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Fende acaeira miñota e
ameaza atres lugares

Santiago

de Arriba,
a auga contra
aterra
(Páx. 4)

Guieiro Cultural

Entrevistas con Virxílio
e Alfredo Conde,
(Páxs. 21 e 25)

Novo ataque centralizador
Avicíñase unha nova LOHAPA (Lei Orgánica de Harmoni,
zación do Proceso Autonómico). Non vai vií impqsta polos
militares, coma en 1982, senón pola forza da maioria absoluta
do PP'. É a "culminación do proceso autonómico" que Fraga
ven demandando desde hai anos. Está destinada, coma entón,
a coutar calquer posibilidade de que as nacionalidades histó,
ricas acaden máis competéncias, afortalando a centralización
política do Estado. Ao . mesmo tempo, converterase o mapa
autonómico nunha mera descentralización burocrátíco~admi,
nistrativa, vixi,ada e controlada en todos os seus extremos po,
lo Govemo central, que terá sempre a última palábrc¡t. Esta re,
forma institucional non é nova, esta inserida nun paquete de
leis, desde as educativas ás económicas, profundamente cen,
tralizadoras e españolistas'. +
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Máis de 10.000 gadeiros manifestábanse en Compostela para transladar á cidadania galega un ha
mensaxe clara e rotunda: "Nós non envelenamos aos animais". A esa mesma cidadania dirixíanse para que apoie as suas reivindicacións. Queren que os que teñen responsabilidades -governo
galego, governo central e UE- destinen as axudas necesárias para paliar a crise na que se atopan
submidos. Para eles é óbvio que quen propiciou o modelo de explotación intensiva e quen favoreceu a fabricación, venda e consumo de pensos cárnicos debe agora asumir as consecuérícias.
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s becerros non hai quen os
queira, as vacas témolas que
queimar e agora, por se fara
pouco, proibiron vender nos
mercados. Notei moito a crise
polo mal das vacas tolas", di Xosé Manuel Parente. El viu coa
família e con outros gadeiros
desde Cartelle, Ourense, á manifestación para deixar ben claro
que as solucións que se lles dan
non abondan.

facerse dos animais de máis de
30 meses e sacrificalos, que rematan o día 1 de Xullo. "Fixen a
solicitude e ainda estiven esta
semana perguntando o que pasaba. Dixéronme que non se podían meter máis vacas porque
os queimadeiros están saturados. Entón, fas a solicitude, tes
que esperar o tempo e lago remata o prazo para a subvención
e acabóuse".

Os gadeirós que se manifestaban o pasado Sábado 7 de Abril
en Compostela tiñan moito que
dicer. Alén de sinalar aos culpábeis de ter chegado a esta situación, queren axudas para recuperar as perdas, pero tamén
queren que se adopten medidas
para que unha crise destas características non se valva repetir. Se algo teñen claro, é que
eles non son os culpábeis, que
non envelenaron aos animais.
Así o repetían na manifestación,
para que o presidente da Xunta,
Manuel Fraga e os seus consellei ros o puideran escoitar en
San Clódio, onde estaban reunidos preparando as ofertas elei-

Xosé Manuel Parente tiña unha
explotación con 20 vacas. Agora
ten "unhas cantas" para a intervención, pero eses animais non
se substituen. "Váime quedar a
explotación reducida. Ninguén
sabe que vai ser do noso futuro".

Xaime lópez:.

torais de cara os comícios de
Outubro.

Queimadeiros saturados
Mália a difícil situación carecen
de axudas. "A solución seria que
nos aboaran as perdas", afirma
Parente e engade que "algo dan
por queimar as vacas, pero váise acabar o prazo e nós estamos cos animais esperando". O
gadeiro de Q.artelle retírese á intervención. As axudas por des-

En outros. casos as perdas veñen provocadas pala caída das
vendas e do consumo. "Estamos nesta manifestación para
protestar polo das vacas tolas,
polo da febre aftosa e por non
poder vender os becerros", di
Xaime López. Este gadeiro lembra cando vendían un xato a
50.000 ou 60.000 pesetas e

Xosé M. Pareníe.

agora non vale máis de 10.000
pesetas. "Os becerros non se
poden vender, din que hai tratantes que os compran, pero
moito máis barato ainda do que
ian nas feiras".
Ás perdas derivadas da baixa
dos prezos, López engade as
perdas por manter os becerros
na explotación. "Hai que aguantar
deles tomando leite que se podia
vender ás indústrias. Non sei que
Pasa á páJrina seguinte
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Vén da páxina anterior

solucións se poderian dar. O que
sei é que nos teñen que garantir
axudas para sobreviver''.
Para Xosé Manuel, un mozo
que acodiu para apoiar as demandas dos seus pais e da explotación familiar da que viven a
única via é "que a Xunta, dunha
vez por todas, nos dea solucións, porque do contrário a miña família terá que pechar a explotación e buscar outras alternativas de vida". O seu futuro
está en perigo, ao igual que o
futuro do agro galega.

Xosé Manuel di que ou a Xunta axuda
ou terá que pechar a explotación.

neiro ou as 300 pesetas ás que
ascendia a cria dun becerro.
"Se existen eses prezos é porque hai dumping a nível mundial, porque se está subvencionando aos grandes agro-negócios e ás grandes explotacións
industriais para favorecer a
tres ou catro países ou a tres
ou catro explotacións".

Unha nova política agrária
que impida
novas crises alimentares
A praza da Quintana acollia un
fervedoiro de gadeiros que, mália
a choiva e o vento, escoitaron
até o final as intervencións dos
secretários xerais das tres organizacións agrárias convocantes,
Sindicato Labrego Galega (SLG),
Unións Agrárias (UU AA) e
Unión Sindical Agrária (USAG).
Cada quen sinalou os aspectos
máis destacábeis da actual crise,
pero foi Lídia Senra, do SLG,
quen remarcou que o básico é
"q ue se poña en marcha unha
nova política agrária que impida
que se volva dar unha crise provocada pola alimentación".
Para a secretária xeral do SLG,
a EEB "non é unha praga, é unha consecuéncia dun modelo de
agricultura que levou á ruina
moitas explotacións e que submeteu á cidadania a unha ali-

Líderes de BNG e PSOE e os sindicatos CIG, CC 00 e UGT portaban unha pancarta en comun.

mentación cada vez máis chea
de escándalos e menos segura".
Para Lidia Senra, as consecuéncias do clembuterol, das dioxinas, dos pensos cárnicos ou dos
antibióticos, "son resultado de
decisións políticas tomadas para
favorecer, única e exclusivamente, as crifras de negócio das firmas agro-químicas e farmacéuticas, sen importarfles en absoluto
o que pase coas explotacións labregas, que vivimos de traballar
a terra, nen o que pase coa saúde de todos os cidadáns que comemos eses produtos".

É, en síntese·, o fracaso da Po1ítica Agrária Comun (PAC),
deseñada pola UE e acatada
polos estados membros sob
pretexto de que, "para negociar
na Organización Mundial de
Comércio (OMC), Europa ten
que seguir reducindo os prezos
agrários para ser competitivos". Esta máxima de mercado, ten levado nos últimos
anos a unha progresiva concentración e intensificación da
produción, á desaparición de
centos de explotacións e a optar por un tipo de alimentación

animal que, como se demonstrou coa EEB pon en perigo,
non só a vida dos animais, senón das próprias persoas.
"Nós necesitamos prezos que
cubran a renda e· que se estabelezan modos de produción
que sexan compatíbeis co médio-ambiente e que garantan a
saúde" , afirmaba Lídia Se nra.
Como exemplo dos prezos que
manexa a competéncia, nomeadamente os EEUU, sinalaba
as 38 pesetas que custaba a
dúcia de ovos no mes de Xa-

A sua leitura da orixe da situa·Ción distanciábase da que facia
o secretário xeral de UUAA, Roberto Garcia. Desde esta organización exixíanse, pala contra,
"solucións desde a PAC". Para
Garcia, a responsabilidade non
está na Política Agrária Comun,
senón "neste governo e neste
presidente, que se negou a
aceitar incrementar os cartas en
Europa" destinados á agricultura
e que se nega a adoptar medidas conxuntas para equiparar a
situación en todo o estado. "Dille -en referéncia a Aznar- ás
comunidades autónomas que se
busquen a vida".+

A partir do 1 de Xullo aparecerán máis casos de EEB
Os representantes das organizacións agrárias e os próprios gadeiros coincidian en afirmar que
apartir do 1 de Xullo acabarase
a pingueira de casos e comezarán a aparecer de forma masiva
vacas afectadas pola EEB. Nesa
data remata o prazo de axudas
para a intervención, é dicer, non
se seguirá subvencionando o
sacrifício das vacas de máis de
30 meses. A estes animais que
ian aos queimadeiros non se lles
estaba facendo, até o de agora,
o test prionicos, pero apartir desa data pasarán a ser analisados, co que se prevé que aparezan de forma masiva.
Esa data marca tamén un ponto
de inflexión, porque até ese momento a queima de animais fa-

rase de forma gratuíta, pero en
diante serán os próprios produtores os que teñan que asumir
os custes. En todo caso, xa se
conseguiu que se aprobaran as
axud as directas, mália antes
afirmarse, desde o executivo de
Aznar e desde a Xunta de Galiza, que eran ilegais porque non
estaban permitidas pola UE. A
presión de outros países afectados, que comezaron a subvencionar aos seus labregos obrigou a cambiar o posicionamento
dos governos central e galega e
da própria administración europea.
Roberto Garcia, de UUAA, considera que pésie a aprobarse
esas axudas, a sua contia "é de
miséria". O que se demanda
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son "compensacións porque en
catro meses que levamos de
crise perdemos máis de 5.000
millóns de pesetas e non podemos permitir que cos 14.000 millóns de axudas aprobados se
pretenda dar por pechado o
problema".
Para Garcia é imprescindíbel
que se equiparen as axudas ·
que se concenden aos labregos
das distintas comunidades autónomas por núcleo cesante produto da EEB, o pagamento palas vacas que dean positivo con
contias estipuladas oficialmente
e publicadas no DOG e a eliminación do certificado veterinário.
Lídia Senra apontaba, ademais, outras exixéncias do sec-

tor, como o etiquetado dos pensos, especificando a sua composición, o etiquetado das carnes que se producen como a
Suprema de Terneira Galega
pero que non teñen esa denominación de orixe, prezos xustos que cubran a renda e o trab allo de produción e que se
proiba a forestación das terras
agrárias. Alén diso, a responsábel do SLG sinalaba a necesidade de anular os acordos de
Blair House, que permiten a importación de pensos sen aranceis dos EEUU, o que derivou
nunha redución da superfície
adicada á produción de oleoprotexinosas para alimentar o
gado, promovendo a forestación e favorecendo a desertificación humana do ag·ro.

1

Fraga o liquidador

1

O secretário xeral da USAG, Leandro Quintas centrou ·toda a
sua intervención nas consecuéncias que tiveron para o agro os
anos de goverl")o de Manuel Fraga á frente da Xun~a. Nun rápido
resumo, Quintas lembrou que
"primeiro afundiu as Cámaras
Agrárias, logo liquidou o Grupo
Lácteo Galega, despois a Mesa
do leite, fíxonos pagar a supertaxa e acabou coa Mesa da Carne
e agora acaba de aprobar unha
nova lei de concentración parcelária que abrigará a pagar un novo imposto palas terras que tiñamos baldias": Para o portavoz de
USAG, con estas medidas, Fraga tense gañado o alcumé de
"Fraga o liquidador".+

Labregos futuristas
\

As medidas que anunciou Fraga para "reactivar a
produción agrícola" e facer que os xóvenes volten
traballar no campo ian dirixidas a regalarlles as orellas
aos manifestantes de Compostela e aos miles de
agricultores que teñen idénticas preocupacións ou
verdadeiramente ·son unha aposta de futuro?
Se o Governo Fraga, no final da lexislatura, aposta por
potenciar o tecido agíricola e gandeiro, representa un
xiro copernicano na política agrária que veu aplicando,
seguindo as directrices estatais e da UE
submisamente.
Até de agora apostou por todo o contrário. Por incentivar
os abandonos, por reducir o número de explotacións,
que quedaron nun tércio das existentes en 1990. No
último ano abandonaron 1.200. No presente orzamento
están destinados 2. 700 millóns de pesetas para
continuar incentivando os abandonos da produción.
Os planos que puxo e marcha a Xunta, seguindo as
. directrices da UE, veñen ser unha reconversión do
j

sector agrícola/gandeiro galega, o mesmo que fixeron
no naval e seguen a realizar no sector pesqueiro.
Reducir a produción, copar os mercados, son as
medidas impostas palas multinacionais e executadas
por Fraga. Non podemos esquecer que, durante o
mandato de Fraga a renda dos agricultores galega
minguou nun 50% e que só acada o 35% da média
europea.
Na práctica, o mal das vacas tolas e a febre aftosa,
trouxeron medidas moito máis enérxicas e
contundentes para rematar, de sócato, con esta
reconversión, deixando o noso agro coa dimensión
adecuada para impedirlle competir. Son unha .
casualidade ou alguén espallou o mal adrede? Sexa
como fose, o efecto é idéntico.
Se o governo Fraga está a favor de icentivar a
produción do agro, de que a xente poda voltar a
traballar nel e vivir dignamente, a primeira medida que
debia de tomar era a que lle demandaban os
manifestantes en Compostela: axudas urxentes. Se se

deixan esmorecer non só as explotacións, senón o
tecido sociocultural perfeitamente vivo e harmónico co
seu entorno físico, como se vai lago reactivar?
~-

Como as propostas de Fraga son para 1O ou 15 anos
vista e non se fala de orzamentos, os agricultores
galegas non andan desencamiñados se temen que
primeiro, como ocurriu no sector naval, se dimensiona
(reduce) á expresión axeitada e logo se poñen en
marcha os planos precisos.
Fraga tala de adecuar o agro galega á nova política
agrária comunitária, pero a política que aplicou a
Xunta, mesmo os anunciados seméllanse, moito máis
aos sete pontos que ven de publicitar o comisário
Franz Fischler que á que pretenden incentivar os
Verdes alemáns que ocupan o ministério de
_Agricultura. Porque Fischler o que deixou claro é que
non hai diñeiro para investir' no agro nen na pesca e
que, cando o haxa, haberá que investilo nos paises do
Leste para que podan entrar en condicións na UE.+
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Os muros caen contra as casas, ment:ras as máquinas de facer pozos furan· horizontalmente e os viciños, de parola, consideran que entanto os animais esteñan tranquilos non é causa de alanna.

A.N.T.

Un regato ce.go causante dos movimentos do terreo en Santiago de Arriba

Aauga contra a terra
-0- AFONSO EIR~

As paredes teñen fendas. Os rueiros e calexas cavoucos. Os técnicos da Deputación consideran que a causa é unha grande bolsa
de auga que se formou na cima dos lugares. Os técnicos de Madrid están moi ocupados coas suas vacacións e chegarán a próxima semana. Mentres tanto, os viciños do norte da parróquia de
Santiago de Arriba,· nas terras da Ribeira chantadina, están preocupados. Non saben o que pode pasar, pero saben a causa
dos males: o regato que desapareceu hai tempo. Desaparecerán tamén os lugares engulidos pola terra como din os xornais e
a televisión? "Que brutalláns, tampouco é para tanto", afirman.
Un rego de auga baixa a cachón
por un carreiro cementado entre
os lugares de A Pobra e Reguenxo desde o pasado dia 6.
Outros dous regos, un pouco
máis pequenos, verten a sua auga polos morteiros e nabeiras do
lugar de Arriba. Son o froito líquido das perforacións hortontais,
de. máis de 150 metros, que, na
prqcura das bolsas de a ga, está a realizar o Afonso do Chanquéiro, unha empresa de sondeos da comarcfl. E seguen .a facer pozos art~sianos e as tubeiras a verter aU,ga.

chan e nas-casas. En Reguenxo
(na prática os tres son un mesmo lugar, pero cos nomes dife. rentes segundo as casas) non
hai estragos. Os técnicos da De-

putación consideran que se formaron unhas· grandes bolsas de
auga que empuxan á terra.
i

A auga procura camiño ·
Os viciños danlle crédito ás explicacións oficiais. Se a auga sempre baixou cara o Miño, e agora
non o fai, tivo que meterse nalgun lado. Semella que o que pasou é que, ao non poder correr,
foi penetrando cara o sochán. Os
pregues pizarrentos que forman a
encosta impedíronlle continuar a
auga camiñc;> cara o rio, mália a
pendente. q foise embolsando,
· socavando, engurrando as pe-

do

"A auga sempre busca camiño,
e atópao", afirma un grupo de viciños todo cheo de razón e mostran por onde brincaba rebuldeira a auga. "Ben se nota, non olla
como as terras dun e doutro lado beben cara ese baixo?", comentan con sábeduria de anos.
É precisamente nesta depresión
do terreo, no médio dos lugares
de Arriba e A Pobra, onde se
producen as principais fendas no
-
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Todo comezou a princípios.lde
mes, cando os viciños notan pomo a fonte que hai por baixo Ida
igrexéjl nova está toda entolda~a.
Aa pouco deixou de botar a ga
que sae por outros lugares. "C ndo as fon~es secan porque non
chove mao, cando as fontes secan porque chove moito pior ~ue
pior'', afirma Xosé. Non ~asou un
dia' e, perta da tente, fundius a
terra máis de médio metro.

.Este ano non hai ·rianxo
O branco sobrancea na Ribeira miñota de Chantada.
As cerdeiras están en plena
trol. Se non veñen máis dias
de chúvia forte nuoha semana e a xeada respeit,a, ainda
pode haber colleita. E o naso
Jerte particular. Sen propaganda, pero dunha beleza
ainda máis apoteósica. O Miño remansado pela presa dos
Peares faise espello bruñido
en Pincelo, ·c oa incustración
da ponte de Portotide. Pequena obra de titáns na que
traballaron 50 burros merca- .
dos na Límia para carretar cimento, area e pedras polos
carreiros ribeiraos.
... :
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A colleita de cereixas, unha
das principais. fontes de economia da zona, xunto co viño,
pode salvarse ainda. O que
veu moi mal ano foi para o
rianxo (produtos da horta que
se levar:i a vender á vila de
Chantada)·- Non puderon sementar ainda nada. Nen leitugas, nen pementos, nen tomates, nen alias. Unicamente unhas cantas cebola_s e algunha
planta de fabas loba:s. Alguns
'marogos ainda na trol que non
van dar nada a tempo.
Esta invernia estragou todo.
Revolucionou as xentes, deprimiunas e furoulles as faltrií
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pensan que a televisión influe
moito coas imaxes de desprendimentos que se deron neutros países. "Pero esta terra non é de lodo, nen barrenta, senón que é
pedra. Poden caer uns cantos
penados por aí abaixo. Xa non é
a primeira vez, pero a terra non
se ven asi como asi", comentan
os máis entendidos xunto á que
foi cantina e que, agora, leva xa
média dúcia de anos pecha.

Unha fonte que desaparece

Algunhas muras comezaron a ceder,· a regañar os dentes os balados e sapadas de terra a inundar
os camiños. Aparecian as primeiras fendas nas casas. Tanta tiña
que fosen novas coma vellas.
Aos viciños entroulles medo. A
uns máis ca outros. Hai quen
pansa que toda a costeira se pode vir encima do lugar. Quen non
durme rlias casas. E, tamén, quen
di que non é pqra tanto. Estes

Hai anos, non moitos ainda, por
onde baixp agora esta auga brincaba un regato polo médio dos
lameiros, das viñas e dos morteiros
rianxo. Na estrada o bueiro, cdn tubos de cincuenta, dá fe
deste importante rego de auga.
Segundo os viciños, o regato foi
desaparecendo pouco a pouco,
segundo ia marchando a xente
para a emigración e a. caeira os
. ia colonizando con toxos, silvas,
fentos, piñeiros e carballos. As
pauliñas avanzaban cara as casas e os lameiros enchoupábanse porque as vacas deixaban paso ás cerdeiras e xa non se fixeron máis as presas nen os regos.

dras e a terra contra baixo. Este
ano, ooas grandes choivas que
cairori 1case ininterrompid,amente
na zpna desde que parou de fer'ver o 'viño novo, acentuouse a
presión das capas superiores da
terra e comezaron a desprazarse
lixeiramente os cimentos das casas, a aparecer fendas nos rueiros e corredoiras e a formar cavoucos na estrada.

queiras. Polos seus rotos van
saindo pouco a pouco os cartos do viño sen que entre nada. A cada paso pesan menos
e aparecen máis e máis pesares. Os pesares dos pobres.
Dos que dependen do tempo.
De que cada causa chegue
cando ten que chegar. Pero
este ano foi moita auga. E
agora á caeira dalle por moverse. Aii:¡da que só fose reparar muras e fendas xa vai
constar unha millonada. A ribeira é bonita pero acaba con
que a traballa. E agora a auga
facendo das suas. A auga que
pode facer rico ao taberneiro,
pero que acaba co viticultor.•
t
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É Domingo de Ramos , tempo
de levar os panos, de estrenar
vestido e de darlle á parola á raxeira. Fálase de que aqui non
hou~o obras, coma neses lugares onde fixeron as autovias e
as autopistas. Aí si que houbo
desmontes, botaron barrenos,
mudaron o curso dos regos ...
Santiago lde Arriba sempre foi
asi. Desde sempre. O único que
se fixeron foi muras e se deixaron viñas e prados sen traballar.
Chover, chover, xa teria chovido
tanto neutros anos, ainda que
nengun dos presentes o lembre.
"E se toc:Jo fose a causa dunhas
obras , cóma en Pedrafita, daríanlle tanta importáncia os periódicos e a televisión?" Quen asi
inquire ao xornalista é o Moreno.
E un non sabe moi ben que contestarl le. "A vós que vos parece?" É a pergunta por resposta
que un ten a ben darlle. "E ti pensas que tanta propaganda nos
servirá pata algo?". Volta a perguntar. Esta vez, el mesmo dá a
resposta: "se falárades do bón viño que có.lleitamos e non só de
desgrácias ... " "Ai Xesus, Xesus,
que non haxa máis ca houbo, até
de agora non foi nada", contestan ao unísono as mulleres.
O tu ns seguen a turar na terra, a
sacar auga. Agora os viciños teñen medo a que, se baixa o nível
da auga, se volte a mover toda a
terra. Mentres tanto, ollan para os
cachóns e cavilan "canto darían
en moitos sítios por ben tan prezado. Uns tanto e outros tan pouco. Asi é a vida". Resignación?
Non. Xa todos os afectados andan a arranxar nas casas. Realidade. Como despedida outra pergunta: "entrarán astes estragos nos efectos do temporal?"•

i

¡

¡

ANOSATERRA

11 _DE ABRIL DE 2001 • N2 982

No XX aniversário do Estatuto,
os fraguistas coidan que reborda as utopias dos Precursores

Os nacionalistas defenden
onha Autonomia capaz de optimizar
as competéncias exclusivas
-0- G.L.

