Bacabu que estará aberta
até o 7 de Abril.
LuzREooNoo

Sueños de Crisálida é o nome da mostra que ten aberra no Círculo das Artes.
F.J. LóPEZ CHACÓN
Ten unha mostra de escultura na sede da Xunta. Lugar onde tamén podemos
ollar unha exposición sobre Prensa clandestina no·
&anquismo.
MINGYICHOU
Os gravados desta artista
poderemos ollalos na sala

Augatinta.
•MÚSICA
ARTE MÍNIMA
Concerto de música clásica, organizado p'ola e.e.

em ve! ·
té o 30 d

Derradeiros
dias para
contemplar
na galeria

LuGo
DO S. XVI AO XVIII
O tema que se tratará desta
vez será a relación dos
Áustrias e os primeiros
Borbóns con Lugo, por
Adolfo de Abel Vilela, na
Fundación Caixa Galicia, o
Venres 6 ás 20 h. organizada por C.C. Valle Inclán.

25 ANOS
DE PA TRIMÓNIO
Mostra que poderemos coñecer até o 27 de Abril no
Ateneu.
RAFAEL
MORANOMORA
A sua mostra inaugurarase o Venre 30 á 20:30
no Ateneu, onde vai estar aberta até o 10 de
Abril.
MIRADAS VIRXES
Esta mostra d e Arturo
Fuentes podemos ve-la, até
o Sábado 7 de Abril, no

C .C . Torrente Ballester.

Lalin
•TEATRO

A CAPELLA O MUELTE! !
Os Tristáns serán quena leven a cena o vindeiro Xoves
12 no Audirório Municipal.

Lugo

. ..
M.oana
• EXPOSICIÓNS
ANATUREZA
COMO ARTISTA
Mostra fotográfica de Da·
vid Middleton, no caféteatro Do Real.

Monfor.t:e
•TEATRO

Póvoa de Tr.ives
•TEATRO

ÁRIAs E SONATAS
DEBACH
O Domingo 8, na Casa da
Cultura, será cenificada
por Arte Mínimil.

ÚLTIMAS FAISCAS
DESETEMBRO
Casahamlet cenificará esta
obra este Xoves 5 na Casa

da Cultura.

Ou.r ense
• EXPOSICIÓNS

As MULLERES GALEGAS
NO TERCEIRO MILÉNIO
Fotografias de Aurora
Montes no Liceu.
PAULO ÜOMINHO
Os seus óleos e pasteis poderemos ollalos no café Bohemio; e no café Isaac, Luís
Romero mostra tamén as
suas pinturas.

y ANNIS MDRÁS
Ten unha mostra chamada
ÁnthroJns, que estará a1=erta na
galeria Viso/. até o 10 de Abril.
SusrÁNCIA E MATICES
Pinturas de Ángela Jorre•
to, no Edificio Simeón.
Jusro lLHUICAMINA
T emos as suas acuarelas e
acrílicos na galería Uz.
IGNACIO BASALLO
Podemos ver unha mostra
da sua obra na galería Materia Prima. E na galería·
Marga Prada aínda ternos
os traballos de Quesada.
•MÚSICA
AEROBITCH
Grupo punk-rock madrileño que dará un concerto,
con entrada de balde, na
sala Rock Clube o vindeiro
Xoves 12 ás 21 h.

Valle Inclán Lugo do S. XVI
ao XVIII, tendo no progra-

Ortigueir-a

ma árias e sonatas de J. S.
Bach. Este Xoves 5 no Círculo das Artes ás 20:30.

•TEATRO

11 ENCONTRO
INTERNACIONAL DE
MúSICA SACRA
Que terá lugar este Sábado
7 ás 20 horas no Salón Réx io do Círculo das Artes
coa intervención da Esco•
lania José Castiñeira da
Depuración de Lugo, Orfe·
ón Herculino da Coruña,
Orfeao Municipal da
Maia (Portugal), e o Orfe·
ónLucense.

tivo da Semana Santa, o
Venres 6 ás 21 h. na igrexa
parroquial de Santiago.

NACIMENTO
DA SONATA
Capela Compostelana subirá ás táboas con esta
obra, o Venres 30, .:i.o Tea-

tm da Beneficéncia.

Pontedeu.me

•ACTOS
HOMENAXE
Á II REPÚBLICA
O Sábado 7 comezan os actos co concerto do cuarteto
Tangata, ás 19 h. no Auditório do Multiusos, o Martes
10 proxectara-se L'Espoir,
ás 22:30 e o Sábado 14 ás 11
h. levarase a cabo unha oferenda floral e a colocación
dunha praca na fosa com~
do cemiterio dos Eidos. As
12 h., inauguración da praza
e monolito da II República;
ás 13 h., conferéncia a cargo
de Javier Alfaya no Multiusos, e ás 14:30 xantar de
confratem.idade.
DIREITOS HUMANOS E
DESENVOLVIMENTO
Xomadas organizadas, no
Multiusos da Xunqueira, por

Médicos sen [ron.tetras e Entrepobos e .coa colaboración do
Concello, Caixagalicia e cine-dube Claqueta. Constan
da exposición fotográfica de
Andreu Castillejos titulada
Unha mirada diversa, e a de
fotografías e textos sobre