Cunha posicion que definen como
conscientemente orientada e non
carente dunha dose de xenerosidade política e ideolóxica a pral
dos temas do Estado , os na- ..
cionaistas propuxeran na xuntanza
prévia á sesión do Parlamento a
redacción dunha declaración institucional conxunta. "Somos convencidos de que é preciso acadarmos posicións unitárias cando se
trata de temas sérios de Estado.
Un deles é o da autonomía".
Nesta liña conciliadora, Beiras reclamou o concurso da Cámara e
dos que nun tempo anterior tiveran actas de deputados para que
non deixen de estaren en activo
no proceso de reflexion e crítica
sobre as necesidades do país.
Sen esta función necesária, poderíamonos atapar "conque a institucion se conxela e esclerosa e a
dialéctica participativa indispensábel deixa de constituir o motor que
ten que ser para a sociedade".

Motores e freos
Anxo Guerreiro (EdeG) insiste na
reforma da Constitución e Ismael
Rego fai memória de que nen o
PP nen o BNG estiveran a prol da
Autonomía. O voceiro do BNG fai
outro sumário histórico: "O Estatuto é o resultado dun proceso constituinte no que houbo motores e
freos. Uns tomos motores: segmentos da cidadania, organizacións políticas, sociais, sindicais,
asociacións de viciños, coléxios
profisionais etc; outros, freos".
Todas as forzas do arco parlamentar da oposición participaron
no proceso con maior ou menor

5

As listas de espera son úteis para programar a actividade
dun hospital, asegura o conselleiro de Sanidade, Xosé
Maria Hernández Cachón, quen explicou-que por esa razón non hai proceder a reducilas. O argumento de Cachón non se lle ocorrera nen ao mesmo ex conselleiro e
ex ministro Xosé Manuel Romai Beccaria e para xustificar a sua posición afirmou que "nengun paciente pasa
máis de dous meses sen ser intervido sempre que non
sexa un problema grave, perigoso ou moi molesto, en cuxo
caso a intervención é urxente e imediata". Ainda asi, Cachón
recoñeceu que as listas de espera para diagnóstico acusan
certo retraso, pero aclarou que están a traballar para conquerir a sua redución. O BNG e o PSOE, pola sua banda,
consideran que Sanidade maquila as listas de espera:+

Condenada unha minicentral pola morte
~un mozo por mor dunha crecida
A senténcia contra Roberto Norniella Fernández,
enxeñeiro delegado de Minicentrales MN, S.A. condénao
a pagar unha multa de sesenta mil pesetas e a indenizar
con dez millóns de pesetas ao pai dun falecido a resultas
dunha crecida. O fallo considera que Norniella é autor
dunha falta de imprudéncia leve ao ser responsábel da
morte de Pablo Rodríguez Rivas. Este mozo faleceu en
Xullo de 1997 cando se atopaba a tomar o sol no rio
Mandeo cando o nível da auga subiu precipitadamente e
sen que se producisen avisos por parte da responsábel
da avenida de água, a minicentral agora condenada,
situada rio arriba. A senténcia é importante debido á
constante inseguridade nos rios galegas por mor dunhas
crecidas provocadas polo cada vez maior número de
minicentrais que hai no país, encaros que a miudo non
cumpren as normas de seguridade para evitar acidentes.
Fraga, sen embargo, anunciou que non haberá cámbios
no control das minicentrais. +

Vinte anos despois de ser
aprobado, para que serve o
Estatuto?. Beiras deféndeo
como via para optimizar as
competéncias exclusivas, dentro dun marco constitucional
no que non se consideran nen
a auto-determinación nen a independénc la. Os fraguistas
coidan que o actual teito competencia! reborda as utopías
dos Precursores, mentres o
PSOE aproveita a sesión comemorativa do Parlamento para lembrar que só os socialistas defenderan a Autonomía
en 1980, fronte a BNG e PP.
Non é hora de rememorar agrávios, dixo o voceiro do BNG que
recomenda ver o Estatuto "coma
o resultado dun proceso no que
uns e outros tivemos diferentes
papeis e mesmo diferentes posiqións ideolóxico-politicas iniciais.
E un feito: non debe ser motivo de
recriminacións recíprocas. Non
hai pavo que poida sobreviver se
non exerce a memória histórica".

Cochón non reducirá
as listas de -espera nos hospitais
'porque son úteis'

Primeiro parfamento autonómico reunido no Peno de Xelmíre:z.

fortuna e acerto: "Estabamos por
unha creba democrática que significa.ria unha ruptura co réxime daquela ainda vixente e a apertura
dun proceso constituinte ex-novo",
prosegue Beiras. "Nese proceso,
o nacionalismo galega configurado no que se denominaba Consello de Forzas Políticas Galegas
elaborou e fixo pública unha posición inequívoca mediante un texto:
aS Bases Constitucionais para a
participación da nación galega nun
pacto federal. Non na consecución
dun Estado independente".
Os nacionalistas ven o Estatuto
coma o dunha nacionalidade histórica, conforme ao léxico em pregado no próprio texto constitucional. Unha diferenza positiva
que ven no cerne da carta autonómica baixo a forma das competéncias exclusivas, elemento
que suscitou interminábeis debates no proceso da Constitución.
"Reparen en que non se di calquer outro adxectivo para definir
esas competéncias. Escóllese
exclusivo porque exclue calquer
outra actuación política no marco competencia!. Sen prexuizo
da ordenación por leis orgánicas
que desenvolvan a Constitución
e que teñan o mesmo rango que
o Estatuto de Autonomía de Galiza que é unha lei orgánica".
Precisamente no momento en
que se lembra a aprobación do
Estatuto, o gabinete Aznar pretende com'p letar a estrutura do
Estado con unha cámara de autonomías por vía de lei que evitaría a reforma do Senado dentro
da Constitución como cámara
das nacionalidades. Esta involución institucional na que está empeñada o PP semella unha nova
versión da LOAPA (Leí Orgánica

de Armonización del Proceso Autonómico), defendida pela UCD
de Suárez e a Alianza Popular
de Fraga. O Tribunal Constitucional sentenciara o erro de raíz da
Lei Orgánica que sobardaba ·os
estatutos de autonomía, único
xeito constitucional de entender

as relación entre o Estado e as
comunidades autónomas.
No discurso de Beiras aparecen
duas etapas nos vinte anos de
Estatuto: unha na década dos
oitenta, de consolidación e outra
nos 90 de estancamento. A pesar das transferéncias realizadas neste tempo a denúncia nacionalista é de "estancamento e
mesmo de involución nalguns
indícios e estes indícios agrávanse nos dous últimos governos do Estado español".
Propostas do nacionalismo na
Cámara para o futuro: pór en
acción toda a capacidade efectiva do actual marco institucional
da Constitución e do Estatuto;
que Galiza se situe e opere ca
rango de nacionalidade histórica; que se optimicen as competéncias, a comezar polas exclusivas en defensa dos intereses
primordiais da cidadania galega,
dos seus seitores económicos e
dos direitos e llberdades cívicos,
da cultura e do idioma e a dignidade cidadán, da dignidade como dos galegas como pavo.
Seguindo o protocolo imposto polo actual .presidente da Xunta, o
voceiro do PP dirixiu o seu parlamento ao presidente da Cámara,
aos deputados, á autoridades e
ao pavo de Galiza. Para Xaime
Pita, nen os máis ambiciosos galeguistas e devanceiros soñaran
xamais unha situación do País como a que deu o Estatuto de autonomía, que coloca aos galegas en
condición de defender o princípio
da auto-identificación. Pita definiuno como o direito de cada persoa
a ter conciéncia da sua orixe.
O presidente do Parlemento fixo
homenaxe dos precursores, os
provincialistas, os pre-nacionalistas das lrmandades, os nacionalistas de Nós e do Partido
Galeguista e, pala primeira vez
dende fóra dos bancos dos nacionalistas, lembrou a memória
de Alexandre Bóveda.•

Tranquilizadoras declaracións de Raxoi
sobre o terrorismo na Galiza
Galiza non debe "ter maior preocupación" por ev13ntuais
accións terroristas .de ETA, advertiu o ministro do Interior, Mariano Raxoi. As tranquilizadoras declaracións do
máximo responsábel policial en España contrastan coas
alarmistas afirmacións de destacados líderes galegas.
O máis agoirento de todos tora o presidente Manuel
Fraga, que mesmo chegara a dicer que "hai uns que ternos que preocuparnos e outros non". Raxoi corrixe asi
as palabras de Fraga e situa as causas fora do campo
eleitoral ao. dicer que non· hai motivo de preocupación,
sobretodo despois da desarticulación do comando Galiza,
do que se detivo á activista Alicia Sanz de la Cuesta na Coruña, ao tempo que se localizou un piso en Compostela.+

UGT e CIG preparan
a convocatória dunha folga xeral
A data ainda está por fixar, pero será na segunda
quincena de Maio cando se celebre a xornada de folga
xeral que preparan as centrais sindicais UGT e CIG. A
reforma laboral aprobada o tres de Marzo pasado motivou
a convocatória deste acto de protesta, xa que os dous
sindicatos consideran que a medida é un paso máis na
estratéxia de precarizar o emprego no noso país. Outra
razón para convocar esta folga xeral vén dada pola
sinatura do acordo das pensións entre o Governo central,
a patronal e as Comisións Obreiras, o que colocou a este
sindicato no papel de central govemamental e precipitou
a rotura da unidade sindical que mantiña coa UGT. Os
secretários xerais da UGT e da CIG deron conta dos
preparativos para a folga xeral nun acto celebrado en
Compostela o pasado nove de Abril.•

Máis·de un milleiro de sinaturas
polo indulto para sete independentistas
O presidente do Consello da Cultura, Cartas Casares, o reitor
da Universidade de Vigo, Domingos Docampo, os catedráticos
Xesus Alonso Montero, Marcial Goodar e Antón Santamarina,
e o presidente da CIG Manuel Mera, son algunhas das pérsoas que apoian a petición de indulto para os sete presos
independentistas que cumpren condena no cárcere de Teixeiro. O requerimento de levantar a integridade da condena
para estes presos que levan once anos en prisión apresentouse no Ministé.rio de Xustiza en Xullo de 2000, como proposta de Isaac Diaz Pardo, Francisco Carballo, Manuel Lourenzo, Andres Torres Queiruga e Elvira Souto, entre outros. +
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OPtNIÓN

SOBRE A LIBERDADE E A DEMOCRÁCIA

FRANCISCO
MANTECÓN

MAURO Cm FAILDE .. MANuEL GoNzALEz LóPEZ .

"Sobre si mesmo, sobre o seu carpo e a súa
mente, ·o individuo é soberano". Esta frase
acruñada por J.S Mili en 1859 no seu en,
saio "Sobre a Liberdade" é unha das máxi,
mas do pensamento Liberal.
De vi ver na actualidad e, "o próprio J.S.
Mill e os primeiros liberais, estarían real,
mente anguriados. A prostituinte equipa,
ración do ·cidadán co consumidor -que
elixe a sua opción política dacordo coa
utilidade marxinal obtida como quen
compra uns calcetins (nun grande arma,
cén, por suposto); o enorme poder dos
grandes grupos trasnacionais, que non só
proxectan a sua sombra sobre os estados,
senón que amordazan a liberdade de ex,
presión através dos meios de comunica,
ción; áº apatía das organización políticas
maioritárias, defensores a ultranza do tur,
no de partidos como garante de estabili,
dade; etc·: Estos fenómenos, repetimos,
preocuparían sen dúbida a calquera liberal no senso máis estrito da palabra.
A participación do cidadán nas decisións
públicas non é só 1mha garantía que nos
oferece a democrácfa senón quizais unha
condición sine qua non para que esta sexa
verdadeiramente efectiva. O contexto so,
cioeconórriíco e político-ideolóxico que
nos tocou vivir, caracterízase nunha ópti- .
ca global pola imprecisa descripción lanzada no parágrafo anterior. A cada vez
máis baixa participadón do cidadán nas
consultas elictorais non é máis que unha
consecuéncia dese contexto, xa que dadó
o mesmo, o que se decide nos referendos
parece moitas veces irrelevante. Deste
xeito, non só a democrácia se ve valeirada
de significado, senón que tampouco o ho,
meé libre (mesmo desde unha óptica bur,
guesa-liberal) no sistema actual.
Tampemco deixa o sistema, marxe de
maniobra para tentar mudar nen a situa,
ción nen, moitas veces, a ·seu rumo. Mesmo boa parte da esquerda política se ve
desnortada e ,perdida en eslogans mercantilizados. E por todo iso polo que experiéncias baseadas na participación cidadán efectiva, como a que ten lugar en
Porto Alegre (Brasil), teñen que ser non
só aplaudidas senón imitidas polos que
nos denominamos demócratas e de esquerdas.
• A EXPERIÉNCIA DEMOCRÁTICA DE
PORTO ALEGRE. Porto Alegre é a capi,

tal do Estado de Ria Grande do Sul. O estado gaucho está situado no sul do país facendo fronteira con Uruguai e ten unha
povoación composta maoritariamente por
descendentes europeus (especialmente
italianos e aleináns). O distrito urbano
está habitado por 3 ,3 millóns de persoas e
dende que o Partido dos Trabalhadores
(PT) gañou as eleicións municipais en
1988 -con Tarso Genro como alcalde,,
estase a desenvolver unha e:X.periéncia de,
mocrática singular: o orzamento participativo (OP). Neste proceso, ainda
emerxente, logrouse implicar ao redor de
20.000 persoas, especialmente aos máis
probes. Pese ao desinterese inicial o govemo municipal mantívose firme respeitando ás decisións asembleárias e asi, case
polo boca a boca, a partipación foi incrementándose.

Nun escenário cun protagonismo indiscu,
tíbel das cidades, calque.i ra alternativa
global ao modelo económico,político vi,
xente pasa pola actuación económica-política neses espazos. Através da experién,
cia de Porto Alegre sabemos que a adopci0n de medidas de democrácia partí,
cipativa a nível local tense revelado co,
mo un instrumento educativo da povoa,
ción: a criación de consellos territoriais,
sectoriais ou simplesmente de usu~rios de
equipamentos públicos, actuan como esco las de dem6crácia onde o cidadán
aprende a debater, convencer e respetar.
Os Consellos Populares correspóndense
con cada un dos distritos nos que divide a
cidade (16). Existen
tamén outros cinco
consellos de carácter
transversal: circu,
lación e transportes;
fiscalidade e desen,
volvemento económico; organización da
cidade e desenvolve,
mento urbán; saúde e
asisténcia social; educación, cultura e ócio.
Os Consellos Popula,
res funcionan como
espazos de discusión e
criación de opinións
autónomas contri,
·bu indo a educar á ci,
dadania.

mocrácia representativa vixentes. As en,
mendas que fagan .QS grupos municipais
ao orzamento participativo serán coida,
dosamente estudadas posto que ninguén
"atreverase" con cuestións con gran ref~rendo xa que pode traducirse en castigo
eleitoral.

XosÉ Mª ÁLvAREZ CACCAMQ

• EXTENSIVO AO ESTADO. Recente,
mente o PT, que até o de agora govemaba·
na cidade de Porto Alegre, gañou as eleicións ao govemo do estado de Rio Grande
do Sul. O novo governador, Olívio Dutra,
fiel ao seu programa eleitoral, promoverá
a fórmula do OP a n ível estatal. Tras un
longo proceso xud icial promovido polos
grupos da dereita e no
que pretendían impe,
dir o lanzamento da
medid a, as asembleas
comenzaron a ce-lebrarse. Sen embargo,
unha grande dificultade atopou o governo
entrante e esa foi a
imensa débeda herdada da anterior equipa
de governo estatal.
Neste intre, a batalla
entre a administración
de Rio Grande do Sul
e a administración de
Brasília está aberta. O
PT négase a facerse
cargo dunha débeda
que foi xerada, segun,
do eles, pola malísima
xestión do antigo go,
vernador , Antonio
Britto. O govemo fe,
deral, pala sua parte,
ameaaza con non facer
as transferéncias habituais proce<Jentes da
recadación centraliza,
da dos impostas. O re,
sultado da batalla é
descoñecid o e de,
penderá do comportamento dos outros governadores.

'O e~tado

de Rio Grande do Sul
é a zoii.a do Brasil
cun maior asentamento
do Movimento
dos Sem Terra.
As suas autoridades
declararon o estado
'libre de produtos
,, .
"
transxen1cos

Tras un calendário de
reunións nas que se de,
finen as prioridades
dos investimentos por
parte da viciñanza, estas son transmitidas
aos forums (órganos in, ·
termédios compostos
por delegados que de,
ben renovarse anual,
mente) que discuten e
seleccionan as peticións proposqis polos
seus conveciños. Será o Gabinete de Plani,
ficación da Alcaldía (Gaplan) o que elabore un proxecto de orzamento que ainda de,
be ratificar o Consello do Orzamento Participativo antes de que pase ao Alcalde e
este o someta á Cámara Municipal (com,
posta por 33 concelleiros e elexida por sufráxio universal) que enmendará e aprobará
finalmente o orzamento anual.
A proposta popular obtén así a ratificación legal e axústase ás fórmulas de de,

Marchou Mantecón, seica definitivamente. Déixanos un eco grave de soi,
-dades, ºbranca sobre branca, un marco
fino de silencio arredor dos grandes
formatos da nada. Énchese, porén, o
areal absoluto co resón da súa voz,
aquel discurso volcánico e multitemático, aquel cadoiro de certezas encadeadas a bater en antítese contra o cálculo paciente dos seus fantásticos es,
tratos de Luz, labrados con exacto apa,
rello de vapor e grafito. A súa man ra
un bisturí infalíbel, virtuo o apéndic
de poeta xeómetra a abrir pozos de lume e seda detrás das parede epidérmi,
cas da cor, alén do negro elemental en
que todo consiste. A súa palabra, en
• cambio, medraba en chafaríce barro,
cos de horror vacui, columna salomónica de lava fronte aos horizontes cegos.
Os códigos do equilibrio eran para
Mantecón defensas contra a vertixe
que arrastraba o seu pensamento, ali,
mentado na hipérbole da voracidade. A
súa maquinaria mental precisaba o freo
de man do lapis a instaurar fonduras e
matices, territorios de luz intermedia,
mapas sucesivos de cata xeolóxica en
procura da raíz: a cinza final. A cinza
anunciada polo pintor en vibrantes
lenzos de vidro eléctrico, en cada unha
das xanelas abertas á fragmentación
imparábel da luz.
Sufrido agora sen palabras suficientes
o destino final de Mantecón, que é o
de todos nós, esa estúpida obviedade
da marte, cumpre suxerir que cada un
dos seus cadros, mesmo os máis gozosos en ledicia de panos ultravioletas,
iodo lento, verdes pousos de sombras
interiores, xabre do esteiro e sol de fo,
lla ·escura ... era un autorretrato do ar,
tista, o agoiro arrepiante dunha hora
de cima que concentraría a úa razón
incontestábel na data do d mingo 1 d
abril de 2001.

Hai que lembrar tamén que o estado de Río
Grande do Sul é a zona do Brasil cun maior
asentamento do Movemento dos Sem Te,
rra (MST). É coñecida a loita dos Sem Terra contra dos Organismos Xeneticamente
Modificados (OXM); organismos destas características perxudican ao médio ambiente, aos consumidores e aos mesmos labre,
gos. Pois ben, as autoridades de Rio Grande
do Sul declararon o estado "libre de productos transxénicos".+

Aquela tensión da man milimé rica a
erguer equilibrios de c r, célu la a célula, sobre os principios terríbeis do silencio, aquel labor de alto risco na li,
ña de tanza da xeometría lumínica en
procura de respostas para o brutal negro sobre negro da existencia, pedía en
compensación o balbordo dun fa lar
enciclopédico ao que ningún espazo da
experiencia semellaba alleo, o estoupi do magmático da paixón dionisíaca, o
exabrupto inocente, o diagnóstico ace,
so, a maré da vontade afirmativa e
contaxiosa.