Médicos sen fronteiras; o
Venres 6, ás 20:30, será a sesión de cine-forum coa fita
La espalda del mundo seguida do colóquio que será moderado por Amnistia Internacional; e a presentación do libro Derechos humanos,
preguntas 'Y respuestas.
•MÚSICA

•MÚSICA
ÜRFEÓN
TERRAANOSA
Dará un concerto, con mo-

ORFEÓN
TERRAANOSA
Dará un concerto, con motivo da Semana Santa, o

• CONFERÉNCIAS

A

EDADE

Alternativa 2001

EN PO lTIVO

Dentro do ciclo, de Psicolo5
ás 20 horas na Aula Sócioxia e Sociedade, este Xoves

Continua en CO.MPOSTElA o

11 Festival Alternativo de Teatro, Música e Danza organizado
pola Nasa e o teatro Galán. Este
Xoves 5, ás 22 h. no Galán espectáculo de baile da man de Provisional Danza que estrea en
Galiza Fine Romance. O Venres
6 e Sábado 7-ás 22 h. teremos n~
Galán a cenificación de Réquiem de La República, unha
reflexión sobre a condición humana. E remata xa estes mesmos
dias na Nasa ás 23 h. con Topor,
.pánico na escena: ultrcmoite to·
por, cabaré colectivo, cordenada
por Quico Cadaval e Chévere,
que contará coa participación de
Miguel de Lira e Patricia Loren•
zo, entre outros. +
Provisonal Danza de Madrid.

Ignacio
Basallo
continua a
expor na
galeria
Materia
Prima de
OURENSE.
Na imaxe,
Sen titulo,
madeira de
castiñeiro e
taboeiro.

f

38
ANOSATERRA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sábado 7 ás 20 h. na igrexa
parroquial de Santiago..

Rihad.e:o
• EXPOSICIÓNS
ZOOÁRIO
Euló:xio das Penas terá
aberta esta mostra na Casa
da Cultura até o 30 de Abril.

San Sa.durniño
•TEATRO

ROMANCE DE
MICOMicDN E ADElAHA
Da man de Sarabela Teatro
será representada este Xoves 5. E o Venres 6 Catro
contos da China por Títeres Cachirulo e Feirantes
por Teatro do Noroeste.
Todas as representacións no

Centro Sócio-cultural.

Santiago
•ACTOS
LIBERACIÓN ANIMAL
Asociación pola defensa
dos direitos dos animais
que celebra esta semaiia várias actividade informativas
sobre a situación dos non
humanos e as propostas que
teñen para eles. Xa realizaron actos nas faculdades de
Bioloxia, Filosofia, Psicoloxia e
da Educación, asi
como na Casa Encantada, e
é neste lugar onde o Xoves
5, ás 18, pasarán o vídeo
Experimentación animal' que
será acompañado dunha
charla; e a partir das 22 h,
farán unha festa polos direitos dos animais.

ce

•CINEMA

THEMANWITH
THE MOVIE CAMERA
Esta fita de Dziga V ertov
vaise proxectar na Faculdade de Xornalismo, sala de visionado n 2 2, este Xoves 5.

• EXPOSICIÓNS

ÜESEÑODE

VANGUARDA 1880-1940
Escolma de pezas da colección Torsten Brohan, adquirida polo Estado español
e adscrita ao Museu de Artes Decorativas, que documenta o desenvolvimento e
evolución do deseño industrial desde o início, nas escotas de arte e oficios inglesas, até os nosos dias. O
ponto de partida é a toma
de consciéncia no seo dos
movimentos modernistas da
Europa industrial con obras
de Dresser, Van de Velde,
Josef Hoffrnan, Olbrich, Peter Berht:es ou Hector Gui-

Convoca.tórias ·
XIXORNADASDELfNGUAE
LITERATURA
Está aberto o prazo de inscrición para
as XI Xornadas de Lfngua e Literatura
organizadas pola CIG-Ensino e a ASPO. Celebraranse en Compostela os
. dias 27, 28 e 29 de Abril e nelas participarán estudosos da nosa língua e literatura e escritores. Nesta edición incluen ademáis vários seminários de lit~ratura universal. Tlf: 981 576 800 da
CIG-Ensino (Avda. ·Lugo 209, entrechán) ou na AS-PO (Avda. de Lugo,
2-A, entrechán). Homologadas pola
Consellaria con 20 horas de duración.
CONCURSO DE MAros
O concello de Poio convida a participar o 1 de Maio nesta festa que se realizará na Seca, sempre que a inscrición se
formalice antes do 27 de Abril no concello. Hai que apresentar dez cópias das
coplas xunto co enderezo dun representante. Cada grupo participante recibirá
20.000 pta. Como principal característica, o armazón do maio non poderá ter
unha estrutura metálica, ainda que se
permiten os aros de barril e hai que
amarralo con bímbias ou material se-

V CONCURSO
DO CONTO GALEGO
Organizado pola asociación viciñal
Paraños do Covelo, poden participar
nel todas as persoas cunha ou roáis
obras en língua galega, sempre que
sexan orixinais e inédi~as. A extensión será de 10 folios, como máximo,
a man ou a máquina por unha só cara. O tema será libré e haberá tres categorias: infantil (menores de 10),
xuvenil (de 11 a 16) e maiores (de 16
en diante). As obras hai que remitilas
á asociación (36877- Paraños, Covelo, Pontevedra) facendo constar o
nome do relato, lema e a idade do au-

tor e, noutro sobre fechado, os dados · MONTAXE DE EXPOSICIÓNS
completos do participante. O prazo
NOS, ESPAZOS DE ARTE
de apresentación remata o Domingo
O. CGAC organiza do 7 ao 11 de
29 de Abril.
Maio este curso dirixido por Juan
Carlos Rico (doutor arquitecto pola
CONCURSO FOTOORAFICO
ETSAM) e que está dirixido ao estu,
dantado de Belas Artes, História. da
SOBRE O LÉREZ
Arte e profisionais ligados ao mundo
A coordenadora pola defensa do Léda cultura e da arte. O curso divídise
rez convoca este certame relacionado
co contorno do río no que todas as
nunha parte teórica e outra prática
con posibilidade de asistir só á teóripersoas físicas interesadas polo médio
poderán participar. Cada concursante
ca. As solicitudes de admisión hainas
pode apresentar un máximo de 5 foque apresentar antes do 20 de Abril
tografías de 13xl 8 cm. como tamaño
no museu. Se ben para as sesións teó,
mínimo podendo ser en branco e prericas non hai límite de prazas as prátito ou cor, sempre que sexan orixinais
cas admiten só 15 participantes que
e non participaran noutros concursos.
serán escoll~dos por proceso de selecHainas que enviar a nome de Carme
ción. O curso completo custa 5.000 e
Cortizo á r/Ourense 85, 36130, Cera parte teórica só 1.500 pta. O horádedo estando o prazo aberto. Estaberio será de 10 a 14 h. (prática) e de
lécense un primeiro prémio, dotado
17 a 19 h. (teoría). Máis información
cunha escultura de Xosé Luís Penado
no telf. 981 546 602-04.
Gómez, un segundo cunha fotografia
de Virxílio Viéitez, e un prémio espeTEATRO DE RUA
cial para participantes de primaria ou
Curso organizado polo Concello de PonESO que consistirá nunha cámara.
tevedra e o Paro da Cultura dest:a cidade,
Os prémios entregaranse nun acto
desenvolverase do 6 ao 10 de Abril, d
público en torno á baixada ao rio pre10 a 14 e de 16 a 20 horas, na Sala de
vista para Maio.
Ensaios do propio Paro da Cultura.+

mard, ·conti~uando cos
plantexamentos racionalistas propugandos pola W erk-

•MÚSICA
MILLADOIRO
Poderemos escoitar ao
máis coñecido grupo fok
galego no Pazo de Congresos e Exposicións de Galiza
o Sábado 7.

bund, Bauhaus e o Neoplasticismo holandés e a sua influéncia no Estilo Internacional do periodo de entreguerras. A partir do Venres
6 no Coléxio Fonseca, onde
se inaugura ás 20 h. ·

•TEATRO

VI BIENAL
INTERNACIONAL DE
GRAVADO
Cunha amplísima representación de autores, tanto
do país como do resto do
mundo, convertiuse por direito próprio, ao longo das
suas diferentes convocatórias, no mellor trinque de
novas e vellas técnicas de
estampación, no que os artistas crian e viven a ·emoción de descubrir e comunicar a través dunha linguaxe tan fermosa e uni-'
versal. Até o 28 de Abril
no Museu do Pavo Gal.ego.
TEMPOS DE ROSALIA
Título da mostra que apresenta Mª Xesus Reboredo, no C.C. Compostela.
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
xornalismo á publicidade,
da moda ao bodegón; a segunda, o placer, é fruto das

II Trece Gatos R.ock ·
Organizado pola asociación cultural
de MELIDE do mesmo nome, terá
lugar o Sábado 14 de Abril a partir
das 20:30 no Pavillón Municipal de
Deportes. Participarán Os Papaqueixos, Mallory, Kaotikos (al'ltes Kaos etílico), e Obus, podendo
comprar as entradas, 1.700 adiantada e 2.000 na billeteira, nas tendas
Tipo da Coruña, Santiago, Vigo,
Ourense, Ferrol e Lugo; Discos Partobello da Coruña, Disco Precio e Bar
Tolo en Santiago, Garzón del pis de
- Lugo, pub Quir6s de Rodeiro, Casa
do garo de lalin, Quadraphenia discos
no Porriño, pub Rua.xan de T ouro,
nos pubs Brevis e Teatro Máxico de
Arrua, e nos pubs e bares de Melide.
Ademais, entre todas as persoas que
escriban a trecegatosrock@mixmail.com, manifestando a ·sua opinión sobre o festival, sortearanse
entradas, para o que é preciso deixar
o nome de DNJ. t

mellante, sen plásticos nen redes. Os
materiais usados serán os tradicionais
(fiuncho, laranxas, flores, etc.) e os instrumentas típicos (palitroques ou estullos). As coplas deben ser en versos de
4 estrofas e de 7 ou 8 sílabas e na actuación só interpretarán cinco coplas. Os
tbarcos competirán nunha categoria específica. Os prémios, moi variados segundo as categorías, van desde as
25.000 até as 8.000. Máis información
no concello telf. 986 771 277.

Rakhle, cara
1930, que
podemos
olJar na

Gal.iza.

Deseñode
Vartguarda
1880-1940
que estará
no CoÑx:io
de fonffca,
en SANTIAGO,
a partir do
Venres 6.