Xosé Lois

Entre as fronteiras da gramática lírica
e apolínea da súa linguaxe visual e a
fala dionisíaca da paixón terrestre vive na memoria o cerne do que foi
Francisco Mantecón: un home expan,
sivamente amoroso e fraternal. Consolémonos na contemplación dos seus
maxistrais estratos de luz, o edificio de
po de vidro e flor de gas que el foi
construíndo para negar o silencio
branca sobre branca, o abismo negro
sobre negro en que todo consiste, va,
garosamente, sen presa por alcanzar o
horizonte da cinza en que hoxe reside,
seica definitivamente, o amigo Francisco Mantecón, que nos deixou un
marco fino de silencio e de tristura difícil arredor dos grandes formatos da
nada.+

Atopámonos, na nosa opini¿n, ante o
exemplo máis relevante de democrácia par,
ticipativa dos últimos decénios e, sobre to,
do perante o laboratório social ao que to,
dos/as os demócratas debemos de prestar
máxima atención. Nesta cidade conseguiuse integrar na história da cidade aos cicla,
dáns "normais".
•
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Aganderia, apesca eos temporajs estiveron case ausentes da reunión anual do Governo

Fraga anúncia unha 'nova estratéxia' despois do retiro de San Clódio
Un lavarafuxe

-0- A. EIRÉ

Fraga lrlbarne olla cara lonxe,
enxergando un futuro ventureíro, pero esquece o presente, cos seus graves problemas. No retiro anual, que o
Governo realizou en San Clód io, apresentou "unha nova
estratéxia" que chega até
dentro de 15 anos. Da pesca,
da ganderia, dos efectos dos
temporais case non talaron.
As comunicacións danse xa
por rematadas. Visión de futuro, Ilusión ou propaganda?

polos
prOblemas

"Unha nova estratéxia, ambiciosa
pero creíbel". Este foi o grande
anúncio de Fraga lribarne despois
do retiro de San Clódio co seu
Governo en pleno. Quer dicer que
fracasou a que veu poñendo en
marcha durante os últimos 12
anos? Diso nada se dixo, pero
existen evidentes contradicións
entre o anunciado e o realizado
ao longo dos seus mandatos.
Mais Fraga xa ten, coma cada
ano, unhas ideas que, coa inestimábel axuda dos meios de comunicación públicos e privados,
van monopolizar o debate político polo menos médio ano. Ideas
que se esquecen , que non se
plasman na acción de governo.
Que se dan por superadas e, a
outra causa, porque Fraga é un
home de grandes zancadas e
de ollares longos.
Tanto é así que, este cámbio de
estratéxia ten un horizonte de 15
anos. Serán os que tardemos en
conseguir o upleno emprego"
prometido. Tamén acadaremos,
para entón, un PIB (Producto Interior Bruto) per cápita que chegue ao 90% da média española
e ao 80% da média da UE.
Un PIS que debería de medrar
un promédio do 0,7 pontos cada
ano máis que a média estatal, e
un ponto e médio máis que a europea. Dase a circunstáncia que
Galiza foi a comunidade que
menos medrou o ano pasado e
que en 1999 a suposta converxéncia co Estado atopábase case ao mesmo nível que cando
chegou Fraga (en 1995 era do
85,6% da média estatal). Organismos coma o Consello Galega
de Relacións Laborais fan estudos onde se demostra que recuamos na famosa converxéncia
tantas veces prometida.

1

Fraga explicou que lle 1 'pasaron
revista a todo o ano, incluidas
as dificultades criadas por
alguns problemas". Non se sabe da profundidade das .
análises, pero na sua
exposición pasaron por eles Como se lava un gato.
As enfennidadeS gandeiras

"non acadaron, polo menos por

Chegada de Manuel Froga aa retiro de San Clódio.

Fracasou Fraga? Nen pensalo.
Só admite que é preciso acadar
a "converxéncia real nun tempo
razonábel". Como logralo? "Forzando o ritmo e acortando prazos". Sinxelamente.
Cales son as medidas políticas
que posibilitarán tal logro desde
hai tempo publicitado? Propón
Fraga a "modernización do sector público" e a uredistribución
de competéncias entre a comunidade autónoma e os concellos". Sen Elspecificar ~is.

Pero a formulación que ten
máis reviravoltas é, sen dúbida,
o anúncio de que o Governo
vai apostar pola volta ao médio
rural reactivando a produción,
cando até de agora a política
seguida pola Xunta era incentivar o ab~ndono da produción
agrária. E para este capítulo
para o que seguen a existir
cuantiosos orzamentos. A Xunta subvencionará este ano con
2.700 millóns de pesetas aos
proprietários de explotacións
agrárias qu~ abandonen a sua

Voz Noticias

actividade. No ano pasado
1.200 galegas acolléronse a
estes programas.

A respeito da pesca, Fraga afirmou que "non está confonne"
co Libro Verde da~ que
No eido da política social, a
ven de apresentar o comisário
Xunta converterá a atención ás
Franz FISChler, "pois é limitado
persoas maiores do eixo prine sesgado e non aborda todas
cipal das suas actua.cións.
as alternativas de xestión postPretenden duplicar en seis
beis". Fraga anunciou que e&anos os programas asisten- • . tán a estudar unha
ciais, para rebaixar as listas de 1 contrapoposla que "inclue a
espera nos xeriátricos. Tamén
1
xestión única dos recursos pespotenciarán os programas de
teleasisténcia e de acollida fa- 1 queiros" en 1roques da "rexic>
l nalización que propón a UE".
miliar.•

1
1

Unha 'cirimónia publicitária'
Para o BNG o retiro do Governo en San Clódio e as medidas
dadas a coñecer unicamente
son "un cerimónia publicitária"
Para Pérez Touriño "unha promesa mediátfca que contrasta
coa re~lidad~"- A realidade é
que Galiza está entre as 25 rexións europeas con máis para,
segundo os sbcialistas.
Segundo os nacionalistas,
Fraga non estivo reunido, senón que "estivo desaparecido,

fuxindo das suas resposnabilidades políticas" nun papel sumiso co Estado e coa UE. Para o BNG non se pode entender doutro xeito o acatamento
sen rechistar das axudas concedidas polos efectos dos
temporais: 3.800 millóns de
pesetas cando en infraestruturas as perdas superan os
17.000 millóns.
No BNG consideran que, o governo galego, na vez de reali-

INNERE STIME

agora, o volume doutros
paises". Mentres tanto os gandeiros manifestábanse en Co~
postela pedindo solucións. Fr&
~ explicouque se "promoverán as milloras de condicións
de vida dos agricultores", que
se "acelerará a concentración
parcelária", que se l'axudará ao
sector lácteo e se potenciará o
sector cárnico". Como? Con
que diñeiro? Non se dixo.

zar balanza da sua xestión,
aproveitaron para "publicitar
supostos planos de actuación
e proxectos a 1O ou 15 anos
vista". Para Touriño a "credibilidade de Fraga para falar do
futuro non é moi alta".
Touriño pon de manifesto
que, desde que governa Fraga a renda dos agricultores
galegos diminuiu á metade,
sendo unicamente o 35% da
média europea.•

Sen especificar prazos,
anunciou tamén fortes investimentos en acuicultura e os intentos de estabelecer relacións
con outros paises. Non se refeñu para nada ás axudas para a
frota, para os mariñeiros nen á
posibilidade de novas conversas con Marrocos.

Fraga tampouco se referiu ás
medidas para paliar os efectos
dun "largo Inverno igual ca o dilúvio universal". Se o Govemo
central aprobou 4.000 millóns
en axudas e a Xunta calculou
polo menos 59.000 millóns, non
1en lmportáncia. Fraga "logrou
situar a Galila no mapa" e agora olla cara a história, a sua
grande obsesión.•
.

Comprenderán vostés que acostumados como estamos ao
ropeu é que, pésie ao estreito contacto que ten a Xunta
coas institucións europeas, descoñezan estas as posibilidirecto, o diferido teña para nós menos interés, por ~
· loito
que a intervención o pasado dia 5 de Abril do comi ário
dades que o gov~mo galegc ten xa a prazo fixo, das que
Fischler no Parlamento Europeu fose memorábel: os ari~
non é a mais pequena o moderno ferrocarril. Se hai pouñeiros da frota que faena no caladoiro marroquino deben
cos dias o Sr. Pita, para conxurar a nasa incredulidade,
afirmou que corríamos o perigo de ser atropelados, é óbser recolocados na acuicultura e no turismo. Estou certo de
vio que os postas de garda,barreiras, condutores, carboeique o eurodeputado Sr.Nogueira tivo ocasión de rememoros, xefes de estación, afinadores de chifros, etc han ofe,
rar o seu período na cámara do Hórreo e as salientábeis intervencións do Sr. Pita, cu do Sr. Pérez Varela, por non
recer mellares posibilidades que a acuicultura e o turismo. Deste xeito esvaecerian as teimudas críticas da opo,
sairmos do eido govemamental, na sua acepción máis criasición, martirizada polo onomatopeico velaí vai, velaí vai
tiva, do mesmo xeito que quen isto escrebe foi espectador
do Curros de Na chegada a Ourense da primeira
privilexiado de algunhas iniciativas da Xunta no mesmo
te- haxa nisto rexouba algunha, por máis que as ascaris
locomotora, a trjstura do Campoamor de El tren expreso, o
terreo, mesmo antes de ter ocasión de criar o pasmo cos
lumbricoides e mais os gasterópodes reúnan potencialidades mistério da Cristhie de Asasinato no Orient Express, todas
émulos de Demóstenes no Pazo do Parlamento. Non hai
máis que plausíbeis no ámbito da análise comparada con . elas abrigado agasallo da Xunta para os viaxeiros previatanto tempo que o governo galego, aparte de insistir no
mente arralados nas estacións pela música de O tren que
outras espécies que trocaron o humus arrequecedor do esmodelo produtivista a ulttanza para a ganderia galega,
me leva pala beira do Miño, cita musical autóctona que .
terco pola lustrosa moqu~ta e que se non son quen de levar
apresentaba como producióI alternativas as abellas, as flores, os kiwis e, recentement , as avestruces, non sabemos se
consigo a própria casa é por unha sinxela razón de orde . despraza ás operísticas habituais. Contado, para cando
saiamos da realidade virtual que nos abafa, as nosas preprática e comunicativa xa que, aparte do esforzo, a compapersuadidos da sua rendabil~ acle económica ou como traferéncias irán cara a marcha O tren da alegria, do noso
ranza co carromato resultaria bastante doada
sunto inadvertido da sua própria actuación. Determinado
grande sinfonista Gregório Baudot. Outubro ha ser o metipo de miñocas foron taméri durante un tempo unha posi- llar mes para a sua estrea.•
O que si chama a atención da proposta do comisário eubilidade, igual que os caracois, sen que -desgraciadamen-
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bre doutro. lso nótase mesmo
Semella hoxe que un arquitecnos valados, cada pedra está
to, para acadar sona, ten que
colocada no seu lugar, como
facer grandes obras. Para
vostede que significa a obra · se fose imposíbel que estivera
neutro. Aqui, cando se consde Casa Mar en Vigo, cuxo
true, faise pensando en que
concurso de realización ven
dure para sempre, neutros lade gañar?

César Portela
'En arquitectura debe imperar oservício público'
~ AFONSO EIRt

NOS MESMOS DIAS EN QUE GAÑABA O CONCURSO PARA CONSTRUIR O AUDITORIO E PAZO DE CONGRESOS DE
VIGO, A REVISTA DESCUBRIR EL ARTE INCLUÍAO ENTRE OS CINCO MELLORES ARQU,TECTOS DO ESTADO. CÉSAR PORTELA RELÁTANOS NESTA ENTREVISTA COMO CONTEMPLA O PROXECTO VIGUÉS E A SUA IDEA DE EDI-

Vigo ten aqui unha grande
oportunidade de comezar un
proceso que, se se encamiña
ben, pode ser moi posiUvo. Para min é un reto persoal e profisional. Can.do se fala dunha
' obra sempre se persoaliza nun
arquitecto, pero -estas obras só

dos realízase arquitectura de
consumo, para 20 ou 30 anos.
Eu teño a teima de facer causas de calidade, mesmo porque, co tempo, son máis baratas. A arquitectura pública, polo demais, debe de procurar a
calidadé.

· ~re 'ppd_en r-e~.lizar en equipa.
··:..'. l;;:>.etráS-:¿do. pro-xecto hai un esFICACION: ARREMETE CONTRA ARQUITECTURA ESPECTACULO E AVOGA POLOS EDIFICIOS NOS QUE IMPERE O ,.• forzo. IT'loi grande de mo~tísima

·As catedrais

SERVÍCIO PÚBLICO E FAGAN CIDADANIA ADAPTADOS POLO TANTO AD ENTORNO FÍSICO E SOCIOCULTURAL. · ~ente.-~ C.a da ~n deles puxeron

Neste seno, pódese afirmar
que os auditórios e pazos de
congresos son as catedrais
da modernldade, a cultura
laica ...

•

'

•

'

'

·

.

'

•

.

o mellar de s1 para acadar un
resultado satisfactório. Agora
· ail')da queda a andaina de re·. mat?r 0 proxecto e de facer a
obra. Se se fai , ao 'final esqueceranse de centos de traballadores cuxo concurso é impres- cindíbel.

Vostede sempre lle deu moita
importáncia aos colaborado·res ...
Téñena. Cando ollamos unha
obra de Gaudi dámonos conta
de que é impensábel qué a
:construise sen unha forte tradición de artesáns. Nen as ver. xas;...nen as molduras, os decorados, as pezas poderian ser
posíbeis sen eles. Gaudi concebia a idea e coordinábaos, pero
os executores eran os artesáns.

A construción galega está hoxe á altura das circunstáncias
dos grandes retos arquitectónicos?
Ternos os mellares canteiros
do mundo. Galiza é un dos
poucos lugares do mundo no
que ainda se conserva un respeito polos aspectos construtivos. E o contrário de toda esta
arquitectura para vender, para
meter calotes, para epatar, para o espectáculo. Non é espectáculo pola calidade de arquitectura, senón que busca o espectáculo polo espectáculo.
Os estilos que se dan na Galiza, desde o románico até hoxe ,
teñen un denominador comun
que é o sistema construtivo , a
capacidade de realizar unha
obra sólida. Cando neutros lugares están pensando en pór
la<;lrillos, aqui estamos visuali zando un bloque de pedra so-

da modernidade

As catedrais tiñan unha dobre
función . Construianse para congregar a un grande número de
xente, pero tamén como símbolo. A xente acudia ás catedrais
e agora aos pazos de congresos e auditórios, non só pensando na cultura, re lixiosa antes,
agora laica, senón tamén para
atoparse con outra xente, para
relacionarse.
Os bons proxetos de edifícios
públicos están pensados para
satisfacer as demandas de todas as persoas. É un urbanismo no que impera o servício
público , fronte a outro no que
todo o que existe ao seu carón
costa algo . Son as prazas de
antes onde os nenos xogaban,
os vellos tomaban o sol, a xente paseaba ... Sempre habia un
sítio axeitado para cada época
do ano e cada hora do dia. E
non era obrigatório consumir.
lso era facer cidade , convivir.
Estámonos esquecendo dos lugares públicos, os que non son
de ninguén pero que son de todos . Aldo Rossi recordábanos
que a cidade constitúena os casais, os monumentos e os espácios públicos. As cidades calificámolas, sen damos conta mesmo,
polos seus espácíos públicos. Isa
é o que marca a calidade de vida.

Edlffclos para lucirse, edlffclos para criar cldade. Duas
concepcións da arquitectura
enfrontadas.
Hai mo ita xente que toma a
(Continua na páxlna segulnte)

'Hai que facer de Vigo unha ve~
Cales son as coordenadas que
marcan o proxeto de Casa Mar?
Un casal ten que rexerse pota norma e someterse á ordenanza. Os
monumentos case teñen a abriga
de saltarse a ordenanza e a norma. Eles teñen que criar a sua própria ordenanza e o seu próprio espácio. Concebin Casa Mar coma
un monumento situado non espácio único que é a beiramar coas
· Cies como pano de ·fondo. lso é o
que lle trasmite forza á cidade.
Pensaba que tiña que ser un edifício que servise para rexenerar toda esa área de Vigo, tan dinámica, outrora, hoxe algo apagada. É
moi importante sentar en Vigo as
bases de qu~ a cidade non é duns
nen d.outros, nas suas respectivas
áreas, senón que é de todos. A
9briga que ternos os arquitectos é

resolver eses problemas. É moi fácil facer algo que sirva para uns
ou para os outros, pero hai que
conseguer algo que non sexa excluinte. Os partos non deben de
excluir aos cidadáns e estes non
ollar aos portas coma uns inimigos. O porto é unha parte da cidade. É inexplicábel Vigo sen o porto, pero temén o porto sen a cidade na que se asente e que axudou
a conformar. Ten que existir ur:i
consenso xeral, tanto nos entes
económicos como políticos e sociais. O Pazo de Congresos e o
Auditório de Vigo, ou son bós cu
son malos. Pero se son bós teñen
que selo para todos.
Está concebido coa ambición de
que a obra millore a calidade de vida dos vigueses, o seu nível cultural e social. Por iso tiña moito interese en que o proxecto gañara o
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(Vén da páxlna anterior)

arquitectLra .como xeito de 10cirse. Rexeitan a función social
da arquitectura: facer algo que
cumpra perfectamente a función~'ra a ·que fq4 cr@do. ~on
se po e conceber a arquitec)ijra CO _ O- xogo de ·formas alleo
ao a pecto construtivo. A lingua e formal ten que estar estreitamente vencellada ao aspecta constru~ivo. A función, á

laboura social. Detrás dunha
grande óbra confortábel, está ·
t.in grande arquitecto. Unha
obra está feita para darlle resposta espacial a unha sociedade. Ademais, hai que procurar
buscar a ~eleza, pero, en arquitectura,· non se' poden facer
caprichos gr'atuitos; iso pódelo
facer en pintura que non ten un
investimento económico tan
importante detrás.•

1

1
1
1
1
1
1
1
I

'Son un
•
arquitecto

nacionalista'
Existe a arquitectura
galega?
Hai arquitectura con
maiúsculas e, logo, cando
se fai na Galiza, existe
arquitectura galega. Na
arquitectura, para ser boa,
ten que ter un factor
importantísimo o lugar. As
arquitecturas abstractas
que sirven para todo o
mundo, non serven para
ninguén. Foi un intento dos
ianquies de ir erí contra de
movimento moderno e da
arquitectura localista como
xeito colonizador. O
movimento modernó non
estaba preocupado só
pelas formas, senón polo
elemento social. Igual
pasou no caso da arte.
Fixeron, por exemplo, unha
história da arte unicamente
a partires dos cadros que
existia no MOMA de Nova
lorque.

Vostede poderiase definir
como arquitecto
nacionalista•..
Absolutamente., Teño que
facer u A arande esforzo para entender os
parámetros onde construo.
Pasoume coa estación de
autobuses de Córdoba,
esencialmente andaluza
[Prémio Nacional de
Arquitectura] ou coa ponte·
e o museu que fixen no
Xapón. Son tan xaponeses
como a arquitectura máis
xaponesa. Estou
desexando que veñan os
grandes arquitectos de .
tora, pero que fagan o
esforzo de entendernos e
dar resposta ás nosas
necesidades. Que teñan
en canta os nosos
materiais, a nosa maneira
de ser, a nos a
idiosincrásia. +

erd adeira cidade'

de
e viultuinte.ra o
1

mar pero non impedise as labouras tradicionais ...

Pero como se Incardina a sua
situación no porto, ao lado de
lndústrias frigorfflcas e dun balrro clásico expoftente da especulación urbanfstica...
Vai elevar a calidade de vida do
bairro. Non vai ser un proxecto
que limpe a zona, senón que faga
que a xente se sinta integrada.
Por outra banda, tampouco se
van excluir nen ás gruas nen aos
barcos. lso é, precisamente, o
que caracteriza a Vigo. Esa é a
forza de Vigo, aí está a sfntese da
sua f!)oténcia como cidade. Non
se vai prescindir de nengunha das
causas positivas que hai na zona,
senón tratar de potencialas.

Vostede deffnese non, só como

arquitecto, senón como urbanlsta. Que outras actuaclóns
quer proxectar no entorno?
Non é posíbel facer unha boa arquitectura sen ter unha concepción urbanística. En Vigo penso en
xerar unha dinámica urbanística
que permita conectar O Castro
con Beiramar, coa ria, através desa fenda que existe, pois as comunicacións son lonxitudinais pala
sua própria orografía. De tal xeito
que esa fenda sexa como unha
fervenza de verde que chegue até
o mar, con escaleiras, mesmo mecánicas ... O Castro e a ria son a
xeografia que caracteriza Vigo. Ao
mesmo tempo, pretendo que ese
proxeto sirva para rexenerar o Paseo de Beiramar que, senda o millor sítio de Vigo, é hoxe o reino
dos coches. Dá medo andar por
Beiramar, semella unha autopista.
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Vigo ten edlffclos emblemátlcos, pero semella que está feita para expulsar á xente cara
as aldeas á menor oportunidade ...