NINGUÉN
CHOROU POR NÓS
Teatro Bruto cenificará
esta obra o Luns 9 e Martes
10 no teatro Principal.

DELMI ÁLVAREZ
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 Arquitectos, na casa da Conga.
MARlETA QUESADA
Ten unha mostra das suas
pinturas máis recentes, na galeria José Lorenzo, onde permanecerá até o 23 de Abril.

XAS1RERIA TEATRAL
DOS. XX
Até o 15 de Maio ternos
esta mostra na Igrexa de
Bonaval.
MANUEL BoNOME
Mostra en homenaxe póstuma a Santiago Bonome, eón
motivo do centenário do seu
nacimento, no coléxio de
Fonseca até meados de Abril.
ACORDOSUL
Fotografías de Xurxo Lobato que podemos ollar no

Museu do Pavo Gal.ego.

Os Papaqueixos.

BALLET
DE ESUS Q UIROOA
Que representará Prelúdio e
Fuga, este Xoves 5 a partir
das 20:30 no Auditário de

J

ideas sobre ese ent~rno
chamado Galiza, terra dos
seus maiores e agora a sua.

DARIO VILLALBA
Apresenta-se no CGAC, até
o 27 de Maio, unha mostra
na que se expoñen unha
ampla selección dos Documentos básicos deste artista
nacido en Donosti en 1939. ·
Instantáneas que serven de
base a un proceso de criación que atopa na co-exis-

téncia de fotografia e pintu,
ra unha persoal vía de expresión. O que fo¡ pioneiro no
emprego da fotogradia como
médio artístico a mediados
dos sesenta, emprega a imaxe fotográfica, como base
para transmitir sensacións.
PEDROMUIÑO
Este coñecido surrealista
galego mostra chamada Xeografia da pel formada por
unha trintena de obras Tecentes e de grande formato
na Fundación E. Granell,
que vai estar aberta até o
30 de Abril.

CHINA. CEO E TERRA
Mostra comisariada por Jean-Paul Desroches que poderemos coñecer, até o 15 de
Abril, rio Auditório de GaliztL
Reconstrue a aventura artística da· cerámica chinesa e
ilustra W-mdes etápas históricas desta cultura milenária,
unha das máis ricas e refina,
das da humanidade, a través
de máis de duascentas obras.

VARI CARAMÉS
O CGAC presenta unha

mostra deste fotógrafo gaJego, até o 15 de Abril, no
que poderemos aprezar como converte o seu persoal
xeito de ollar nun mundo
máxico e su.xestivo.
STEPHAN BALKENHOL
Nado na Alemaña en 1957
é un dos escukores con,
temporáneos que suscitou
o debate arredor da figuración e a sua integración
nas correntes artísticas. A
mostra, comisariada por M.
Fernández,Cid e que se encontra no CGAC até o 15
de Abril, é a primeira retrospectiva adicada á sua
obra no Estado e conta con
74 esculturas e relevos, 100
fotografías e 90 debuxos,
destacando a presenza de
pezas inéditas concebidas
para esta exposición, que
reflexan a traxectória seguida polo artista desde
primeiros dos oitenta.

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

Xogo de té e
café,
de Karf

A CACATIJA VERDE
Cenificada polo CDG teremos 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 día no que comeza a Revolución Francesa. Schnitzler escoll este
momento para símbolizar
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 50,
ciedade da época, que nese
fin de século avanza cara a
1Guerra Mundial.

mostni

San:xenxo
• EXPOSICIÓNS
HISTÓRIA DE ÜALIZA
Contada a través dos seus
debuxos por Pepe Carreiro, estará no Edificio Multiusos de Portonovo até o
26deAbril.
.

Tul
• EXPOSICIÓN$
PEDRO Á VILA DURAN
Natural de Jaraiz de la Ve,
ga, Cáceres, é licenciado
en Belas Artes e actualmente catedrático de debuxo en Santiago. Sobre a
sua pintura, expresionista,
inaugurase unha mostra,
na sala Trisque! e Medúlio.
Até o 28 de Abril.
RITA LIMA
A Área panorámica da vila
acolle unha mostra da sua
pintura.

. Marieta
QuelCICla
rnostra

a suaobra
nagaleria

Jo.e l.orenso
de Santiago.

-
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A.núncios de balde,

Pedro
Ávila Durá n
expón
na galeria
Trisque/ e

Medulio
de TUI.

•MOSICA

IX CICLO IBÉRICO
DE MÚSICA SACRA

O coro C . S portiv o de
Pon teareas actuará na catedral o Domingo 8 dentro
deste ciclo.

Verin
• EXPOSICIÓNS

CASTELAO
Láminas de debuxos do
ilustre nacionalista, poden ser vistas na Casa do
Escudo.

Vig_o_ _ __
•ACTOS
1e

FESTA

ra

O Sábado 7 de Abril a
partir das 19 h. a Cova dos

AFRO-SENEGALESA

raros acolle este acto que
inclue proxeccións de audiovisuais, comida típica,
cinema, música, espectáculo de ambientación, e a
actuación en directo de
Al berto Mundi xunto
con Turma Angola Ga·
laica e Happy Per cun•
sion. O prew da entrada
con consumición será de
500 pta.

r,
11(),

r e mos ve r esta fita ás
21:30 h . n o café Uf (Pracer 19).
• CONFERÉNCIAS

PLANETAS
NO UNIVERSO
Dentro do programa Feliz
aniversário haU, o Xoves 5
José Meseguer Ruíz vai fa,
lar sobre a estación internacional Alfa. No Auditório
Municipal ás 20h.

AMÁLIA
R ODRÍGUEZ L óPEZ
Mosrra os seus óleos, até o
14 desee mes, n a sala de
exposicións do Ná ut ico .
MODESTO FERNÁNDEZ
Pódese r elac ion a r a sua
pintura coa da xeneración
do expresionismo noneamericano, pero cun equi1fb r io buscad o e ntre o s
impulsos e o control dos
elementos. Na galeria Visual Labora até o 26 de
Abril.
J UAN Lufs LóPEZ
Mostra a sua obra na sala
de exposicions do ce Cai-

Z

• A Asociación Cultural Obrado/ro
da Hlst6rla vén de publicar un tríp·
tlco e marca-páxlnas para comemorar o VIII cabodano da morte do crego nacionalista Moncho Valcarce. Os
interesados en recibilo, de balde, poden solicitalo a: Asociazón Cultural
"Obradoiro da História", apdo. 42,
15.680, Ordes.

• Alugo piso en Compostela totalmente amoblado. Tres cuartos, 2 baños e sala. Frente ao Hipercor (bairro do Restollal) ..Telf. 639 129 585/981578070.

• Véndese piso na Travesla de Vigo •
(Vigo) de 111 m2, todo exterior, alto, luminoso, 3 cuartos, 1 despacho, cociña
nova, calefacción individual, garaxe e
trasteiro. 19 millóns. Telf. 986 378101.

• Para non ter que emigrar ás Canárlas, diplomado en primária busca
calquer traballo na Galiza. Manuel,
telf. 616 354 911 .

• A peña deportivista Pardo de Cela tén á venda camisolas, puchas ...
coa simboloxia da equipa branquiazul. Tamén organizamos viaxes en
auto-carro a Riazor. Máis información
no próprio local social : Bar San Pedro, Correlos 19, Mor Alfoz (Lugo).
• Atúgase casa amoblada por tempadas na Rlbeira Sacra (Nogueira
de Ramuin). Telf. 986 376 022.

• Coleccionista merca monecos
Geyperman, Madelman, e Scalextrlc. Non importa o estado. Pago moi
ben. Telf. 699 590 273.

• Rapaz retornado da emigración
desexa contactar con xente na mesma situación para intercámbio de opinións, vivéncias, etc. e, de cadrar, criar
un foro de debate sobre a imigración,
retomo ... Apdo 134 de Burela 27.880.
• Alúgase apartamento para 4 persoas, equipado, a carón da praia, en
Camota. Semana Santa 45.000 pta.
Telf. 981 761 144.

• Se quigeres participar na campanha
• Milhomes (grupo gal da Coruña) dá
lnfonnaclón, apoio, brinda servizo de videoteca e biblioteca, e capta sócios para
o activismo ou simpatizantes da liberación gai nos telf. 981 144 151 e 686 307
543, de 18 a 20 h.e todo odia respectivamente, ou no Apdo. de Correios 24
c.p. 15.080 da Coruña Tamén no correo
electrónico: milhomes53@latinmail.com

• EXPOSICIÓNS
ANDRÉS PINAL
Ten unha mostra de pintura na galeria Barcelos aré o
Domingo 8.

OI

• Música clásica para vodas. Diferentes grupos de cámara e soprano.
Tetf. 981 507 925, simo32@teleline.es
• Alugo cuarto en Compostela (Avda. de Lugo) por 15.000 pta. Piso sen
humidade, direito a cociña e lavadora. Perguntar por Luísa Mera no tetf.
981 554 219.
~
• Vendo taberna-pub funcionando,
con casa restaurada e terreo. 500 m2
en total. En Bueu. Telf. 600 717 628.
• Técnico de son con experiéncla
busca traballo nese campo ou do que
sexa. Disponibilidade total de mobilidade xeográfica. 981 200 229, Sérgio.
•A A.C. Alexandre Bóveda da Coruña
informa que está a.berta o prazo de inscripción para o safari fotográfico que
o Domingo 1 de Abril nós levará a
coñecer a Costa da Morte. Para calquer consulta ou anotación poden pasar polo local da agrupación en horário
de 17 h. a 21 h. (Linares Rivas 49 12) .

contra as novas matrículas impostas
poto Govemo espanhot solicita no apdo. ·2.134 de Compostela o autocolante
GZpara colocar em cima do E ou ao lado
das matrículas velhas (deves mandar
150 pta. em selos por unidade). Podes
tambén colaborar economicamente com
o fundo de resistencia da Plataforma Cidadá Galeguiza a tua Matrícula para
fragar as multas depositando a quantia

su-

2

que considerares portuna no n de conta
2091/0316191/3000206989 Caixa Galiza.
• Busco compafielro/a de vlaxes para facer o Transiberiano (MoscovaUlan Bator-Beigln) o próximo verao.
Tamén agradecería consellos e información de alguén que xa o fixera Teño
36 anos. Interesados contactar no enderezo electrónico: Danpress@ozu.es
• Vende-se piso en Alacant (zona
centro). impecábel de 100 m 2 con 4
cuartos , 2 baños completos, salóncomedor, terraza e trasteiro, por 24
millóns negociábeis . Máis información no telf. 686 753 105 ás noites.
• Venden-se porcos alimentados
na casa (Melide) . Telf.: 981 505 972 /
636 270 817.
• Vende-se temário orixlnal oposlclóns Educación Secundárla-Tecnoloxia a metade de prezo. 71 temas
específicos, 12 temas LOGSE. Telf.
981 284 837.