É moi difícil atopar unha cidade
con edifícios tan fantásticos comoten Vigo. Ao mesmo tempo é
a mellar demonstración de que
unha chea de magníficos edifíCios poden non facer cidade. Hai
cidades que teñen menos calidade, pero cada un do$ seus
edifícios están concebidos cun
critério máis de conxunto, de espácios públicos, feítos para as
persoas. Vigo obrfgata a coller o
coche para todo. E é imposíbel
atoparte coa xente que coñeces
pala rua. Debemos de comezar
unha recondución urbanística
para convertela nunha verdadeira cidade.+

vixésimo.-aniVersário do -- · Estatuto autonómico. "A
autonomía segue a ser
,.motivo de confrontación,
vinte anos .~pois do seu
nacime-ntó.'Para uns é
perfecta e intocábel; para
outros, insuficiente e
ampliábel; para os menos,
rexeitábel por constituír un
centralismo encuberto ( ... )
Se comparamos a situación
preconstitucional coa de
agora, os progresos son
evidentes: hai liberdades e
democrácia representativa
onde non as había, a língua e
a cultura galegas teñen
recoñecimento oficial e
instrumentos para se
desenvolveren, e existen un
Parlamento e unha Xunta
que permiten certo nível ·de
autogovemo. E no eido
socioeconómico tamén se
avanzou algo como o
conxunto de España: hai
roáis coches, mellores
'.
estradas, empresas de grande
Nunha entretista de Javier
éxito ( ... ) Pero non todo·son
Pastorj.za, parf FARO DE
luces neste canto. Para
VIGO, o com~sário europeu
empezar, os administradores
de Pesca, Fraiiz Fischler, dá o
da autonomía non foron
seu ponto det ista sobre o fin
quen de abordar os grandes do acordo co Marrocos.
problemas da economía
"Galiza ten a ensación de
galega (ganderia, pesca,
que Europa nfn soubo
indústria) nin de aplicar ben
defender os s~us intereses
a ese fin os moitos recursos
como debera' ,, pergunta
¿hegados de fara (remember
_Pasteriza. "Sempre se pode
Irlanda). Galiza segue na
-alegar esta razón pero todo o
cola das rexións europeas. A
mundo sabe qq.e necesitamos
taxa de paro medrou, os ·
un ano enteiro para
activos minguaron e a renda
convencer a Mohamed VI
média segue a ser das máis
para que sente connosc_o
pequenas." t
.nunha mesa. Desdé un
princípio, dixeron que nunca
haberia acordo. Algo ternos
feito, non? Nembargantes,
eles deben saber que o abismo
que nos separa hai que
estreitalo por ambas as partes
e non só pedir que fagamos
concesións nosoutros". En
resposta á visión do futuro da
A 'revista CtRCULO DE
frota, Fischler avoga pala
adica un
DIRIGENTES
reestruturación. "Debemos
editorial aos pactos entre
estabelecer unha '
BNG e PSdG. "Os critérios
planificación entre o
fronte aos nacionalismos
Govemo español e o sector
afectado. Lago debaterase soa radicais teñen que ser firmes
e o señor Palmou mantenos,
Comisión como realizalo. A
por iso leva as de gañar. E se
parte, seguiríamos a apoi_ar os
botamos unha ollada aos
armadores e os pescadores en
pactos entre BNG e PSdG,
paro con axudas e,
veremos que o alcalde de
paralelamente, a Comisión
Lugo, señor López Orozco, é
teria que acceder _a
un refén dos nacionalistas
desmantelar a frota". Para o
(cliso Branca Rodríguez
polític() austriaco, a pesca ten
Pazos sabe moito). En Vigo o
que sofrer unha reconversión
que está a acorrer é un
para sobrevivir. "Ternos que
reflexionar no seguinte para o verdadeiro despropósito.
Menos mal que o señor
futurm se-o sector dispó~ de
Cuiña
arránxao cos
maquinária máis eficiente,
proxect9s que ten para a
cad~ vez empregaremos
cidade logrando que Vigo
menos persoas, polo que ,
saia adiante. En Pontevedra,
debemos buscar outras
cada un anda polo seu lado.
opcións para os
Os únicos lugares onde o
desempregados das rexións
pacto funciona son Santiago,
tradicionalmente pesqueiras.
onde don Manuel fraga coa
Hai que ir pensando se no
sua grande experiéncia
sector térciário, no turismo
exerce, case, de edil na
ou nos servizos existen vias.
sombra e en Ferrol, onde a
'Ou na acµicultura, que está
prudéncia e a
en auxe, especialmente en
profisionalidade do
· Galiza." +
'
concelleiro socialista Femando Blanco permit~
chegar a acordos razoábeis
co BNG, e onde o PP está
dividido e os seus votantes
están a recoller os restos do
naufráxio político deixados ,
polos señores De Mesa, Juan
O catedrático de História
Blanco Rauco e Gonzalo
Xusto Beramendi lembra en
Antón."+
LA Voz DE GA.LICIA o

A

. ,,

reconvers1on
é a vida,
dí Fischler

Avaliación
dos pactos

BNG--PSdG

Vinte anos
de Estatuto
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ACIG revela que amaioria dos centros enviaron cartas áXunta nas que critican os cámbios

O profesorado
non avala a contrareforma educativa
as modificacións que debian introducirse nos horários da ESO
(Ensino Secundário Obrigatório)
e no Bacharelato.

Rexeitan a reforma das ensinanzas mínimas estabelecida
polo Governo central e evitan
contestar as consultas realizadas pola Xunta. Esta é a
postura da maioria · do profesorado e asi se pon de manifesto nos escritos que chegaron á Consellaria de Educación desde os centros públicos de Secundária. Os docentes néganse a avalar a política educativa do PP e quéixanse da falta dun debate prévio para negociar os cámbios.

Só no 29,7% dos centros segundo a CIG e no 38,7% segundo indica a Consellaria, o profesorado aceitou entrar a valorar
as propostas da Administración.
A maioria decidiu non participar
na consulta e remitir un texto á
Consellaria de Educaciór:i no
que aclaran a sua postura. Nas
cartas o profesorado rexeita as
modificacións previstas na "reforma" dos currículos da ESO e
do Bacharelato e o proceso que
seguiu a Administrq.ción para a
elaboración e aplicación das
modificacións.

"O rexeitamento por parte do
profesorado foi tan rotundo que
a Consellaria, mália ter os dados desde o dia 17 de Febreiro,
segue sen facelos públicos", explica Anxo Louzao, representante da CIG Ensino. Estes resultados teñen que ver cun cuestionário que a Consellaria de Educación enviou no mes de Xaneiro aos centros de ensino, con
duas propostas pechadas sobre

Os docentes lamentan non seren informados con anterioridade e critican a decisión da Conse llaria de Educación de non
debatir e negociar a proposta,
cando menos na Mesa Secto-

rial. Tamén acusan de demagóxia ao Executivo por pretender
con esta consulta que o profesorado lexitime unha "contrareforma" imposta de antemán polo
Governo central e avalada polo
gabinete do que é titular o conselleiro Celso Currás.
Ao tempo chaman a atención
sobre a necesidade de que se
teña en canta a sua opinión para solucionar os problemas que
ainda non se resolveron. Oferécense a dialogar coa Administración para que dote aos centros de máis recursos económicos, materiais e humanos, garantir os desdobres necesários,
realizar reforzas educativos, a
cobertura das necesidades educativas especíais , realizar as
adaptacións curriculares, atender á diversidade, cobrir todas
as baixas ou para poder ofertar
máis optativas.
O profesorado invita á Xunta a

que convoque a Mesa Sectorial
Docente Non Universitária para
negociar as repercusións en
Galiza destas medidas, Esta
reunión teria que convocarse,
apontan, co obxectivo de "impedir que se vexan menoscabadas
as competéncias en educación,
poder ensinar e estudar a nosa
História, evitar os prexuízos laborais para o profesorado e demandar a financiación necesária
para que os cámbios non conleven consecuéncias negativas
para o ensino".
Neste sentido a CIG lembra que
semente está prevista a aportación de 523 millóns para tres
cursos. "Con esta resposta -indica Louzao- o profesorado deixou constáncia de que non está
disposto a avalar esta farsa e
contesta á desconsideración ce
traballo docente que vén mostrando a Administración educativa e á sua actuación autoritária
e antidemocrática". •

Aproba un crédito por valor de ~.800 millóns para areparación de infraestruturas que xa adiantou aXunta

OGoverno nega axudas para os danos dos temporais
como as concedidas a Badaxoz e Biescas
O Consello de Ministros ven de
aprobar por Real Decreto-Leí
unha axuda de 3.800 millóns
para os danos en infraestruturas
municipais producidos polos
temporais no país. A medida é
insuficiente ao entender do BNG
que advirte que estas cartas xa
foron adiantados aos concellos
pota Xunta. Ao tempo a primeira
forza da oposición critica que
non se artellen axudas similares
ás aprobadas para os desastres
de Badaxoz e Biescas.
Nos últimos dias a Xunta fixo
pública a cuantía dos danos producidos polos temporais do último semestre, que ascende a
60.000 millóns de pesetas. O total do gasto que prevé investir o
Governo central na desfeita suma 5.152 millóns pero nesta
cantidade van incluidos os cartas para reparar as infraestruturas qu~ son competéncia do
Estado. E dicer, os .345 millóns ·
que xestiona a Conferéncia Hidrográfica do Norte, os 825 de
Unha da várias inundacións que sufriu Caldas de Reis este ano.
Demarcación de Estradas e os
182 de Demarcación de Costas.
que só na Costa da Marte os data, Carlos Aymerich, non ten nenOs outros 3.800 millóns corresnos no sector marisqueiro ascengunha xustificación que o decreto
pó n des e ao crédito para as
den a 16.000 millóns de pesetas.
non contemple axudas directas
obras que fagan os concellos e
por lucro cesante aos sectores
O deputadó explica tamén a indeputacións recollido no decreto.
tención do BNG de que o decreto
produtivos máis damnificados poInterpelado polo BNG no Conse tramite como proxecto de lei
los temporais, (marisqueo e pesgreso, o ministro de Interior, Ma"para intentar melloralo'', porque
ca de baixura) e exencións ficais
riano Raxoi, deu canta da medido contrário "vainas ser moi difícil
sobre o IRPF e o Imposto de Soda no Congreso e prometeu tavotar a favor". Aymerich lembra
ciedades, que si dependen do
mén exencións sobre o Imposto
que a diferéncia dos seus compaEstado e que si foron concedidas
de Bens lmóbeis, reducións na
ñeiros de Castela-León, os depucon motivo dos danos extraordiaplicación do Imposto de Activitados do PP galega, renunciaron
nários en Badaxoz e Biescas.
dades Económicas e a concea defender no Congreso iniciatisión de bonificacións do 50% so"As axudas son insuficicientes e
vas para paliar os danos.
bre as cotas da seguridade sochegan tarde, xa que os 3.800
cial ás empresas afectadas.
millóns aprobados son os mesAs medidas adoptadas polo Gamos que adiantou a Xunta", enverno central debatiranse no
Pero para o deputado nacionalisgade Aymerich mentres aponta
Parlamento galega o 17 de Abril
' .J '. ,; ,:;
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Sismo de 3, 1 graos ·
con epicentro en Ortoá
surprende a Portamarin
As vitas de Sárria, Samas
e Becerreá advertiron de
novo os efeitos dun tremar
de terra na noite do Luns
nove ao Martes dez de
Abril. O Instituto Xeográfico
Nacional informou que o
terremoto, que se produciu
ás duas da mañá, acadara
os 3, 1 graos na escala
Ritchter. O epicentro
estaría situado en Ortoá,
parróquia do concello de
Sárria, a cinco quilómetros
ao Oeste do centro da vila
e a dez quilómetros do rio
Miño ao paso por
Portomarin. O Governo
galego dixo que se
produciu no Leste de
Samas, pero en realidade
está no val de Portomarin .
Se cadra a Xunta evitaba
que se relacionase encoro
e movimento sísmico. O
sismo foi seguido de várias
réplicas de menor
magnitude. •

Viciños da Coruña
protestan contra unha
balsa de lodos en Oza
Os vlciños dos balrros
corufteses de Oza,
Gaiteira e os Castros
comezaron as
mobilizacións contra
unha balsa de lodos na
que desde o Xoves cinco
de Abril estense a deitar
residuos con metals
pesados. A balsa
emárcase nunhas obras
que se realizan no porto
e a viciñanza considera
que se lncumprlron as
normas que abrigan a
realizar un estudo de
impacto antes dunha
intervención como esta.
Os afectados pensan que
os resíduos deben
trasladarse a unha planta
de tratamento e
denúncian que a
contaminación chegará á
praia de Oza e que de
continuar durante o
- verán o vertido -como
anúncia a Autorldade
Portuária- os cheiros
farán da zona un lugar
insalubre.•

Os afectados do Úmia
maniféstanse
ante o Tribunal Superior
M. RIOPA

porque o deputado do BNG,
Francisco Trigo, apresentou con
caracter de urxéncia unha pergunta ao respeito. A formación
nacionalista quer saber que xestións vai facer a Xunta para que
se aumenten na prqporción axeitada as cuantías. "E significativo
que ao mesmo tempo o Governo
central aprobe un decreto similar
que destina 2.000 millóns para
danos sufridos na zona do Mediterráneo en cinco dias. Unha vez
máis compórtase de maneira cicateira con Galiza en contraposición coa xenerosidade e dilixéncia que ten con outras zonas do
Estado", engade Aymerich . •

O Luns nove de Abril
unhas cincuenta persoas
qfectadas polo encaro do
Umia concentráronse
diante da sede do Tribunal
Superior na Coruña para
protestar pala decisión
desta instáncia xudicial de
permitir o peche do encaro
sen que esfQxan resaltos
os recursos apresentados
diante deste tribunal e ante
o Supremo. Os afectados
recorreron este auto
.~
porque entenden que xa no
seu dia o Superior rexeitou
a xustificación coa que
agora permite o peche, que
é a suposta necesidade de
regular o caudal do rio. +

Acordo de pensións,
un. pacto que non
compromete

ECONOMIA

N~ 982 - ANO XXIV
11 DE ABRIL DE 2001

11

}ORDI CLIVILLÉ

o

9 DE ABRIL, CCOO, CEOE E ÜOYERNO ASINARON NA
M ONCLOA UN ACORDO SOBRE O FUTURO DO SISTEMA DE
PENSIÓNS. A U GT FINALMENTE DESMARCOUSE, NO MÉDIO DUN,
HA CRISE DA UNIDADE DE ACCIÓN DAS DUAS CENTRAIS SINDICAIS
MAIORITÁRIAS NO ESTADO. Ü AUTOR ESTUDA AS IDSIBILIDADES ID
AOORDO E ESTIMA QUE ANrE A SUA INVIABILIDADE A MÉDIQ PRAZO
A SINATIJRA SO É UN BALÓN DE OSÍXENO PARA O GOYERNO ID PP.

Non é obxecto <leste artigo tomar partido por unha ou outra das
centrais sindicais máis importantes no Estado, CCOO ou UGT,
nel pretendo aclarar alguns aspectos do preacordo non concreta,
dos como dados, datas e recursos. De entrada podemos dicer que
máis que un acorde, en que todo debería concretarse, o que se
asina é un documento de intencións. No seu primeiro apartado
di.Se que definitivamente o Estado fara frente á recomendación
prime ira do Pacto de Toledo, ou sexa financiar através do presu,
pesto do Estado as pensións non contributivas, a es~ decisión .se
lle pon un termo de doce anos para levala a termo. E lóxico que
a calquer cidadán se lle proporcionen recursos abando para s°'
brevivir, non é menos lóxico, porén , que se a Seguridade Social
non ten ingresado recursos por cotizacións <lestes cidadáns, sexa
respondabilidade do estado o satisfacer as suas necesidades.
O acordo prevé a creación dun Fondo de Reserva, destinado a co,
brer as necesidades de financiación da SS en épocas deficitárias. A
medida é acertada e este fondo nutrirase dunha mensualidade rnáis
unha sexta parte de paga de todos e cada un dos pensionistas. Iso
non sinifica que os pensionistas as deixen de cobrar, simplesmente
será un incremento de custes para a Seguridade Social, o prazo fi,
xado para levar a termo esta resolución é o ano 2004, a pesar de
tcxlo, o acordo sinala que se farán as aportacións a medida que o
istema pemita. Queda claro que esta medida levarase a efecto
sempre que se xeren execedenres e gardando equiHbrio coas me,
lloras de prestacións e supeditado ás recornendacións do Pacto de
To ledo, pacto que se deberá renovar no presente ano, e polo tanto
depende dos acordos que no seu dia tomen partidos, sindicatos,
patronal e govemo. O citado Fondo rentabilízase mediante inves,
timentos baixo a dirección dunha comisión de seguemento.
No documento faise referéncia ás posíbeis mellaras nas pen,
sións, concretamente ás de viuvedade a partir do ano 2003, es,
tas pasarían do 45% sobre a base reguladora ao 52% e até o
70% se e teñen cargas familiares, de todas formas o preacordo
advirte que estas novas prestacións se levarán a termo sempre e
cando a situación fmanceira da Seguridade Social o permita.
Moi pouco concreto como se pode ver.
•

XUBil..ACIÓN PARCIAL. En canto as xubilacións, as partes

(CCOO, patronal e govemo), acordan a regulación actual das
pensións de xubilación, introducindo gradualidade, progresivi,
dade e fl~xibilidade no que se refire á idade de xubilación . Esta
mant nse no 65 anos mais se introduce a xubilación parcial,
que rmite que exa compatlbel perceber a pensión e practicar
activ idade laboral a partir dos 61 anos, podendo acceder inclu,
o a pensións de incapacidade permanente durante o periodo
de actividade laboral complementar.
Por aplicación do dereito transitório manterase a posibilidade de
xubilación a partir dos 60 anos e poderase acceder á xubilación a
partir dos 61 anos, daqueles traballadores que actualmente non
teñen dereito, cumprindo os seguintes requisitos: non ter traba,
llo, estar incluidos dentro do réxime xeral, acreditar 30 anos de
cotización, que a causa da sua condición de parado non sexa im,
putábel ao traballador e que leve como mínimo seis meses inserí,
to como parado. Cando a falta de traballo sexa debida como
consecuéncia dunha regulación promovida pola empresa, a xubi,
ladón financiarase mediante un convénio coa T esoureiria Xeral
da Seguridade Social, até a idade de 65 anos cotizando este orga,
nismo até que o afectado cumpra os 65 anos. No caso de xubila,
ción anticipada, o coeficiente redutor será de entre o 8% e o 6%.

• OsixENo PARA o PP. Certamente que o texto do acorde
contén cuestións interesantes. Apesar de ·todo os prazos de execu,
ción, incluso as datas de início, fíxanse para case o final da lexis,
latura, a posibilidade de poñelas en práctica condiciónase a que a
SS teña suficientes recursos, a pesar da promesa de rebaixar as
cuotas correspondentes á empresa e o que é máis significativo que
por enriba do acorde planea a modificación do Pacto de Toledo,
cuxos interlocutores, na sua maioria, non estiveron presentes no
acorde. Polo tanto se falla a financiación, cousa probábel dado o
periodo de recesión que se aveciña, o acorde irase ao garete; se
nas próximas eleicións o PP, non obtén maioria absoluta, dificil,
mente o acorde poderase traducir en lei. Todo este rebúmbio só
terá servido para calmar os ánimos, darlle osíxeno ao gobemo do
PP e evitar a folga, que debido á refomia laboral, planeaba sobre o
executivo. Aprazar os problemas non significa resolv~los. +
Jordi Cliville é economista

fu diferéncias con outras comunidades danse nas pensións de xubilación, incapacidade e viuvez. Neste caso, o importe médio én Lu-

go é de 38.550 pesetas ao mes.

·

A.N.T.

Amédia sitúase en 52.292 frente ás 98.900 dos bascos

Os pensionistas de Lugo cobran 39.000
pesetas menos que os de Euskadi
_ Envellec_
i mento povoacional e baixos salários, menores bases de cotizacións e maior número de pensións. Estes son
as razóns fundamentais que e-xplican que na .Província de
Lugo vivan 121.927 pensionist_as, máis que en-comunidades
autonomas como Cantábria, Navarra e A Rioxa. Tamén son
os pensionistas que menos cobran no Estado, cunha média
de 52.292. Son alguns dos dados que aparecen no estudio
realizado pola secretaria de organización da CIG en Lugo,
. con información extraida ·do Instituto da Seguridade Social
e do Ministério de Traballo e referida a Decembro do 2000.
Máis do 61 % dos pensionistas
lugueses pertencen ao réxime
especial agrário. Cobran menos
que a média galega, situada nas
65.600 ao mes, pero as diferéncias substanciais chegan cando
se comparan os dados con outras t omunidades, como pon de
manifesto o secretário de organización da central sindical en
Lugo, Alberto Fernández Fraga.