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

J

go.

Venres6 no
Centro SócioCultural de
GOIÁNa

partir dos

22:30 h, na
que actuarán
CARLOS
BLANCO,

contacontos;
FOUA,grupa
de música
tradicional; e
TINOBAZ,
catautor.A

entrada
• Matrimónio de emigrantes retomados oferece.se para traballar no sector
da hostelaria, con ampla experiéncia na
xestión de hoteis e referéncias comerciais
e laborais comprobábeis. Telf. 659 289
658, preguntar por Laura ou Noberto.

custa40
pesosedá
direito a
participar no
sorteo clun
lote de
libros. Ao
remate

• O Clube de Jazz Ardora do Morrazo desexa contactar con músicos e
grupos que se adiquen a esta música
e que estén interesados en participar
na sua programación. Poden deixar os
seus dados en jazzardora@terra.es
ou no telf. 986 305 498.

haberáunha
foliada na
quepoderán
participar as
persoas
asistentes..

• Persoa con ampla experiéncia no
sector da hostelaria, oferece-se para
traballar como "parrlllelro". Preguntar por Noberto no telf. 986 203 092.
• Oferécese traballo a directores e
monitores de tempo de lecer (todas
as especialidades) . Enviar currículo a
webmaster@galiciarural.com ou chamar ao telf. 607 551 612 perguntando
por Jorge González.

•Vende-se terreo de 1.800 m2 no concello de Crecente. Telf. 986 666 202.
• Oferece-se para traballar como
comercial ou dependenta, con ampla experiéncia, preguntar por Laura
no telf. 659 289 658. +

Viveiro
•MÚSICA
ÜNE A-CHORD,
QUINTETO
Gospel espiritual negro, organizado polo concello na
igrexa das relixiosas Concepcionista, o vindeiro Domingo 15 a partir das 20:30.

LAXECRO ...

llD

unha Festa
da Ungua, o

• Vendo nave industrial en Rianxo.
Céntrica localización , urbanizabél ,
190 m 2 • Razón no telf. 981 866 487.

DO ESPAZO
Mostra que podemos ollar
no C .C. Caixa Galicia, até
o 6 de Abril.

a

organización
xuvenildo
BNG, Galiz:a
Nava, artella

• A Assembleia da Mocidade lndepen-dentista de Ponte Vedra vem de reeditar ums tskelros co lema independéncia, em várias cores (branca, verde e
negro). Para consegui-los só tes que
mandar-nos 5 selos de 40 pta. ao apdo.
dos correios 561-36080 Ponte Vedra.

ÜUNNERSOE
A CONQUISTA

O ETERNO RETORNO
Mostra que podernos coñecer até o 14 de Abril na
fundación Laxeiro.

OS11..

A

• Vendo libros cun 40% de desconto sobre prezo en librarias. Pede
o listado a librosvarios@mixmail.com.

xaT\()\la.

A Rede

UJ

LO

A obra do
arquitecto

Pérez Bellas
éobxecto
dunha
mostra na

Barcelona

sala de
exposicións
VIGO. Na

doCOAGde

www. valdeortaS.comfoslV

A GUSTIN

• CONFERÉNCIAS

O Sil, o periódi<;o do Oriente O\¡Iensán,
na ua edición dootal oferece infonn~
cl6ns mensuais e reportaxes sobre economia, deportes, socledade, entrevistas e
outtas novidades. da zona de Valdeottáli,
Mi como un boleti.n de subsi:tipéi6n para
a edición en p~pet •

PÉREZ BELLAS
O COA G apresenta- nos
est a mostra do cofiecido
arquitecto e pintor vigués,
n o m e fund a me nta l n a
história d a a rquitectura
contemporánea da cidade,
que vai estar aberta até o
15 de Abril.

HISTÓRIA DA LOITA
SINDICAL EN ASTANO
Tema do que vai falar nesta .
ocasión Xesus Fraga o V en- 1
res 6 ás 20 h . no Pati Llimona. 1
Organizado pala Asemblea
do BNG de Catalilllya.
.

XOGAS?
EN GALEGO PODEMOS
A asociación de nais e pais
polo ensino en galega organiza esta série de actividades para incentivar o uso da
lfngua entre os máis cativos. O Ventes 6 ás 18 h, na
biblioteca Central, Paula
Carballeira oferecerá unha
sesión de contos tradicionais galegas. Para máis información dirixir-se .,a
http://www.amesani.org/np
eg ou ao Concello.

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

•CINEMA
CuBE
Dentro do ciclo de fantasía e ficción cientffica, organizado polo colectivo
Memo, este Xoves 5 pode-

fotografia,
un detalle
das
escaleiras
do Sanatório
Troncoso.

J

apresentando o seu disco

Ofrenda, no que canta o
que acontece no mundo e
na vida de todos.
VIOLADORES
DEL VERSO - DoBLE V
O Ventes 6 estarán no pub
Código de barras a partir das
23 h. Para máis información
e reserva de entradas dirixirse a Idearock 610 820 479.

RUXE-RUXE
Rock galega do máis novo
desee membros da Asociación de Músicos en Língua Galega, o Sábado 14
na Iguana.

•MÚSICA

Vil a.boa

PEDRO Ü.UERRA

•MÚSICA

Este Xoves 5 Í:eremos a este cantautor canário no
teatro Fraga, - ás 20:30,

Os CARUNCHOS

folc tradicional vigués actuará na Casa dos Druídas
a partir das 11 da noite .
O desenfado das letras e
melodias e a grande variedade do repetório, non
deixan dúbida da sua
aposta lúdica.

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

Braga

• EXPOSICIÓNS

IDEARIUM

Naoto Kawabara, Wolfgang
Kessler, Karin Sander, Dirk

Vil.aga.r cia
Obras de Guillermo Pedrosa que podemos ollar na

Casa da Cultura.
CINCO ORAVADORAS
Na galería Arcana ternos esta rnostra até o Luns 9 de
Abril na que poderemos ver
o traballo de cinco mozas:

pez, Sabela Baña, Berta
Ares e Beatriz Burrero.

1

• EXPOSICIÓNS
ÜALERIA
MÁRIO SEQUEIRA
Alberga unha mostra colectiva de artistas de diversas nacionalidades: Frank Bauer,
Gabi Hamm, Chanta! Joffe,

Sara Cabanes, Laura Lc)..
O Venres 6 , o grupo de

Vil alba

Skreber, Santiago Ydañez,
L$ C-oquenao e Sara Maia.
Simultaneamente, no ~
2 desta galería, Natacha Marques, xove pintora portuguesa, mostra retratos con aparencia fotográfica, encanto
que na sala de proxeccións
poderemos contemplar a vídeo-instalación do alemán
A11drea M. Kaufmann. Todas elas até o 3 de Maio. +

One 0-Cltord

Quintet,
gaspel
espiritual

negro,
estará en
concerto o
vindeiro
Domingo 15
enVIVEIRO.
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O rincón da m~a e o rincón dos contos son dous dos espazos integrados no salón. Na foto inferior, o cenário nun momento do espectÍlculo.

esafían a todo o mundo
despreciando os tímidos
acordes de Kioto para
reducir a emisión de gases de
efecto invemadoiro. Desafían
á China coa arrogáncia de esi,
xir a devolución dun avión co,
llido "in fraganti" cando reali,
zaba tareas de espionaxe. De,
safian ao confuso Kostunica,
saudado no seu dia como alia,
do de Occidente por ter derro,
tado nas eleicións a Satán Mi,
losevic, e queren que agora fa,
ga de cazador de recompensas
e entregue ao seu antecesor, se
quer cobrar as axudas econó,
micas prometidas para recons,
truir o que fóra destrozado po,
los bombardeos da OTAN.

Reportaxe gráfica: C.T.

Como converter a'casa dos profesores' en ponto de encentro de diversión eaprendizaxe

·OSalón da escola de Présaras
-0- PAULA BERGANTIÑOS

"Hoxe é a nasa festa de moitas cores. Benvidos todos e
todas". Ao coléxio de Présaras (Vilasantar) chégase por
unha estreita carreteira comarcal. O Venres 30 de Marzo é un dia especial e os 63
, alunos prepáranse para ac, tuar diante das suas familias
nun espácio moi singular: o
Salón. E o ponto de encentro
de actividades de leitura,
c r iación e aprendizaxe de
coñecimentos de maneira
interdisciplinar. Unha experiéncia inovadora que nasce
por iniciativa do profesorado.
O de Présaras é un dos moitos
ex-coléxios convertidos pola reforma: en centro de educación infantil
e primária. O traslado dos rapaces·
máis maiores ao instituto deixou
aula$ valeiras ~ a porta aberta a
unhá restruturación dos espazos.
A iniciativa partit.f do profesorado .
que con ideas e moito voluntarismo decidiron levar a cabo tarefas
1' de albaneleria, carpintéria e pir]tu- ·
ra fara do seo horário laboral.

escadas veraes, azuis e vermellas. Nas fiestras as cortinas péchanlle a entrada á luz cando comeza a función e do teito caigan
libros de grandes dimensións:
As aventuras de Pinocho, Frankenstein ou Ai Filomena, Filome1

na e outros cantos.

O recanto dos contos e
da máxia
Distribudos polo Salón tamén fican o recanto da música coa orquestra do mestre Pichicato -cun
equipo, e material ·de audicióndo cinema, con Tv, vídeo e material videográfico. Os máis chama- tivos son o recanto dos cantos e
da máxia. primeiro un pequ&no espazo con luz própria e ambientación espe.cial para favorecer a leitura en voz alta. Desde .
aqui os rapaces participan nas
sesións de cantos que se organizan tres dias á semana antes das
comidas para toda a rapazada ou
cada unidade de xeito individual.

o

ao

e

riocón da máxia
A entrada
exixe cumprir un protocolo. Éntrase poi~ porta dun biombo,
xesto que fai soar unha campaO pbxectivo era o de criar unha
ni ñ a que indica o comezo da
sala na que centrar todas as ac- . . máxia. Un espello, un baul, matividades de expresión, que fa..: · quilláXe,' un vestiário con moitas
telas son- os elementos-fundavorecese a interdisciplinariedad~ e na que se puidera rachar
. mentais para disfrazarse para
coas ríxidas estruturas de curas escenificacións ou para coller
e sos, · de horários, de materiais ·e
algan motivo que realce o relato.
tarefas. É dicer, o motor da escala, un sítio con infinidade de
posibilidades de traballo tanto .
para actividades comuns como
para as que realiza cada ciclo.