Asi-os pensionistas de Lugo cobran 39.000 pesetas menos de
média que os de Euskadi,
36.000 en comparación cos asturianos e 33.000 cos madrileños. Incluso no caso extremeño,
os dados sinalan que nesta com unidade os pensionistas cobran 7.255 pesetas máis de média. Ponse de relevo no estúdio
que en Madrid o importe médio

das pensións é de 92.900' pesetas, en Euskadi de 98.900 e en
Astúrias de 95.700.
Segundo aponta Fernández
Fraga, son moitos os pensionistas do réxime agrário que cobran un complemento por mínimos, estabelecido cando a suma do que se cobra non chega
ao mínimo fixado na Lei de Presupostos Xerais. As análises
comparativas "demostran claramente que Galiza e Lugo son
territórios economicamente deprimidos e cunha economía o_nde predomina o sector primário
de produción frente a comunidades autónomas como Euskadi,
Astúrias e Madrid nos cales o
sector industrial é o que domina", afirma Fernández Fraga.•

ACIG afirma que é unha proposta de escarmento

A dirección da Unión exixe despedir
a 14 traballadores para comezar a negociar
Mália que o xerente do Grupo
Monbus, Raul López, ofereceu
publicamente apresentar unha
proposta global e xenerosa coa
que comezar a negociar a saída
ao conflito da Unión, eneal da
mesa puxo a exixéncia de realizar 14 despedimentos, unha
sanción e o remate da folga para comezar a negociar. A CIG
entande que é unha proposta de
escarmento que ignora os compromisos que López asumira
previamente.
Despois de vários meses de folga, o intento de negociación na
Unión padece un compás de espera porque, grosso modo, Raul
López formulou as mesmas exixéncias que as que mantiña durante a folga, lonxe de suavizar

as suas posicións nun marco
negoCiador. Nas rodas negociadoras prévias defendera formulacións semellantes, ainda que
imprecisas. Unha vez que o comité de folga e a CIG reclamaron concreción n.as propostas e
unha posición que permitise
avanzar, López dixo que apresentaria unha ·proposta xenerosa. O que en realidade fixo foi
avanzar que pretende o despedimento de catorce traballadores con indenizacións de entre
26 e 38 dias por ano traballado,
nen sequeros 40 legais. Anunciou tamén unha sanción de vinte dias .a outro traballador e exixiu a desconvocatória da folga.
A CIG denunciou que as propostas de López non res~stan

ao seu compromiso e que nen
sequer entran a valorar demandas que motivaron a folga como
a xornada de traballo, o fin da
cesión de empregados a outras
compañías do grupo Monbus ou
a cuestión das primas por condutor cobrador.
Ainda que a CIG resístase a
considerar pechada a negociación, estes momentos non
hai convocada nengunha reunión dá mesa nen hai visos de
que se faga. O sindicato adiantou que continuarán as mobilizacións dos 70 traballadorés
que están en folga, dun total
de 11 O empregados, despois
do vencimento do contrato dalg un s membros do cadro de
persoal.•
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Os investidores europeus exaponeses non son. 'patriotas' coas suas moedas

Odólar éo valor refúxio contra a recesión mundial
-<>

durante ·os últimos tres anos; pero recentemenle estivéronos a
vender, sinala o perito. De aí a
presión sobre as moedas europeas. Mentres tanto, os investidores do Vello Continente foron
grandes mercaderes de activos
financeiros estadounidenses, na
medida que procuran diversificar
as suas carteiras.

RAMÓN MACEIRAS

• Os sintomas da recesión estadounidense deberian derivar
nun dólar mais débil. Pero está
a ocorrer o contrário en todo o
mundo: o dólar está outra vez
en alza. Pero se a economia
dos EE UU é tan endébel, que
é o que fortalece ao dólar? Esta é a pergunta obrigada nos
círculos económicos sérios.
A resposta semella estar na falta
de lealdade de europeus e xaponeses coas suas moedas. Cando
comezaron a pintar bastos nas
suas respeitivas economias, os
investidores de todo o mundo sairon disparados a mercar dólares,
a usar a divisa estadounidense
como valor refúxio. Sobretodo os
investidores europeus acudiron á
compra de dólares, apesar das
prédicas sobre o euro que realizan os pontífices interesados.
No resto do mundo, a· caída xeneralizada dos prezos das matérias primas que golpearon severamente a moitas economias,
e a recesión que esmaga a Latinoamérica, foron o caldo de cultivo da fuga de divisas. Esa situación paradóxica fixo saltar todas as teóricas monsergas neoliberais que explican a fortaleza
das moedas sobre a situación
da balanza de pagos ou · a puxanza das economias.
A outra causa da fortaleza do dólar estaria na deliberada política
da FEO nese sentido. Un dólar
forte contribue a controlar a inflación estadounidense, ao manter
baixos os prezos das importacións, dándolle máis armas á

Caída de prezos

FED para baixar as taxas a curto
prazo. Pero tamén hai un xeito
negativo para Estados Unidos: un
dólar forte vai en contra de moitos fabricantes estadounidenses,
que deben competir na economia
global, onde os seus produtos
tenden a ser máis caros que nos
países con moedas máis débeis.

comerciais máis importantes de
Estados Unidos,_segundo a Reserva Federal. A excepción semella ser o peso mexicano, que
a semana pasada se negociou
no seu ponto máis alto dos últimos tres meses en relación co
dólar, e que aparentemente eludiu unha venda masiva.

O caso é que ademais de machacar ao ien xaponés e ao euro
nos últimos meses, o dólar chegou a semana pasada a níveis
récord, ou moi perta, en relación
ao seu homónimo canadiense, o
rand sulafricano, o peso chileno,
o real brasileiro, o dólar australiano e a rupia paquistaní, por
nomear a uns poucos. Até o tradicionalmente estábel e forte
franco suízo se debilitou.

The Wall Street Journal ( WSJ)
facia unha enquisa esta semana
sobre a paradoxal situación do
dólar entre analistas de todo o
mundo e obtiña resultados que
apontan na dirección devandita.
Paul Meggyesi, director de estudos de divisas para Deutsche
Bank en Londres, dicia a WSJ
que os fluxos financeiros explican parcialmente a fortaleza do
dólar. A través de fusións e adquisicións, a maioria delas entre
compañias dos _EE UU e Europa,
os investidores estadounidenses
se fixeron donas de US$303.000
millóns en títulos estranxeiros

O dólar segue moi perto do seu
máximo nível nos últimos 16
anos en relazón cun índice que
inclue as moedas dos 37 sócios

1

Tamén hai algunhas cuestións
económicas básicas detrás desta tendéncia. As moedas de paises produtores de bens básicos,
como Suláfrica, Austrália e Canadá, foron golpeados pola caida dos prezos deses produtos.
Unha desaceleración mundial
poderia afectalas ainda máis.
Moitas economias asiáticas son
arrastradas pola abaneante economia xaponesa e polos problemas bancários residuais da crise
de 1997. E unha recesión económica na Arxentina, cuxa moeda ainda está equiparada co dólar estadounidense, repercutiu
con forza en América Latina.
WSJ lembraba que a última vez
que moitas moedas estranxeiras
se debilitaron fronte ao dólar, todas ao mesmo tempo, foi en
1997, durante a crise asiática. Cara fins de 1998, ante unha desaceleración da economia global, a
Reserva Federal dos EE UU comezou a recortar as taxas de interese para evitar unha recesión
mundial. Cara 1999, un dólar forte
e un mercado bursátil a toda máquina en EE.UU. desataron un auxe importador, xa que os consumidores estadounidenses se desesperaron por produtos estranxeiros.
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"Os Estados Unidos xa non
cumpren co papel de salvador
do mundo", di Stephen Roach,
director de análise de economia
global de Margan Stanley , a
WSJ. Roach, abertamente pesimista, destaca que a débeda
dos fogares (en hipotecas, tarxetas de crédito e empréstitos
sobre o valor acumulado dunha
residéncia) agora representa ao
redor do · 117% do ingreso disponíbel, un nível récord. Se se
ten en canta que ao redor de
US$5 billóns se perderon no
mercado bursátil e perta de
86.000 persoas ficaron sen emprego en Marzo , o analista di
que éste non é o ambiente ideal
para que os consumidores estadounidenses sexan o motor reactivador da economia global.
Todas estas tendéncias significan
que "o mundo probabelmente
atravese un período prolongado,
tal vez de até dous anos, no que
a medra será mais débil que na
segunda metade dos 90, cando o
promédio foi cercano ao 3,5%",
afirma John Butler, estratega
chefe de mercado de Dresdner
Bank en Frankfurt, tamén en resposta á enquisa de WSJ. •

.

O cerco económico de América Latina

A proposta, por tanto, afecta todas as áreas,
con repercusións tan grav;,es como previsí,
beis, dada a enorme asimetría existinte entre
os Estados Unidos e as demais economías da

Pero neste momento, sen embargo, os economistas mais responsábeis din que o mundo non deberia esperar que os EE UU desempeñe o mesmo papel. Un
mercado bursátil deprimido e unha contracción nos aforras fixeroh
que os consumidores estadounidense~ xa non merquen de todo.

;Ml'-&11fü1i'MS
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A Área de Libre Comércio das Américas
(ALCA) é moito mais que unha proposta de
liberalización comercial, como está formal,
mente anunciada. Trátase, iso si, dun pro,
xecto estratéxico dos Estados Unidos para
consolidar a sua dominación sobre América
Latina, pola via da criación dun espácio pfi,
vilexiado de ampliación: das suas fronteiras
económicas. A implantación da ALCA re,
presentará aprofundar a apertura e á desregu,
lación económica e financeira que conduciu
ao debilitamento político dos Estados na,
cionais latinoamericanos e á precarización
das suas economías. Non en van o proceso
de integración proposto, e xa en camiñb des,
de a realización do primeiro Cume das Amé,
ricas, en Miami, en Decembro de 1994, in,
. clue nove grupos de negociación e tres comités especiais, nos cales se están a decidir as
regras e as normas que van regular desde a
redución das barreiras tarifárias e as políticas
de subsídios, _antidumping e medidas ·compen,
satorias, até temas sensíbeis, como os investí,
mentos (desregulamentación do flux o de ca,
pitais na rexión e protección dos investimen,
tos externos ante eventuais accións dos Esta,
dos), as compras guvemamentais (apertura
ao capital estranxeiro), a propriedade inte,
lectual (protección dos intereses das corporadóns, particularmente nas áreas farmacéuti,
ca e de biotecnoloxia) e os servícios (apertu,
ra ampla aos in-Vestidores externos).

lsto axudou a tirar da recesión e a
crise financeira ás economias de
mercados emerx~ntes.

rexión, en termos non só de tamaño (o PIB
estadotinidense representa o 71 % de todo o
hemisfério), senón tamén de produtividade,
escalas de produción, eficiéncia e competiti,
vidade sistémica.
Iso non exclue que al,
gunhas economía...; me,
nares podan obter van,
taxes económicas, ain,
da que aprofundando a
sua condición de satéli,
tes da economia .esta,
dounidense, ou que un,
has poucas empresas ou
sectores específicos po,
dan beneficiarse do
proceso de integración.

produtivo, as escalas de produción e a capa,
cidade endóxena de desenvolvimento tecno,
lóxico son moito menores, o que, sumado ás
deficiéncias en infraestruturas básicas, coloca
a Brasil nunha situa,
ción de extrema in,
ferioridade no relativo
á pro.d utividade e á
competitividade global
da economía. Nesas
circunstáncias, a libe,
ralización dos fluxos de
mercancias, servícios e
capitais tende a ser ro,
ta dunha soa via, con
impactos destrutivos .
sobre a estrutura e a di,
námica do sist~ma pro,
dutivo brasileiro.

'As economias de maior
tamaño teñen moito
máis que perder
que gañar coa ALCA.
Brasil será o grande
derrotado"

• BRASIL PERDEDOR.

As economias de maior
tamaño; sen embargo,
teñen moito máis que
perder que gañar coa ALCA. E, entre elas,
Brasil ,unha economía continental con vo,
caciÓn multilateral de comércio exterior que
non pode ser reducida a unha plataforma de
exportación e, máis ainda, o único país latinoamericano con condicións potencia.is de
se contrapor á hexemonia estadounidense na
rexión, será o grande perdedor.
A estrutura produtiva e de recursos de Brasil
non é complementar da estadounidense. Ao
contrário, compete en vários segmentos ( au,
tomóbeis, aceiro, zumo de laranxa e soxa, por
exemplo). O nível d~ integración do sistema
. t

. -

A experiéncia dos anos
recentes é ilustrativa
de que pode chegar a
darse coa ALCA. A apertura comercial radi,
cal, acompañada da sobrevalorización da mo,
eda, promovida polo Plano Real, mais alá de
dar pé a un proceso de desindustrialización,
xerou perdas significativas n9 troco comer,
cial do país co exterior. No período 1994/97,
por exemplo, as exportacións de Brasil aos
Estados Unidos medraron apenas 5,22%,
mentres as importacións daquel país aumen,
taran 116,52%. E, ainda que despois da crise
cambiária de Xaneiro de 1999 se corrixisen
alguns dos "excesos" da fase anterior, o ba,
lance do período 1994/2000 ainda é alta,
mente negativo.+

Despidos
a esgalla
nos EEUU
A taxa de desemprego
subiu en Marzo ao seu
ponto máis alto en 20
meses a medida que as
empresas realizaban a
maior redución nas suas
nóminas en mals de nove
anos, o que suxlre que a
Reserva Federal poderla
verse presionada para
reducir novamente as
taxas de interese este
mes. O Departamento do
Traballo de EE.UU.
informou o venres que as
nóminas de emprego non
agrícolas baixaron 86.000
durante marzo. A
contracción de marzo
cadra coa escalada na
taxa de desemprego ao
4,3%, o seu maior nivel
desde Xullo de 1999. A
indústria manufactureira
recortou 180.000 postes
de traballo en Marzo ó que
fai que as perdas somen
un total de 451.000 desde
Xuño de 2000. •
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Afilial sulafricana de Zéneca está entre os denunciantes

Tamara
ten 12 anos
e quer ser
adoptada
Raul ten oito anos, gosta de
xogar cos amigos, ainda que
de vez en cando pasa tempa,
das no hospital. Con sete e
doce anos respeitivamente,
André e T amara son irmáns
e conviven nun centro de
acollida. É o mesmo caso que
o de Salmia, unha nena asiá,
tica qu pergunta case todos
o dias cando virán os seus
novo país. Son nenos reais e
ó alguns dos 1.300 rapaces e
rapazas que viven internos
en centros de menores na
Galiza por diferentes proble,
mas sociais e familiares. Te,
ñen moitas dificuldades para
er adoptados por mor de ter
máis de doce anos, seren gru,
po de irmáns, ter algunha
enfermidade ou discapacida,
de e pertencer a outra etnia.

A obsesión das parellas que
non poden ter fillos de xeiro
natural céntrase nos recéns
nacidos. Eles son os destina,
tários dos desexos destes pais,
pero a realidade di que os re,
cén nacidos en condicións de
seren acollidos por unha fa,
rnília conforman unha canti,
dade mínima. En troques, son
moitos o adole centes que
ven pasar os días nos centros
de menores en que ninguén
e interes por eles. Na Fun,
d ción M niñ , galega pero
e n d tamén en Madrid e
A túrie , aben das dificulda,
para at par famílias para
e t nen . da ano, d de
hai d
co ap io da cense,
llaria de Familia, pofi.en en
marcha o pr grama de adop,
ción especiais. Durante o
ano 2000, for n seis as faro(,
lia que acolleron ou adoita,
ron. No que vai de 2001, un,
ha famflia, mália receber trin,
ta e oito chamadas en Meni,
ños interesándose polo pro,
grama. Durante os dous pri,
meiros meses do ano, 12 dos
36 nenos do programa estan
vivindo en acollimento prea,
doptivo, e 24 continuan en
espera. Entre eles, cinco gru,
pos de dous irmáns, dous gru,
pos de tres e un grupo de cin,
co, ademais de 17 con de,
ficiéncias mentais de diferen,
te grao. Vinteun teñen máis
de doce anos.

e

Mália os problemas cos que
cargan, na Fundación Meni,
ños sinalan que todos esperan
a alguén que os acolla. A
consellaria de Familia ten a
última palabra sobre a ."ido,
neidade" dos solicitantes. Du,
rante o ano pasado un 73 %
das demandas procederon de
parellas casadas e un 27% de
persoas solteiras.t

O mundo reacciona contra a.proibición
norteamericana de fabricar fa bricar
medicamentos xenéricos contra o SIDA
1

-0-G.L.

O próximo 18 de Abril celebrarase o xuizo contra o governo de Suláfrica por achegar medicamentoSc máis baratos á poboacion enferma.
Unha de cada cinco persoas
adultas de Suláfrica está infe.c tada polo virus de inmunodeficiéncia humana: máis
de catro millóns de doentes.
En todo o mundo hai reacción contra a guerra dirixida
por Norteamérica contra os
medicamentos xenéricos.

As multinacionais non temen á
vergoña de apareceren como
negadores de medicamentos
para os pobres e xa preparan
unha campaña de publicidade
de grande alcance na que pretenden salientar a importáncia
da calidade dos específicos e a
necesidade de pagala a prezo
xusto. Con todo, é unha falácia
desmentida antes de cobrar forma televisiva: algúns dos laboratórios que asinan a demanda
xa oferecen medicamentos contra o SIDA á metade do prezo
de hai un ano.
O papel da investigación farmacéutica e dos laboratórios
cubanos está no cerne da demanda das transnacinais. O
· governo revolucionário de Cuba. a traveso da empresa pública Medicuba xa asinou un
acordo coa Secretaria Municipal de Saúde de Sao Paulo para facilitar 38 ·medicamentos

O Governo central non explica por que no meio rural galega non se entrega e recolle
correo cinco días á semana
como mínimo, tal como estabelece unha directiva da UE.
Quen perguntaba as razóns
era o deputado nacionalista
Francisco Rodríguez, que
denunciaba "a política de redución de persoal que está
aplicando Correos, ademais
da fusión de carterías e criazón de novas zonas de
reparto cunha carga de tra-1
bailo inasumíbel, de xeito
que o reparto non se pode
realizar diariamente". A resposta do Governo aponta ao
"grande estarzo" por mellorar
os servizos postais na Galiza
desde 1996.+

Aprender agricultura
ecolóxica en Lugo
Co obxectivo de contribuir

A demanda contra o governo de
Pretória foi apresentada por 39
transnacionais da indústria farmacéutica entre as que están
Bayer, Glaxo Wellcome, Hoechst, Rhone Poulenc, Bristol
Myers, Merck, Smithkline Beecham, Boehringer-fngelheim e a
filial sulafricana de Zéneca. Os
altos prezos dos específicos
contra o sida que comercializan
estes laboratórios do Norte negan de feito aos pacentes pobres a opción de se medicar para sobreviver.
A demanda internacional contra as medicinas baratas de
Suláfrica revela a miséria do
castigo económico imposto polos países ricos ao hemisfério
Sul. Dispondo de tecnoloxia e
capacidade industrial para fabricar medicamentos-tipo, un
Estado coma o sulafricano ten
proibido facelos asequibeis á
poboación enferma. A reacción
das transnacionais da farmácia
lembra a dos bancos do Norte
en relación coa débeda do Sul:
non hai camiños para librarse
da débeda que non pasen por
novas compromisos de crédito
co FMI e a integración acelerada no consumo; calquer intento
de negar este circuito infernal é
considerado terrorismo.

Correo no rural menos
de cinco dias á semana

á reflexión sobre a necesi-

A 'V'DCÍna cubana mnlra a hepatile B é de efic:ácia moi superior á que fabrican as multinaáonais.

xenéricos que resultan un 60%
máis baratos ca os das grandes compañias do Norte. Estados Unidos reaccionou decantado contra o protocolo que
permitirá a Sao Paulo abastecer en breve a 130 unidades
básicas de saúde con medicamentos a baixo prezo.

Protexer
aos grandes laboratórios
O Movimento de Planificación
Familiar francés acusou a Norteamérica dunha iniciativa que
vai privar a centos de milleiros
de persoas do acceso a medicamentos xenéricos contra o
SIDA. A primeiros de Febreiro
Washington logrou que a Organización Mundial de Comércio (OMC} sancione a fabricación de medicamentos tipo en
Brasil con asesoramento cubano baixo a denúncia de que
violan patentes norteamericanas. "Esta medida destinada a
protexer os intereses comerciais dos grandes laboratórios
norteamericanos quer privar
de remédios retro-virais xenéricos a mareas de habitantes
dos paises ·pobres, suliñou
Frangoise Laurant, presidenta
do Movimento.

A exportación e transferéncia
de procedimentos para fabricar
específicos con normas de calidade internacional é parte da
política de Cuba por incrementar a cooperación na área de
saúde con todo o continente
sulamericano Dende 1966,
Brasil compra a Cuba cen mil
doses anuais de vacinas contra a hepatita B e un millón de
doses contra a meninxite B
sen que se producise nestes
cinco anos nengunha, clase de
reclamación. De feito', Estados
Unidos é un dos compradore~
de vacinas contra a hepatite B,
cubanas despois que os próprios laboratórios competidores recoñeceran que o medicamento ·fabricado na illa era
máis eficaz que fabricado en
norteamérica.
Os xenéricos contra o. Sida fabricados en Cuba teñen por fin
afortalar o sistema inmunolóxico
das persoas infectadas.
A ONG Médicos sen Fronteiras
promove unha campaña de protesta. contra a demanda da multinacionais da farmácia. Esta campaña
pode ser respaldada por internet
en <http://wwW.msf.es4_ 1.asp ou
en <http://www .msf.eS/4_1.asp>. •

dade de garantir a
seguridade alimentar e, ao
tempo, oferecer futuro ao
agro, a Asociación para a
Defensa Ecolóxica de Galiza (AoEGA) organiza un curso sobre agricultura ecolóxica que se vai desenvolver
do 17 ao 29 de Abril. Dirixido a alunos, profesores e
consumidores, en xeral, Q
curso tratará a fertilización
en agricultura ecolóxica, o
control de pragas, a reconversión, a ordenación do
solo rural, a
comercialización de produtos agro-ecolóxicos e a
incidéncia desta modalidade de produción no desenvolvimento do rural. O dia
26 de Abril representantes
de sindicatos e asociacións
debatirán sobre o futuro da
agricultura ecolóxica na
Galiza. O curso
compleméntase con duas
excursións a explotacións
hortícolas do Bierzo e a explotacións gandeiras de
Lugo. Para matricularse,
está dispoñíbel o número
de teléfono 982 284 111. +

Nace en Redondela
a asociación de consumo
responsábel Loaira
Somos responsábeis cando
mercamos? Sabemos como
se producen os alimentos
que consumimos? Xoga a indústria alimentar coa nasa
saúde? Estas e outras
perguntas tanas os membros
da Asociación polo Consumo
Responsábel "Loaira'', que
ven de formarse en Redondela. Comezan a sua andaina coas "I Xornadas sobre
Alimentación e Agricultura.
Problemas e alternativas",
que se desenvolven o 18, 19
e 20 de Abril no multiusos da
Xunqueira. Os alimentos.
transxénicos, a produCión
biolóxica na Galiza e os eteitos da Política Agrária
Comunitaria son os tres bloques temáti~os a tratar.•
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_Chegan con
débedos de ~un
millón de pesetas
Entre o 80 e o 85% das mulleres imigrantes, chegan a traballar a Galiza mercé ás máflas
de lmigración. Unha porcentaxe semellante ven traballar a
clubes e está sen regularizar.
As máfias engánanas
asegurando que nun par de
meses terán pagada a débeda
que contraen por entrar no país. Sen embargo, unha vez
chegan aqur descobren que
esa débeda ascende ao millón
de pesetas.
Ainda que a.procedéncia é diversa, na actualldade a maior
porcentaxe procede de Colómbia, nomedamente de Cali-Valle. Moitas xa eran prostitutas
no seu país de orixe, ainda
que para a CIG, é dlflcll facer
unha estimación ao respelto. A
sua idade oscila entre os 20 e
os 25 anos e a imensa maioria
teñen, polo menos, un filio.
Apenas saben nada de Galiza.
Chegan cunha idea preconcebida idílica da situación socioeconómica do país e non
saben absolutamente nada da
lei de estra.nxeiria.

A empresa cobráballe 92.000 pesetas á muller que precisaba unha interna para servi:zo domésrico. Pero Marian só estaba cobrando 40.000 a fin de mes.

A.N.T.

Temen denuncia·r mentres non garantan aregularización da sua situación

ETis benefícianse das imigrantes irregulares
oferecéndolles falsos contratos
-0- PAULA CASTRO

Empresas de Traballo Temporal están oferecendo falsos contratos no servizo doméstico a imigrantes en situación irregular
para quedarse cos cartos da sua Seguridade Social·. A única
destas mulleres que estaria disposta a denunciar a trama espera que se garanta a sua regularización para pór íil información
en mans dos xulgados. O seu caso é un de tantos nos que as
mulleres manteñen o anon.imato por temor á sua deportación.
Marian, colombiana, 23 anos, 1
fillo e sen estudos. Non son
dados reais. Son dados tirados
do perfil tipo de muller imigrante en situación irregul~u que
manexa a policía. Nen sequer
se chama Marian. Se dera o
seu verdadeiro nome poderia
ser identificada e deportada,
ou o que é peor, a sua família
poderia correr a mesma serte
que a de outras que denunciaron e viran como os seus tillos,
irmáns, país ou tics, sofrían algun accidente en estranas circunstáncias.
Na sua vez, quen fai a denúncia é Laura Bugallo, responsábel de CIG !migración. Os dados son simulados, pero a situación é real. Marian c_hegou
a Galiza convidada por unha
amiga, pero poderia ter chegado através dunha máfia de imigración. Entrou no país cun visado de turista e agora é "ilegal". A sua intención era atapar un traballo e atopóuno.
Unha ETT oferecéulle a oportunidade que estaba buscando, un contrato e a posta en
marcha dos tramites de regularización.
O proceso foi sinxelo. Unha

muller entrada en anos precisaba dunha interna para servizo doméstico. Púxose en contacto con esa ETT para que lle
proporcionara a unha traballadora que cumprira eses requisitos. A Empresa cobráballe
92.000 pesetas. Cunha parte
dos cartas pagábaselle a Marian, con outra, a sua seguridad.e social e a ETT quedaba
cunha porcentaxe.· Ao tempo, a
empresa comprometíase a pór
en marcha os trámites de regu-

larización. Marian precisaba
cambiar o seu -visado turista
por un permiso· de traballo e
outro de residéncia.
Todo ia ben até que Marian se
achegou a comprobar en que
ponto estaban os trámites.
Desde a ETT aseguróuselle
que os papeis para a sua regularización estaban en mans do
servizo xurídico da empresa,
pero algun tempo despois, descobriu que a ETT non tiña servizo xurídico. Nese período, na
casa na que a contrataban
descobriron que Marian estaba
cobrando só 40.000 pesetas da
ETT. A pergunta era óbvia, "a
onde estaban indo a parar o
resto dos cartas?".
A própria Marian decide achegarse á CIG para que o sindi-

cato poña en marcha o seu
proceso de regularización. Na
CIG compróbase a sua vida laboral, pero non ten. De feito, a
efeitos de Seguridade Social
non existía. Por non existir,
Marian non figuraba sequer como contratada. A conclusión: a
ETT quedábase con toda a diferéncia. Sen embargo, existen
papeis asinados palas partes
através dos que se constata o
teórico contrato e as condicións.
lnter~ediários

Coa denúncia da CIG fáise pública a explotación á que se
submete a estas mulleres,
aproveitándose da situación de
desprotección .na que se atopan. Este só é un dos casos
que existen, pero o negócio

Non hai contrato legal cun visado de turista
Os mecanismos de contratación dunha persoa que chega
á Galiza como turista son
complicados. "Cun visado de
turista non se pode contratar a
ninguén" sinala Laüra Bugallo.
Para facelo hai que formular
unha oferta laboral na oficina
sociolaboral dependente da
Delegación Provincial do ministério de traballo. Ademais
débese solicitar, através do
Negociado de Estranxeiria da
Policia Nacional unha exención de visado de traballo e de
residéncia. Normalmente a

resposta de ambos organismos é negativa. A aplicación
da lei de estranxeiria deixa na
máis absoluta desprotección a
esta persoas que chegan ao
país coa intención de gañarse,
legalmente, a vida.
Desde a ETI ameazóuse tanto
á família, como a Marian e á
própria CIG. Aplicando estrictamente a lei, a família poderia
ser sancionada por ter traballando na sua casa a unha muller en situación irregular. En
princípio, a família canta co

aval dos papeis que asirou
coa ETI, segundo os que estaban contratando a Marian, seguindo amáis estricta legalidade. Sen embargo, desde a ETI
advertíronlles que se seguían
denunciando a situación poderian receber "unha sanción de
vários millóns". Marian é "ilegal",¡polo que pesa sobre ela a
9m~aza da deportación. Na
CIG, Laura Bugallo recebeu a
visit dun suposto avogado ;da
empresa advertíndolle de que
non seguira "dando información" ás partes afectadas.+

Os principais problemas cos
que se atopan son o aluguer
dun piso .,ara vivir,
normalmente compartido, información para desfrutar de
asisténcia sani1ária e, cando
veñen cos seus flllos, a sua
escolarización. Outro dos seus
problemas é a imposlbllidade
do reagrupamento familiar, pola aplicación da lei de estranxeiria. Pero o principal problema co que se atopan para solventar eses outros problemas
é o pánico que sinten ante a lei
e as forzas de orde pública.•

ten máis protagonistas. De feito, desde a empresa puxéranse en contacto con diversos
organismos , nomeadamente
Cáritas, Forga e Alecrln , oferecendo os seus servizos como
intermediária para facilitar a
contratación de mulleres imigrantes para servizo domésti-

co.
A pretensión da empresa era
conseguir contactos con imi grantes oferecéndolles un contrato como o de Marian e seguir acumulando beneffcios á
sua costa. O medo é un dos
principais recursos cos que
cantan estas empresas para
manter agachada toda a trama. "Cada vez que Marian ia
cobrar dicíaselle que estaba
nunha situación delicada e que
non comentara nada sobre o
asunto". Desta forma garantian
o seu siléncio e que todo seg u i a funcionando segundo o
previsto.
No caso de Marian, o apoio da
família para a que traballa, que
mesmo pagou á ETT por rescindir un contrato que nunca
existiu, poderia facilitar a denúncia. Sen embargo, mália o
intento de regularizar os seus
pápeis de estranxeiria á marxe
da ETT, cunha oferta firme de
contrato laboral, desde a Subdelegación do Governo da Coruña denegóuselle o permiso,
ao igual que desde a Delegación provincial do ' Ministérió de
Traballo, alegando que hai outras persoas que demandan
ese posta.•
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Governados por forzas de todo tipo,
áctuan de boa fe eignoran os negócios da organización é oseu carácter sectáritt>

Setenta e cinco concellos
1

'

¡·

Os
derradeiros

colaboran na recollida de roupa da ONG Humana
O procedimento para colocar
contenedores para recoller
roupa usada nos concellos galegos simplesmente pasa por
tramitar unha solicitude que
case sempre conta coa aprobación da Administración. Os
municipios galegas que albergan estes contenedores actuan de boa fe e ignoran as
acusacións formuladas contra Humana, unha Organización Non Governamental acusada de sectárla e de facer negócio o costa da solidariedade.

llonários grazas aos benefícios
das doazóns.
En Madrid, en concreto no concello de Alcorcón, o governo
municipal decidiu rachar o seu
acordo con Humana e abrigará
a retirar os 38 contenedores que
posue nesa cidade desde hai
catre anos, despois de q1Je a
sua concellaria de Servizos So. ciais comprobase que SÓ qestina a proxectos no Terceiro~rlnun
do o 13% do recadado. este
sentido, o concello de Ale rcón
entande que Humana non 'unha organización non gov~ma
mental, senón unh~ empresa.

A ONG Humana colocou contedo res de recolleita de roupa
usada en setenta e cinco concellos galegas. Trátase de grandes caixóns brancas que instan
á cidadania a deitar a roupa
usada en pos da solidariedade.
En apariéncia, o material depositado irá a proxectos de cooperación co Terceiro mundo. Con
semellante carta de presentación, Humana abre as portas de
concellos governados por todo
tipo de forzas políticas. A autorización é case automática.
Na Galiza deica o momento non
houbo nengun organismo público que puxese en cuestión as
actividades desta organización ,
ainda que no noso país non
ofrecen un perfil moi estridente,
xa que non están moi estendidas e limítanse á recolleita da
roupa usada.
Neutras latitudes, mesmo dentro do Estado español, Humana enfréntase a críticas cando
non a fundadas acusacións
que a situan fara do marco solidárío, máis dedicada aos negócíos que á coperación. En
Catalunya e Madrid xa se producir9n denúncias concretas.
En Barcelona, por exemplo, as
organizacións non governamentais que traballan con persoas baixo o nfvel de pobreza
recean de Humana e néganse
a colaborar con ela. Acúsana
de asociación opaca con práticas sectárias que mesmo empraga reclamos ambíguos que

Un dos contenedores de Humana en Louriclo, Nigrán.

aluden a falsas relacións coa
Unicef. Nesa comunidade, Humana carece sócios e voluntário s, pero canta con trinta e

Fun

AN.T.

tres colaboradores que perceben remuneración polo seu traballo. Esta organización en Catalunya conquire benefícios mi-

En realidade, ainda que Humana destina o 13% dos seus ingresos a proxectos no Terceiro
mundo, non se trata de doazóns. Nos estados do Sul en xeral dedícase á venda da roupa
importada desde as nacións desenvolvidas, o que provoca situacións nas que empresas locais en países como Cimbaue
ou Zámbia teñen que enfrentarse a un competidor, Humana,
que distribue os seus produtos a
un prezo inferior, pero non ·de
forma gratuíta. Por outra banda,
o destino do restante·87% da
recadación potas doazóns que
Humana recebe no Primeiro
mundo destínase a venda directa en tendas de roupa reciclada
en países desenvolvidos. +

1
dqc1on
sectána d'1namarquesa
I

11

t

Nada en 196~ en Dinamarca como Escala de cooperación Tvind
(localidade o~de instalou a sua
primeira escola) e inicialmente
de inspiración maoista, Humana
elaborou un discurso místico
que pretendia a "liberación da alma dos pavos do Terceiro mundo" e que levou á organización a
montar comuridades de "profesores" e "estudantes" que se estenderon por 45 países.

ceber denúncias por ser unha
organización xerárquica, autoritária e con modos sectários
que controlaba a vida dos seus
voluntários deica facerlles asinar un contrato polo que entregaban o seu tempo e os seus
ingresos até os 67 anos. Neste
marco, o seu fundador chega a
desaparecer despois de descobrirse en 1979 as suas técnicas
de lavado de cerebro.

Pronto Humana comezou a re-

Ainda que as denúncias coñe-

céronse desde case os primeiros anos, non foi até 1986 cando a Comunidade Europea decidiu suspender as suas axudas e subvencións. Seis anos
máis tarde a, Unicef emprende
accións xudiciais e contra Humana en vários países e recia- ,
ma a esta organización que
deixe de asociar o seu nome
coa Unicef. Na actualidade, várias aso'c iacións dedícanse a
denunciar as 1 actividades de
Humana.+

.

di as

'

de Caneda
O feche do cadro de xoga,
dores do Compostela a pa,
sacia semana é o exemplo
perfecto para entender en
que bulleiro está arestora a
equipa que converteu a Ga,
l'za nunha poténcia futbo,
lística (por cantidade de
uipas na elite) nos anos
os que revoou o espírito
Xacobeo 93. De fichar a
enev'. auténtica estrela da,
~ ela liga na que marcou 15
gples, pasouse a pedir nas
cplcho;netas contra o duro
eran o pagamento das últi,
mas catro mensualidades.
De ser exemplo de xestión
ra moitos pequenos clu,
es que medraron ao sel!eiro , (Extre~adura, Vila,
eal, N umancia ... ), acaba,
ron os xogadores lendo ma,
nuais de resisténcia en folga
e ameazando con deixar 6
BMW ·na casa e chegar a
San Lázaro paseando.

~
~
1

A difícil situación que viv~
o conxunto albiazul, ainda
propriedade do concello de
Santiago, ten duas raíces
igual de resistentes e difi,
cilmel).te extirpábeis de,
nantes ·de empezar a cheirar
o húmído soto da 2ª B. Por
·unha banda, o Campos ca,
eu en desgrácia xusto antes
de que as plataformas dixi,
tais construísen o cabalo de
Troia do pago por visión.
Caneda lidou ano tras ano
coa TVG para que lle de,
sen uns millóns de equipa
de primeira. Hoxe segue a .
pedir 81 millóns que 'nunca
recibirá. Pola outr~, a estra,
téxra dir~ctiva de Caneda,
ba,seada ·no lápis ·sobre a
orella, a ~uñada na mesa e
o ,:"c alam ~á" contr~ Jesús
Gil, é taljl autodestrutiva
coma unlh.a empanada de
alfinetes .•

Eu tamén fun coas vacas

Casarriba

AFONSOEIRÉ

EULOXIO R RUIBAL
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O SEXO, A MULLER E O CREGO

UNHA CASA PARA A LiNGUA

EU-TAMÉN FUN COAS VA~AS

CASARRIBA

Xosé Chao Rego

Elisardo López Varela

Afonso Eiré

Eulóxio R. Ruibal.
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O FÍO DA LINGUA
1

Lumbrigante
Cand~ tratamos de reproducir
ons para nós incomprensibles,
fuCi_é, mÓlo con sons 1da nosa lingua.
almente, ao ,sentir~bs
palab1 descofiecid~' -sexarr ou
rlon d noso idioma- tratiimos
de asocialas a palabras que coñecemos. E wilias veces acertamos
e outras erramos. Lembro que hai'
xa anos unha persoa de idade didame de alguén que tiña "unha
perna torpédica". Descoñecedora
da palabra ortopédica, as6ciaba a
prótese - metálica e rudimentaria
para os tempos de hoxe- con algo que coñecfa: un torpedo. Este
proceso de falsa interpretación,
de alteración polo cruzamento
doutra palabra, chámase "etimoloxía popular,,. A substitución
pode -como naquel caso- ficar
reducida ao ámbito dunha persoa
ou espallarse entre a comunidade
sen triunfar normativamente
(como alcolito ou vagamundo por
eucalipto e vagabundo) ou imporse
totalmente (como ferrollo que debería ter dado ~ollo ao proceder do latín ~pero que
se tran.sformou polo cruzamento
con ferro).

f

Desde o ano 1992 a Casa Encantada converteuse en referente do asociacionismo de base en Compostela.

Reportaxe gráfica: A. PANARO

· Ameaza de derrube para un lugar que promove oasociacionismo de base en Compostela

·Edificios e aparcadoiros
contra a utopia da Casa Encantada
i

I
~

protexer o património que encerran estas paredes".

PAULA CASTRO

O proxecto dunha nova rua de enlace da zona nova compostelana co bairro ·alto de Belvís, un aparcadóiro subterráneo, un
. tramo de zona v~rde e 1.:1n espazo de 1.800 metros .cadrados
edificábeis ameazan con pór fin a un soño que conseguiu facerse realidade: a Casa Encantada de Compostela. Un cámbio
no Plano Especial, aprobado polo concello no ano 1997, deixaba sen protección específica unha parte do compostelán bai' rro de Sar, a escasos 500 metros do monumento histórico-artístico da Colexiata. Os terreas afectados xa foron adquiridos por
un promotor e a conta atrás comezou. A modernización avanza.
1

.\

O número 14 de Castrón Douro
conseguiu converterse en reterente en Compostela ao longo
1
e -anos de traballo. Ali ubíca.se
Casa Encantada. · Unha casa
ue, como moitas outras, ocu- /
aron un grupo de.
mozos e mo1
\ s, alá polo ano ~992, co proacto de agrupar a colectivos e 1
~rsoas a nível individual para
· p~~piciar o as_Qgiacionismo nuns
t~ pos nos ~e se considera
un valor á baixa.
·

~
~

, "A casa levaba aproximadam nte· 12 anos baleira e estab co~ida palas silvas. Nós,
s plindo cdn imaxinación a caré cia de recursos tomos limp ndo e reparando pouco a
p~. co os espazos . .Buscamos
ut lldade a cada un dos cuarto, . Habilitárnolos como locais
e foron saindo adiante diver,¡ sas actiyidades", explica ·Pas1 qui Varela, un dós membros
da Casa.! /
.i

.f

Practicamente desde o momento da ocupación, constituíronse
en' Asociación Xuvenil. A idea

~ra dotar a Compostela dun lugar onde poder reunirse todo tipode colectivos nun ·espazo
· que renovan eles mesmos. O
proxecto inicial foi saindo adiante e co~se'guiron integrarse no
bairro, até o ponto de ser eles
quen csmseguiron recuperar a
case extinta cacharela do San
Xoán en Sar.
/
A Casa mantén cursiños gratuítos de fotbgrafia, . malabares e
manUJalidades. En función da
disposición da xente que ia pas~ndo por ali, en anos anteriores. houbo tarnén cursos de xa-:
drez. "Non nos negamos ao de;
senvolvimento do bairro. E
máis sumámonos ás críticas
dos viciños, que consideran
que este é un bairro desatendido\ expJica Varela._
1

\

Con todo, o que está en perigo
non é só a Casa Encantada,
senón mesmo unha forma diferente de concebir a realidade.
"deberíase reconsiderar esa
decisión e darlle util \dade social a todo o bairro, alén de

Pre.Sos, prémio Xustiza e
Direitos Humanos
A asociación Pre.Sos ven desenvolvendo a sua actividade na
casa desde que se iniciou a sua
andaina. O traballo céntrase no
asesoramento xurídico aos presos e na prestación de servizos
que non aterece a administración. Dispoñ en dun
servizo de
apoio, incluindo correspondéncia con presos e familiares e teñen .constitu ída unha
Comisión
de Denúncia, "un observatório
de vixian~
onde s ~
controlan os
fallos do
sistema penal. Cada
ano emiti- 1
mos un pequeno informe no que
se ref lexa
se_ houbo
maos tratos,
torturas ... ",
explica Fran
del Buey.
Pasqui Varela.

Pre.Sos tamén asesora aos
afectados polas intervención s
da policía nacional, sancións administrativas e dos excesos da
aplicación da lei Corcuera. "A
idea de partida ~ra non cinguirnos a unha área determinada,
como ocorre con outros colectivos que acaban estancados pela própria dinámica e ubicarnos
en Santiago e en Galiza, pero
tamén participando a nível estatal con outras asociacións de
presos",
explica del
Buey.
As suas
actividades
fixérono
merecentes 'do Prémio X ·stiza, S ciedade Direitos Humano no
ano 1 98.
En xe!al,
.º
reco
ec1ment social d Ca~ª Encantada é tal
que, como
asociación
participa
nos Consellos Municipais de
Mocidade
e de Medioambiente.+

I

•

Algo semellante aconteceu nas
linguas románicas coa denominación do crustáceo de nome
científico Homarus wl.garis, que
en galego coñecemos como lumbrigante/lubrigante ou lombrigan.te/lobrigante. Ao parecer a orixe
remota está na palabra grega lycopanther (é dicir "lobopantera")
que se lle daba ao felino ama e
que se lle apücou en latín serodio ao crustáceo polo seu aspecto fero e as pintas no seu corpo.

/

A palabra tería pasado por logo-bante/logabante para finalmente
chegar (por metátese, desprazamento de sons) a lobagante, denominación portuguesa e española.
Abundan as etimoloxías populares deste difícil nome, como as españ.olas bogavante e vagavanr.e (de
bogar ou vagar+ avante) u a rtuguesa navegante. fu galegas xa
citadas poder(an vir de asociacións cos verbos lumbrigar
("abrir o día, raiar as primeiras luces") e lubrigar ("entrever, dex rgar con dificulrade"), o substantivo lombriga ("lombriz" ) e o adxectivo lóbrego ("escuro"). Cousas
máis estrañas se vi.Ion: Sarmiento, no século XVIII sinala en Ma- .
rín a denominación estravag'ante.
O devandito lóbrego parece
proceder de lubricus. Pero parémonos un pouco que causa
ten miga.

a

~

ubricus significaba en latín
" scorregadizo, resvaladiio". Hox ternos lubricar 1 lubricante e lubricación como sinónimos de engraxar, engraxante e engi!axamento. E -a paJ,te- o adxectiv0 lúbrico como "luxurioso, lascivo"..
¿Que ocorreu? Pois que un uso
eclesiástico· foco que ."escorregadizo" pasase a significar 'perigoso, que fai caír no pecado' .

E tamén ló~ego vi;ía dun proceso semellante, pasando lubricus
de "perigosp" a "tenebroso, escuro; triste". Non sei se o lubrigan/ te é lúbrico ou lóbrego, o que si
é perigoso... para o peto.•

1
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.UGT quéixase\de que este acordo réstalle credibilidade aoJexeitamento da reforma laboral

1:

((QQ afonda a Crise ·da
O Pacto das

..·Jor_ge c~!'°.ª~ite

Unidade Sindical Qo fafificar ., ,:_ l~~lnl~-P=I -' ·.
o actual núrrferó 2 do

Pens'1olns do gou,ernor

Partido
SóciaÜsta
portugués
(PS), Jorge
Coelho,
apmitilJ
que ten vontade de IOJtar no
• futuro pola candidatura do
seu partido para chegar a
ser primeiro ministro de
Portugal. Coelho ratificou o
seu apoio sen fisuras a
António Guterres mais
deixou entrever que, unha
vez que este renúncie a
competir polo cargo,
procurará apoios no partido
para si mesmo. Os analistas
políticos lusos destacan a
fortaleza de Coelho na
organización do PS e
destacan a dependéncia de
Guterres respecto ao seu
lugartenente. "No pró?;<imo
congreso, Guterres ten que
propoñer a Coelho para o
suceder. Se non, perde o
co_ngreso e desaparece",
explica o xornal Público.+

y,

~CÉSAR LORENZO GIL

A fenda existente entre Comisiones Obreras (CCOO) e a
Unión General de Trabajadores (UGT) afondouse o pasado
Luns, 9 de Abril, ao ratificaren
os prlmelros o acorde sobre
penslóns aslnado xunto ao governo e os empresários. Con
esta sinatura, para CCOO garántese o futuro das pagas públicas e mellórase a situación
dos colectivos máls necesitados. Para a UGT, o acordo tíralle lmportáncia ás reivindicaclóns slndicals logo do decreto sobre a reforma laboral.
O secretário xeral da UGT,
Cándido Mendez, acusou a
CCOO de dilapidar co acordo
sobre as pensións todo o traballo reivindicativo sindical ao redor do rexeitamento á reforma
laboral. "Con este pacto, o governo consegue soterrar as discrepáncias sobre a reforma laboral", explicou nunha entrevista ao xornal El País. Méndez
criticou as présas con que se
chegou ao pacto. "Adiar asinatura non ten efectos práticos
porque as medidas entrarán en
vigor o vindeiro ano. Non entendo que en CCOO non sexan
receptivos a manter unha xuntanza que nos permitira aprazar
o acorde."

~'

Un tércio do PASOC
ficará ·
en Izquierda Unida
-

Xorde a dúbida sobre se UGT e CC 00 camiñarán detras das mesmas pancartas este 12 d~ Maio.

Nestes dias houbo un intenso
debate sote rada entre ambas
as organizaqións sindicais. Para
CCOO, a sjtuación non se está
a tratar correctament~ desde a
UGT. O responsábel ,.é1esta central, José Maria Fidalgo, ten reiterado en várias ocasións que o
a.corda co governo inclue todas
as demandas que os sindicatos
fixeran conxuntamente. Segundo se desprende das suas diferentes declaracións públicas,
para Comisiones, o ponto culminante do trasacordo cos seus
antigos aliados xurdiu na convo-

/

catória de taiga xeral e nos seus
condicionamentos para as seguintes negociacións colectivas.
UGT tamén recibiu fago desde
as liñas amigas. O número tres
da organización, Pedro Díaz
Chavero, demitiu dos seus cargos, acusou a Méndez de tomar
unha dirección trabucada neste
tema e deulles pólvora aos partidários de pactar co governo,
os que ven neste asunto nada
máis ca unha loita interna por
retar o poder logo do próximo
congreso do sindicato.

O PP e as sombras

da conspiración
Para o governo, a situación de
posibel ruptura na acción sindical
ten unha orixe estratéxica, ditada
ponto por ponto polo Partido So-

cialista. Segundo o ministro de
Economia, Rodrigo Rato, o paro
xeral e o boicóf ao acorde é unha
inspiración de José Luis Rodríguez Zapatero, secretário xeral
do PSOE. Esta opinión compártea o ministro de Traballo, Juan
Carlos Aparicio, convencido de
que para a oposición, o desacorde entre-os axentes sociais é un
triunfo porque mostra "a incompeténcia do governo."
Estas acusacións rexeitounas
plenamente Cándido Méndez.
"O governo está a tentar utilizar
este asunto e estabelece unha
espécie de conspiración xudeom asó ni ca entre o PSOE e a
UGT para descualificar a ambos
os dous". A postura neste aspecto de Méndez é clara. "Nós
non somos apéndice de ninguén. A nosa relación cos socia-

listas é a mesma que poden ter
os membros de Comisiones." ·
/

Sen saber ainda ben como discorrerán as posturas de ambos
os sindicatos no futuro, a data
do 1 de Maio parece clave para
entender a actual situación dos
representantes sindicais no _piar: .. ·
no estatal. De momento, paree~ F
asegurada unha convocatória r
única, mais a .proximidade que
terá do anúncio de fol~ xeral
por parte da UGT (preví ta para
finais dese mesmo me ) pode
desembocar nun distanciamento
total de consecuéncias imprevisíbeis. O único que se ¡sabe é
que a nova táctica d~ UGT,
máis remisa a baterlle a man ao
presidente José Marí~ Aznar
nas fotos, vai cambiar roito o
panorama das demandas !abarais no Estado español. +1

Logo de se anunciar
desde a dirección do
Partido de Acción
Socialísta (PAsoc) a
decisión de marchar de
Izquierda Unida (IU), os
militantes críticos con
esta resolución
apresentaron unha
alternativa que pasa pola
escisión deste parti_do.
Franco González dirixe
unha corrente crítica, ·
denominada Corriente
Federal Socialista, que
permanecerá no seo de
IU. Segundo González,
esta corrente une o 35 por
cento dos membros do
Pasoc e quere continuar o
traballo que este partido
desenvolvia na coalición.
Para o secretário xeral do
Pasoc¡ Luis Sánchez, é
respeetábel que haxa
crítico$ pero indicou que
estes r;.unca estarán a
repres~ntar ao PAsoc.+
1

Mayor Oreia basea a sua
'alternativa de liberdade' _no"~taque ao euskera
saber euskera para ingresar na
É o inglés 'a fala própria?
Administración autonómica. El
mudará esta política radicalmente.
En relación á liña programática
do PP, Alfonso Alonso, o alcalde·
Para o líder do PP basco, a língua non pode ser un baremo
de Gasteiz,- deste partido, apreútil para avaliar a capacidade
sentou unha reforma orzamenprofisional. "Cada basca aprentária para lles (etirar as axudas
derá o nível de euskera que depúblicas ás escalas de euskera
sexe. Se non sabe falalo, non
para adultos. Alonso equiparou
debe preocuparse polas ~ --· o · euskera con •oalquera, língua
poucas posibilidades de traballar
estranxeira, ao afirmar que "non
para o Governo do País Basco."
se subvencionan as académias
de inglés".
En relación con este tema, MaJaime Mayor Oreja anunciou que
yor anunciou tamén unha retorO alcalde gasteiztarra, apoiado
se consegue converterse en lema do ensino. Na sua opinión,
polo PSOE .e _Unidad Alavesa,
henc;:takari, o coñecimento do eusas escalas están a transmitir vaentende que a Hngua basca non
kera. deixará de pontuar positivalores errados, manipulados popode basearse só nas subven·rnente para o desenvolvimento
los nacionalistas. "O PNV falsea ·cións públicas e defende que seprofisional en Euskadi. Pata o
a história e- fai sangr}as. humaxan os cidadáns os que deci8an
candidato popular, a política actual
nas coas xeracións qúe teñen
se lles interesa pagar co seu
do PNV está baseado nun "proque convivir coas mentiras xepresuposto persoal os estudos
xectc¡> totalizador'', no que cómpre . .nófobas do seu discurso."
~
da língua ~rópria de Euskadi.•

A proposta eleitoral do Partido
Popular (PP) para o País Basca
pasa por reducir a importáncia
social da fala autóctona e acabar cos investimentos públicos
para conservala. Se para os nacionalistas a defensa do seu património cultural e lingüístico é
unha paza fundamental no seu
·esqu$ma político, para o PP é
un factor q4e non se debe estimular, tal e .como se demostra
na sua política galegfl
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Case 21.000 ecuatonanos
regularizprán
a sua sitvación
sen volv~ren ao seu país
o próximo 14 de Maio
cancér~se a operación de
enviar de volta ao Ecuador
a imigr~ntes deste país
para ql!Je desde ali
regularizasen a sua
situación laboral no Estado
español. Oeste xeito, O'
/
govemó de José María
Aznar r.ecoñece o seu
fracastj ---cun custo de máis
de soo ¡millóns de pesetas-e
inicia uhha nova políticq., que
permitirá regularización de
20.789 !traballaqores que
arestora están sen papeis.
Esta-información faise
pública ao mesmo tempo
que as !autoridades
ecuatotianas denunciaron o
pouco interese español en
cumprit o acorde para
facilitar' a chegada de
cidadáns deste país.+

a

Jaime Mayor Oreja.
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Oex presidente Alan Garcíá busca apoios para dar asorpresa na segunda volta

11 [

entrar no Mercosul,

Toledo gaña .as eleicións peruanas con menos ·apoio
do previsto
-0. CÉSAR LORENZO GIL

- Tal e como anunciaran os inquéritos, Alejandro Tolédo foi
o candidato máis votado nas
eleicións presidenciais que
se realizaron no Peru o pasado Domingo, 8 de Abril. Mais
o Cholo terá que loitar na segunda volta contra o ex presidente Alan Garcia, quen,
sorpresivamente, colocouse
só a 10 pontos do vencedor.

-

Despois de se escrutar o 92,25
por cento dos votos, Alejandro
Toledo obtivo o 36,56 por cento dos sufráxios. Alan Garcia ficou a un millón de votos, aproximadamente, do seu r1val (o
26,01 por cento). A gran derrotada foi Lourdes Flores, quen
perdeu forza nos derradeiros
dias da campaña eleitoral e
acabou con só o 23,92 por
centb (ao redor de 2 millóns de
votos).
· Estes resultados colocan a escena política nuns parámetros
ben diferentes dos previstos
antes da eleición. Para o partido de Toledo, Perú Posible,
· non ter acadado máis do 50
por cento é un gran fracaso. O
Cholo levou nas suas costas
todo o peso da loita contra Alberto Fujimori, lago de que este gañase por decreto uns comí ci os presidenciais. A sua
candidatura parecia a máis
allea á difícil história do Peru
nestes últimos lustros, mais as
suas propostas non acabaron
por convencer os suficientes
eleitores. ,
!

O retOrno' de Caballo loca
A evolución contrária sufriuna
Alan García. Presidente do país
entre 1985 e 1991, tivo que saír
ás alancadas de Lima nun avión
colombiano lago de salvar a vida entre ráfagas de metralla do
Exército ás ardes de Fujimori.
Para a história deixou unha proposta para se negar a pagar a
débedq externa e nacionalizar a
banca, atrev~mentos que pagou
ca bloqueo do Fundo Monetário
Internacional (FMI) e unha intensa campaña para retiralo do
poder aludindo á sua corrupción, un extremo do que foi absolto pala xustiza.

<_

i-lai tres meses, un 70 por cento
dos peruanos afirmába que non
o queria ver na cadeira presidencial. Hoxendia, esta cifra
desceu até o 30 por cento. Mercé a un ha série ,de propostas
sociais, moi achegadas á enorme bulsa de marxinalidade do
país, medrou hora a hora a sua
porcentaxe. Finalmente, lidará
por volver ser presidente, sen
as presións.

Caballo loco García, tal e como
o definen nos xornais amarelos
de Lima, captou a maioria dos
seus sufráxios entre os votantes
máis noves e máis pobres, sen
moito máis que perder e dispostos a devolverlle a confianza a un
líder que destaca sobretodo por
un domínio total da linguaxe política e sabedor da importáncia
dos médios de comunicación.

presidente de Venezuela,
ugo Chávez, manifestoulle
a seu homólogo brasileiro,
F mando Henrique
C rdoso, a vontade do seu
g veme de iniciar os
c ntactos para entrar no
M rcosul, organización para
a ooperación económica
q e inclue a Arxentina,
U uguai, Paraguai e o
pr, prio Brasil. Durante a
re nión de ambos dirixentes
e Brasília, Chávez e
C rdoso criticaron as
int ncións dos Estados
U~idos de estender o
Ac~rdo de Libre Comércio
pa a as Américas (Alca) aes
pa ses do sul. Desde o seu
pe to de vista, é impo~!bel
poner a xogar coas mesmas
regras a forte industria
no ~eamericana coas febles
ec¡omias dos seus viciños
de ontinente. Entre o 20 e o
22 e Abril, todos os estados
am~ ricanos, agás Cuba,
reu11iranse en Canadá para
trataren esta cuestión.+
1

Denún~ia

de in~lectuais contra
Alejandro Toledo (direita) saúda a Alan Garcia logo de se coñeceren os resultados eleitorais.

Segundo os sociólogos peruanos Bernardo Verjovsky e Manuel Saavedra, García foi o único que falou de política durante
a campaña. Arrincou votos de
Toledo e Flores grácias á pugna
entre ambos os dous.

asesores fan
tra Lourdes Flores e esquecer
ampla escala
comunicarlle á xente cales son
os programas
para sacar o Peru dunha fonda
crise económica A1an García
e institucional.

A caza do voto

García tamén
quere mudar o
seu xeito de traballo. Consciente de que a sua
candidatura navega na dúbida
ao non contar
cun forte respaldo dunha corrente política
clara, o ex presidente busca o
concurso de recoñecidos expertos independ entes para
apresentalos como futuros ministr9s. Entrementres, os seus

, O. duelo

entre Toledo e García
· acaba de comezar. Un e cutre
percorren en xomadas esgotadoras as cidades do país ao
tempo que convocan entrevistas cos candidatos derrotados.
Para o director en Lima da
campaña toledista, Carlos Bruce, o sentido da nova campaña está claro. "Irnos darlles
máis énfase ás propostas de
governo e a mellorar o ton das
mensaxes, de xeito que estes
lle cheguen con maior forza e
claridade ao povo." Perú Posible arrepéntese agora de enfocar de máis a campaña con-

cteixou para
a história
unha proposta
para se negar
a pagar a
débeda externa
e nacionalizar
a banca.

unha sondaxe a
entre os candidatos derrot ados
para incluílos no
gabinete ou contar ce seu apoio
na próxima lexislatura.

Para Verjovsky
e Saavedra ,
García terá que
precisar moi t o
máis a sua política económ ica .
Toledo ten que
escollar entre
competir co seu
rival propo ñen do medidas populistas para
gañar votos cu
formular unha
e stratéxia que
tente facer visí, beis os grave~ erres do pasado réxime de García.•

Ovoto do BBVA
Os resultados eleitorais non
lles sentaron ben aos i 11ves~.i
dores estranxeiros no IPeru. A
pesar de que a Organizaciiió111
de Estados Ameri cano.s, os
Estados Unidos e a Unión Europea salientaron a transparéncia do proceso e confiaron
en que parece garantido o retorno da democrácia ao país,
as grandes empresas transnacionais radicadas naquela
be ira do Pacífico non parecen
moi conformes coa decisión
popular.
Despois da espirar de caos dos
derradeiros tempos de Fujimori, as compañías converteron a
Alejandro Toledo no seu candidato. O Cholo primeiro pactou

oo govem o norteamericano a
ieontii111uidade da sua política
ei0onó:mica e despois chegou a
acordos cos governos dos principais países investidores, como 0i E:stado español, que ten
in1ereses nos servizos públicos
e sobretodo na banca, onde o
BSCH e, o BBVA comandan o
pelotón de entidades de crédito
ás que a ditadura liles abriu de
par en par a sua porta.
1

1

1

A sorpresa de Alan García non
-os convence. No seu recordo
ficaron todos os ataques directos aos seus intereses. Parece
claro que non debe volver pasar algo parecido. Esa inquedanza terá a sua resposta en
atitudes concretas.

Nos círculos xprnalísticos de
Lima xa se fal~ das xestións
con Lourdes Flores, candidata
dos beneficiados do fujimorismo e de certa clase adiñeirada,
intransixente diante de calquera reacción ao neoliberalismo
cu ás mudanzas nas políticas
contra as guerrillas. Se Toledo
recibise publicam·ente o refrendo da candidata de Unidad Nacional, a sua escolla estaría totalmente decidida e a ameaza
da terríbel evasión dos valores
da bolsa coa que arneazan os
que sempre se definiron como
"respectuosos co que decida a
vontade cidadá", tal e como dixo en repetidas ocqsións Mario
Vargas Llosa , partidário por
igual de Repsol e de To ledo.•

Un rupo de intelectuais
de t do o mundo
den nciou as intencións
nort americanas de
inte ir directamente en
Lati oamérica através do
'Pla Colombia'. Para
pen adores como José
Sar ago, AHredo Pérez
Esq lvel, Noam Chomsky
ou J mes Petras, entre
outr s, o proxecto de
com ater a plantación de
drog con 300 mlllóns de
dólares agocha unha
doutrina de control
mllltar, " coma o
derrocamento do governo
de Salvador Allende, as
agreslóns ao governo
sandlnlsta de Nlcarágua
ou a permanente
hostllldade contra
Cuba." •

A ONU acusa

que 'cascos amis'
violaron nenas
Radhika Coomaraswami,
responsábel dun informe da
ONU sobre a actuación dos
'cascos azuis' nas zonas de
conflito, acusou a estas
forzas de graves abusos
sexuais entre a povoación
civil. Para a experta, cada
dia denúncianse máis casos
de violacións (na sua
maioria a menores)
.cometidos por soldados ou
funcionários das Nacións
Unidas encarregados de
manteren a paz. Hai feítos
probados en Kósovo e
investigacións moi
avanzadas en Somália,
Mozambique, Angola,
Cambo~a e Bósnia.
Coomaraswami explicou
tamén que os soldados da
ONU crian redes de
prostitución que se
alimentan de mulleres
forzadc..s.+
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A intoleráncia
hexemónica
Que o cuestionamento o nacionalismo hexemónico es añal e
da política intransixente p opugnada polo governo do PP x ra todo tipo de incomprensións desputas, é algo óbvio. Que a maioria absoluta resultou ser fac enda
absolutista e a liberdade de expresión está seriamente ameazada, é algo non menos óbvio. Que
as descalificacións fulminantes
~ando non o peso da xustizachoven sobre quen cusa disentir
da liña oficial
imposta polos
governantes
de ferro, caído
eu que tam - Oque non lle
pouco admite perdoan aHaro
dúbidas. Aí
están os bom- Tecglen é que
bardeos dia- critique a
lécticos de cada día para polltica selvaxe
confirmalo.
dogovemoe
A campaña de falede
linchamento "diálogo",
de Haro Tecglen -as cau- palabra polo
sas polo seu visto suspeitosa
neme- é un
claro exemplo
do devandito.
Máis significativo ainda, se cabe, por canto o
veterano colunista de El País non
é nacionalista e os ataques irracionais proveñen da outrora acrácia antitodo e esquerda divina, e
agora intelectualidade rendida ao
carisma de Aznar e aos meles do
paraíso global.
O que non lle perdoan a Haro Tecglen é que critique a política selvaxe do govemo e fale de '1diálogo",
palabra polo visto suspeitosa de
cumplicidade cos ''fascistas" e repugnante a calquer conciéncia demócrata e constitucionalista. España é unha, o Nacionalismo é un só
Deus verdadeiro, a Constitución é
sagrada e intocábel, proibido talar
de "diálogo" (palabra que os demócratas e constttucionalistas deberan mimar e procurar sen desmaios), ou estás comigo ou pertences ao inimigo. Así son as cousas. "Do que non se pode falar,
mellaré calar" (Wittgenstein). De
momento pódese, pero menos.
pronto non se poderá. Que calemos de todo é o que buscan.
Comezou Savater co bombardeo
ao que nos ten acostumados e
atacando duramente a Haro. Este
replicou, seguiu Félix de Azúa
(esa história dun idiota contada
por si mesmo e do que tamén deu
boa conta o próprio Haro na coluna do 7 de Abril) e sumáronse outros. Por exemplo, un tal Martín
Casariego, en ABC Cultural.
Transcrebo algunhas pasaxes da
vesánia do escritorciñq ABCecado: "outros necesitarian un fitting,
como o desfasadísimo Haro Tecglen, un santurrón que se exaltou
a Franco e a José Antonio, foi porque tivo moito medo, un tipo que
defende o "diálogo" ... Ao despiste
deste señor súmase non escreber
en negro sobre branco, senón en
amarelo verdoso sobre branca. A
cor da bile. Como o outro dia, vomitando sobre Savater''. Está claro que os espíritos críticos están
desafasadísimos e son uns santurróns, uns "dialogantes" e uns biloso s. Que calquer escritorciño
imberbe se permita esta falta de
respeito a quen, desde o sentido

A NOSA TERRA

da liberdade e o ateísmo, escrebe
contra o Estado Totalitário, os nacionalismos (ollo) e as mentiras do
Poder Político e Económico, dá a
medida do Monoteísmo Mental e
da ABCcecación Nacionalista (con
maiúsculas) dos que o critican.
Claro que o poden criticar, só faltaria. E viceversa.
Vargas Llosa, outro que tal baila, e
mira que escrebe ben, afirmou non
hai motto nun dos seus artigas de
El País, o seguinte: "En todo nacionalismo, ainda no semblante
máis benigno e civilizado (o catalán, digamos) aniñan os xermes
~a exclusión social e a discriminación, é dicer, da violéncia". Xa se
sabe que quen así fala dá por excluído ao Nacionalismo Hexemónico Español, que ese, como se §>abe, é invisíbel, non existe, está libre de xermes, constitue un1flvento dos inimigos da Pátria Única.
Non queren ouvir talar de plurinacionalismo nen biodiversidade. Viven atrincheiratjos dogmaticamente no Integrismo Hexemónico Español e de aí que a sua intoleráncia sexa tamén hexemónica.
Savater xógase a vida por defender aos seus viciños .. afirma Félix de Azúa. Non o discuto. Danme
noxa os presupostos de marte, as
fábricas de marte, as ameazas de
morte, as condenas de marte, as
penas de marte, os corredores da
marte, os escuadróns da marte, as
fames de marte, a marte programada, a marte en si. Como seguen amezados de marte milleiros
de nenes iraquianos por culpa das
bombas "democráticas" da coalición internacional, España incluida, que con tanto entusiasmo
aplaudiu a Nova Orde Intelectual,
comandada entre outros polo intrépido filósofo da lnfáncia Recuperada e do Panfleto contra o Todo.
Por non talar dos nenos palestinos
que caen mortos pelas balas dun
governo Nacionalista nada dialogante e polo que os intelectuais orgánicos do Nacionalismo dominante non expresan antipatia.
"Por que non vai vosté dunha
santa vez ao corno, señor Haro
Tecglen?", di Savater nunha carta minúscula do domingo 8 de
Abril. En que acaba un filósofo.
Enviando ao corno a uriha voz
crítica e independente, que neste
caso eu quero entender como:
marre xa, desaparece, esfúmate,
déixanos tranquilos, que te boten
dunha vez do xornal que compartimos e no que só merecen escreber os demócratas de verdade
e non santurróns biliosos que
predican o "diálogo". Unha frase
que é todo un resume do pensamento filosófico de Savater.+
EMILIO

Cm FERNÁNDEZ
(BARCELONA)

Pa. . ta . . ca
Se ben eu son dos que opinan
que unha imaxe vale máis que
mil palabras, nos últimos tempos,
e como consecuéncia da manipulación dalgunhas imaxes (Guerra
do Golfo ... ), ternos que empezar
a rebaixar ese número de mil.
De calquer xeito-a imaxe segue
a ter un maior peso na concjenciación da Opinión Pública, e así
debe ser porque veño percatánqome de que hai fotos dos nasos
políticos que teñen retintin.
Por poñer un exemplo, eu coñezo ao deputado galega nas Cor-

-
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tes, Francisco Rodríguez, un home ao que ás veces que o teño
saudade sempre vin cun sorriso,
un sorriso que dificilmente sae na
prensa. Ben polo contrário a imaxe que transmite é de cabreo.
Eu non digo que esa non sexa
tamén '8 dun momento dado no
día, pero éo circunstancialmente, como lle pasará ao máis retranqu ei ro deste país. Ao que
me retiro é a esa foto que temas
aí de arquivo e que de ve-z en
cando se nos aterece ao pé de
calquer notícia relacionada con
el ou coa sua formación política.
Non se trata de que lle callamos o
lado bo, ou que o maqueemos no
ordenador para tirarlles anos, non,
simpíesmente oferecernos a imaxe natural, e se pode ser actualizada. Cando menos asi non levaremos sorpresas como a que levei
eu cando coñecin a Rodríguez, ao
decatarme de que a imaxe de "duro" que tiña no meu inconscente
era falsa, e que era das persoas,
que non precisan dicer "pa-ta-ca"
para sair ben na foto.•

XEsus

BERMÚDEZ

CURRos

Lis ter
Un torturador de maneiras amábeis
(pensándose mellar dotado para
facerme cantar que os que gasta- .
ban a linguaxe do fungueirazo,
sempre aparecía o bon nun momento dado) sen levantarme a voz
· nen a man díxome, como quen
non quer a causa e sen afán de
molestar: "Ti non es malo. Pero es
vítima do culto ao aparato, tes a fe
po carboeiro no que ven de arriba,
e os de arriba non son trigo limpo.
Lister é un matón, a iso lle debe a
fama. Sei de boa tinta que durante
a guerra, en Zaragoza, participou
nunha carreira de cabalas, entrou
segundo, tirou de pistola e matou

dun tiro na cabeza ao animal". E eu
(que non sei dar un paso atrás nen
cando é aconsellábel) quitei peito
en vez de recuar: "Señor Comisario, Lister é moito máis que un home botado para diante: é, con Modesto e Dolores o trio de ases da liberdade universal. Pero se a mentira fose verdade, a culpa ppr forza
tiña que ser do cabalo". ·Quen me
mandarla a min sacar peito en situación tal. Volvin dar a mans dos
partidários do monólogo de pau.
Era de agardar. Pero como calar.
Lister era, e é, para min unha figura grande. Figura que agora está ~ende peor tratada se cabe. Sobre el caeu o pano de crespón
máis desacougante. Nen mención
a el se fai. Leva un sexénio .acomedando caramechas, e todo ao
seu carón é siléncio. Ominoso,
non inocente. Contra o que nós os
seus tacemos nada e menos. Pode que nos pese. llya Ehrenburg e
Ernst Hemingway claman ao ceo.
Non se explican o porqué da nosa
mudez. Coñeceron a Lister mellar
que ninguén. Escribían as suas
crónicas mesmo desde onde el
era el fielmente. Saben non de ouvidas que era dos imprescindíbeis
de Bertolt Brecht. E gracias a eles
sabémolo todos a ciéncia certa.
Os historiadores tamén. O que sucede é que os historiadores agora
sopran a favor do vento. Sopran
agora e sopraron sempre. Se os
textos de história fosen actas literais do que acontece, e non como
son verdades á medida de quen
ten a tixola polo mango, o capítulo
da Guerra Civil, incivil e bárbara
en si, teria que empezar por
constatar antes de nada que os
desalmados xenerais que se alzaron contra a República da Fronte
Popular son os exclusivos causantes daquel atroz fiasco de un
millón de homicídios bárbaros.
Ben mirado, todos cantos foron
desapiadadamente despenados
daquela ao nunca máis, foron ho-
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Paulo Gon.zále.z
Mariñas, ·agora en
Español", como
anunciaba con tachin
1 circense Chichi
Campos. O que f_
ora
líder do PNG escrebe
un artigo en língua
imperial para celebrar
os XX anos do
Estatuto de
Autonomía.

Hai XX anos, a
Alianza Popular de
Fraga consideraba
terrorista pronunciar a
palabra Estatuto e o
BNG cham~ba
delincuentes de leso
direitismo aos que a
pronunciaban:
Estatuto nunca máis.
1 Que· pasou para que

·20
1 apocalípticos e
integrados aparezan
agor~ de pé no
Parlamento

aplaudindo o
Estatuto?

CC.00' explica por
1
:

1
:
1
1

1
:

"'•

que lle dá tanta risa a
Cuevas ao pé de
tarzán Fidalgo: "as
negociacións son
para ceder algo e
gañar no importante".
Nas pensións, por
exemplo, o
importante para
CC.00. é que·
poidamos cÓbrar algo
no oitenta
cumpreanos.

Este ano non haberá
multas por producir
. leite, anúncio que o
responsábel da Xunta
fai subido a un monte
1. de vacas martas na
1 lista de espera para a
1 incineradora.

1
1
1
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micídios bárbaros. Os dun e outro
bando. Todos os mor;tos a man armada veñen senda asasinatos.
Empuñe quen empuñe a arma.
Caian do bando que caian. No outro bairro non hai bandos. Todo
alá é compostaxe e fago fátuo. A
marte iguala. Menos . mal. Ainda
que tarde, algo é algo. As que non
son iguais son as responsabilidades de ambos bandos naquela
atrocidade. Atrocidade que deu lugar arcorenta anos arreo de desalme. Longa noite de pedra chamou
a aquelo Celso Emílio Ferreiro. E
dixo todo en catro palabras. A pro~
pósito de responsabilidades. Feitos cantan: os que empezaron o
fratricídio foron os sublevados.
Houbo un e non dous causantes.
Non hai voltas que darlle. Non é
igual alzarse en armas contra a legalidade democrática que empuñalas para impedir que sexa derrotada. A diferéncia é copernicana. Calquer se decata. Os que ·
non se decatan é que non se decatan máis que do que lle mandan
ou algo lles pasa. Ser non son
equiparábeis. Hai quen di que si.
Falso. Uns esgrimiron o voto e outros a bomba e o mauser. En defensa da grande patronal. A traizón e por atrás. Detrás estaba a
grande patronal internacional
(Krupp, Rothschild, March e demais emperadores da indústria, o
comércio e as finanzas) e a guerra
foi contra os sindicatos, os partí-

dos, o pan e Suárez arrimou
as liberdades.
Pola contra, o oombreiro un
que fixo o ban- quinquénio sen
do republicano
foi defender a despeinarse e
legalidade de- nomeárono
mocrática. Gañada voto a duque, Lister
voto e pavo a entregouse toda
pavo a golpe
de palabra. A avida en corpo
diferencia é ealma até se
abismal. Saben moi ben manchar enon
os que es~re se ten con el un
ben de encargo que ofensa detalle.
e defensa son
antónimos e
non sinónimos. Ben o saben. O que pasa é
que quen paga, manda. E se hai
que tinxir de tinta inconmensurábeis pozas de sangue, faise. A tinta vai sempre a favor do vento.
Vai ou ven. Depende. Ou óbvianse os feitos se non favorecen o
poder. Asi' foi sempre. O de Numáncia, por exemplo, aconteceu
en pleno domínio romano e Viriato
non empezou a ser algo até que o
império romano non empezou a
ser nada. Os cónsules aludian en
plan despectivo nos partes a un
suposto pastor lusitano. Eso que
os poñia boca abaixo a cada paso. Pois con Lister algo asi está a
pasar. Nen sequer Calo tivo ainda

P 1R 1 E 1S 1 E. 1N 1T 1A 1C 1 1 1Ó 1 N

con el o detalle de adicarlle un trisban, non pasarán! Non é que Liste camiño de carro. Digo Calo por
ter fose supermán, era a ánsia de
diplomácia. E ainda haberá quen
liberdade e o duro ofício de canteime chame xuíz e parte. Sei que
ro o que lle daba azas. Canteiro
me chamarán. Pero ninguén pode
que chegou a xeneral, de feito e
negar que estamos talando de alde direito: culminou a Académia
Frunze con éxito, que non era
guén a quen admirou o próprio
don Antonio Machado: "Si mi plucausa doada. Causa que é o de
menos. O de máis é que lle deu
ma valiera tu pistola", chegou a
realce mundial a Belchite, Teruel,
poñerlle nun soneto adicado, el,
Jarama, Brunete, Madrid, Guadaque non levantaba a man máis
que para levar á boca o cigarro.
lajara e foi dos decisivos á hora da
Non é estraño que o quixese emuverdade. Pero non basta con facelar sen embargo: non hai corazón
lo constar. Haberá que explicará
máis alquitarado que o corazón de
vez con claridade cal foi a causa e
don Antonio Machado. Nen máis
quen os culpábeis da atrocidade
sábio. Pois está cantado que se
aquela que levou por diante coaLister fose da corda dos que teñen
renta millóns de seres humanos.
a tixola polo mango seria hoxe o
Non obstante, o papel das persoreferente do heroismo pátrio por
nalidades na história ten relevánantonomásia. E nada haberia que
cia, e mentres Lister non figure
obxectar. Romain Rolland foi manos textos de história como medaxistralmente exacto á hora de prella de ouro do maratón aquel de
cisar: heroe é todo aquel que fai o
apertar os dentes de país en país
e de fronte en fronte ninguén tale
que pode. Lister foi más alá En
folgos era un sobrado. Os exércide transición terminada. Suárez
tos que el mandaba paráronlle os · arrimou o ombreiro un quinquénio
pés en seco á peste parda. Dusen despeinarse e nomeárono durante tres anos. A forza de coraxe
que, Lister entregouse toda a vida
en carpo e alma até se manchar e
e pouco máis. Que lle pregunten
alá ao pequeno fol de veleno conon se ten con el un detalle. Hai 6
anos que dobraron por el as cammo as gastaba. Pensaba el que ía
pás e coma se nada. A democráser o seu un paseo militar e tivo
cia é propensa con uns e con ouque pasar por riba de un millón de
tros contrária. Qué lle pasará á decadáveres para poder derrotar a limocracia? Qué lle estará pasanberdade. Non contaba el con Uster, Modesto, Dolores e milleiros
do? Algo lle pasa.+
de espíritos indómitos que por onde pasaban até as pedras gritaXESUS R EDONDO ABUIN
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1 Os conserxes dos
·I

pavillóns de deportes
do Concello de Vigo
están abrigados a
levar garavata, por
disposición do
concelleiro de área.
Que importáncia terá
para a boa marcha
dun ximnásio este
anaco de tea que
levaban os monxes
medievais como
1 _babeiro e distintivo
de categoria?

XOVES
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LIBRARIA PEDREIRA (RUADO HOME SANTO)

CASA CONSISTORIAL COA INTERVENCIÓN DE

COA INTERVENCIÓN DE

Xuuo CARBAUO ARcEo, autor da obra
D10Nís10 PEREmA, historiador,
X. ENRIQUE ACUÑA, editor.

XOÁN CARLOS GARRIDO,

autor do libro,

CESÁREO SÁNCHEZ. ,.
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O excelente
resultado de Alán
García no Peru
merece o seguinte
comentário da TVE:
"é un resultado que
vai colocar a Peru no
conxelador
financeiro". Ben
mirado, por que non
lle chamamos

calefacción á
liberdade? +
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Virxílio
'Hoxe é máis importante un comisário de exposicións
. artista
. '
que o proprio
~

-0- C. VIDAL

Ten cincuenta óleos prepa ..
rados para pintar só paisa ..
xes. Virxílio (Ourense,
1925) continua a traballar
doce horas diárias. lnspirán ..
do e na própria pintura que,
á fin, "é roáis intelixente que
un me mo". A pintura é o
eu of'cio, unha arte que
aprendeu naquel Ourense
onde os membros da xera ..
ción Nó eran a única lus, a
mesma iluminación que logo
buscou en Paris ou Berlin. E
que rencontra de novo na
paisaxe á que sempre regresa.
Afirma Virxflio que os da sua
xeración foron "defenestrados"
p la gu rra.
mezara a debuxar
desde o sete anos na Escola de
Artes e Oficios de Ourense, can,
do tiña que subir a un pupitre
porque a altura ainda non alean,
zaba. Asi até que estoupou a gue,
rra. "Lémbroa mellor q'úe o pre,
sente, foi un desastre. Non se fa,
cia nada.Viviuse nesa situación
durante tres anos. Quedamos
atrasados en todos os aspectos. O
único que.habia era grácias a esa
xente". Esa xente eran Luis Acu,
ña, Otero Pedraio, Vicente Ris,
co ou Luis T rabazo, nomes que
repite da única lus que chegaba
na cinzenta posguerra.

c

Gábase da sua formación nó de,
buxo. Para el é "un impulso nece,
sário para un artista, sexa abstrae,
to ou figurativo. Aborn:la ver os
debuxos de Picasso, Matisse ou os
grandes clásiéos". A sua mestria
permitiulle acceder a un posta de
t

que grácias a ela foi educado en li,
profesor no Instituto Laboral de
Ribadávia dando clases. Non du,
berdade en tempo de represión.
"A miña nai deume de comer até
rou moito a sua experiéncia de
docente. A praza saiu a concurso
que ernpecei a vender algunha
mentras a garda civil retiña os .. pintura, xa cerca dos corenta anos.
cando casei fun viver para o Cu,
seus papeis até pasar o prazo. O
atranco tivo importantes canse,
mial. Desde o ano 1961 vivin
cuéncias na traxectória de Virxí,
sernpre no campo e empecei a sair
lio, foi cando acordou ca escritor
ao monte a debuxar todo o dia e
dai veu a miña enfermidade labo,
Antón Risco marchar para Paris.
ral: as cataratas. Lago empezaron
os incéndios e a pintura s6 me saia
olicitou o ingreso na Escola de
Belas Artes da capital francesa pe,
roxa en negra". No relato deixa
entrever de corrido Virxílio as da,
r pouco lle quedaba por aprender
xa a Virxllio da precária forma,
ves para comprender a sua obra e
a sua rnaneira de entender a arte.
ción académica. Paris deparáballe
adicarse a outra pintura, a "brocha
gorda" para sobreviver rnentras
Ofício de mans
disfrutaba das ventaxas económi,
O seu foi unha enfermidade labo,
cas de ser estudante. "Foi a mellor
época de Paris, antes de De Gau,
ral causada por pintar o monte e a
afirmación sae sen pensar, dunha
lle. Merecia estar alá s6 palas salas
de exposicións", relata dunha esta,
sorte de convencirnento claro do
que está a dicer. Enfermidade la,
dia que duraria até 1962. "Fumos a
boral as suas cataratas? Son, por,
probar o que era Paris. Antón Ris,
que Virxílio é un artesán e a pin,
co buscou un traballo pala noite e
tura o seu ofício. "Encántame fa,
eu polo dia. Vivíamos no bairro de
cer encargos. Tiven un desprendí,
Saint Germain. Cando el saia de
mento de retina hai tres anos e
traballar pola noite metiase na
non me preocupa. Son rnáis im,
mesma cama que eu deixaba por,
portantes as rnans que os ollas.
que me tiña que levantar ás cinco.
Prefiro perder un ollo a unha
A cama estaba sempre ocupada e ·
man", explica. Remítese tamén ao
o dono non se enteiraba de nada",
seu rnestre indiscuti'bel, ao escul;
conta da sua primeira saida de Ga,
tor Faílde no que encontrou os de,
liza ca fardel cheo de vontade de
buxos que marcaron a sua forma,
facerse pintor.
ción. "Era un xénio e todo o mun,
do o coñecia corno o canteiro". Por
Comezaba Virxílio a moverse por
que volve a pintar as paisaxes?
Europa cargado do convencirnen,
"Porque a nenez é importante e a
to que o acompañou se~pre, a
rniña estivo en Ourense onde
confianza de que o seu traballo
sernpre me remito ainda que me
non podia ser outro que o de artis,
integre en Paris ou Berlin coma se
ta. Para isa contou co apoio da
vivise nunha aldea".
nai, a mul r forte que semanal,
mente tiña que visitar os xulgados
Na obra de Virxílio está presen,
para responder polos seus insultos
te a arte románica e os .retablos
aos carabineiros. Virxíl~o explica

barrocos. "Son as razóns das mi,
ñas táboas; os descascarillados
tamén me serviron de base. Pero
igual que as ternpadas que pasei
no monte traballan_d o a paisaxe"
anota poñendo á par unha e ou,
tra fonte da sua pintura.
A primeira antolóxica de Virxílio
celebrouse en 1991, cando o pin,
tor tiña máis de sesenta anos e
trinta despois de que a sua obra
fora ben acollida en Fráncia ou
Alernaña. ''Non foi tarde porque
hai que saber esperar, a rnin non
me preocupa o éxito. A fama non
serve p~ nada. Teño conscién,
cía da marte inmediata. Poden
. \ ou dez. anos pero para
ser cmco
rnin é pronto. Morreu o pintor
Lodeiro, un dos que rnáis admira,
ba e todos se esqueceron del. Os
críticos despreciárono". Virxílio
comparte co escritor Gunter
Grass que os críticos viven grá,
cias á existéncia de escritores e
artistas. "Son secundários da arte,
pero o seclindário está a comer ao
primário. Hoxe é rnaís importan,
te un cornisário ·de exposicións
que · O artista" afirma non sen
mostrar mesmo un certo desleixo
polo que podan dicer da sua obra.
V irXílio non vai a inauguracións,
nen sequer ás suas próprias se non
é indispensábel. "O que me intere;
sa é pintar. A pintura é rnáis inte,
lixente que un mesmo. Non acabo
un cadro e xa estou vendo outro.
A pintura é a inspiración" comen,
ta con enerxia o pintor que conti,
nua a traballar no seu estudo de pé
durante doce horas diárias e que
agarda mostrar dentro de tres anos
a série de paisaxes nas que está a
deitar todo o seu ofício. •

de ver Antes que anoiteza e as
impresións máis fortes chaman,se
soidade e desvalirnento. Non seise
é virtude do texto de Reinaldo
Arenas en que se basea o filme, do
guiQnista, do director ou -e suspeito
que nel está o segredo, que é el en
grande parte quen fai o milagre- de
Javier Bardern, rnais xa é difícil
esquivar ao mesmo tempo os perigos
de o converter todo nunha mensaxe
anti,castrista e os de fazer
simplesrnente denúncia dos infemos
da hornosexualidade, 4aqueles que a
sociedade lle fabrica. E certo que
Reinaldo é homosexual e tamén
que o seu soño é fuxir da Cuba
comunista, rnais o desarraigo e o
exílio son aínda máis profundos. É a
soidade radical do neno que medra
entre a indiferenza de todos,
incómodo xa por existir, marxinal antes de calguer definizón sexual ou
ideolóxica. E a expulsión de todos
os Paraísos e o extravío nas estazóns
do infemo por onde tamén vagan as
sombras de Celan e Sylvia