O primeiro paso foi o de tirar un
tabique e converter duas vella$
• aulas frias-e feas nun salón de
usos múltiples cheo de colorido
e posibilidades. Ao fundo un
.'"" cenário, que preside unha pared e na que se combinan tres
murais de Lugris e que se eleva
do chan conformado por pequenas tarimas móviles, adaptábeis a calquer circunstánci~.

,.•

Na parede da esquerda distribúese a biblioteca con servizo de
préstamos para · "macaquiños,
macacos, mangallons e sábios".
Os máis pequenos non chegan
aos estantes máis altos pero
Manuel García, un dos profesores, pensou en to.do, e os taboleiros das portas dos vellos armários mutáronse en pequena$

Tamén hai .un taller-imprenta,
que é a área para o traballo escrito e plástico con mesas, armários de material e unha grande
parede de cortiza na que amo~ar
as criacións. Unha das últimas
adquisicións é o rincón da informática, que utilizan os escolares
desde o tres anos para obter documentación ou traballar coas
enciclopédias multimeia.

para consulta na parte da biblioteca apresentada co lema
"nós tamén somos autores".
Este último serviu como excusa
para coñecer as cores frias e
quentes, as lendas e explicación científica do Arco da Vella,
os diferentes pavos do mundo,
a camuflaxe dos animais, personaxes de cores como Carapuchiña, entre outros aspectos.

(lue empece o espectáculo!

O grupo de oito profesores do
coléxio de Présaras, que ten tamén ao seu cargo rapaces de
integración, está ben orgulloso
do traballo que desenvolve pero quéixanse do pouco apoio
institucional que receben. "A
única axuda coa que contamos
é a do Centro de Formación de
Recursos do Profesorado da
Coruña", explica Xoana Vázquez. Neste curso forman parte
da equipa docente ademais Xavier Cartón, Soedade Pandelo,
Guillermina Sánchez, Manuel
Garcia, Carmela Roca e Maria
Xose Cariño.

~Desde o cenário do Salón na

véspera das vacacións de Semana Santa apresentouse E/mer, un elefante de cores que
facia feliz á sua manda, pero tamén unha delegación de índios
norteamericanqs, que trouxeron
até Présaras a mensaxe de que
"a terra é nosa e nós somos da
terra" e que destruila "seria como destruir a nosa própria vida". Os máis maiores pecharon
o espectáculo con poemas cheos de cores de Alberti, Manuel
Maria e Neiras Vilas, pero tamén se apresentou Verdi, a serpe amarela que non queria ser
verde, e o paxaro Federico.
É o traballo máis vistoso pero
os rapaces traballan durante
dous ou tres meses sobre un
tema, neste caso as cores. Ao
remate, Xo_ana Vázquez a coordenadora do taller elabora uo libro x!gante de _balanzo que fica

Son algunhas mostras da acti,
vidade do império que non ce,
sa e que toma novas azos agre,
sivos con ese Bush junior que
non sabe quen governa en Pa,
kistán, por exemplo, pero que
ten moi claro que os sacra&.an'
tos benefícios das grandes em,
presas oligárquicas do seu país
están moi por enriba da saude
dos cidadáns do planeta, da
soberanía doutras nacións ou
da digniclade personal mesmo
do teóricamente amigo.
Falábase estes dias de certas
discrepancias internas, con
respecto á política interna,
cional, na equipa de govemo
de Bush, no que aniñan fal,
cóns e pombas, e non se saben
quen predominará. Pero ese ti,
po de diverxéncias e matices
sempre existiu nos governos
estadounidenses, tanto dernó,
cratas como republicanos. Que
predominen os duJOS ou os
brandos só é cuestión da opor,
tunidade do momento, segun,
do conveña á defensa dos ob,
xectivos fundamen tais. c mo
tamén depende da oportunida,
de a consideración de amigo
ou inirnigo. Por iso, e por moi
amigo que te consideren nun
momento determ inado, sem,
pre é mellor rnanter as distán,
cias. Polo menos, que non te
tomen por inxénuo. •

Até o Outono do 2000 as paredes do porche tamén era moi
fea ... "pero nós enchimolas de
cores fermosas" lese no corredor
da escala revestida con fotos
que dan canta das últimas actividades. Agora é asi: unha parede
de canto con Max, Maísy, a toupiña, a casiña de chocolate e o
pirata Pata de Lata. •

V OLVER AO REGO

a
~

Beatles volven a estar ·
e moda. No pasado
N adal unha recopila,
ción dos seus números un nas
listas de vendas foron o regalo
rnáis acaido. Agora volven a es,
tarde moda polo seu uso comer,
cial, singular se pensamos no
pasaxeiro trostkismo de John
Lennon. Chama a atención nas
baladas que serven de gancho
de empresas como Endesa e Jbé,
ria. Está visto que case todo é
asimilábel, até a monarquia bri,
tánica poderia acabar publici,
tándose coa canción God Shave
the Queen dos Sex Pistols. Non
estaria mal o póster de Carlos de
Inglaterra e Sid Vicious. •

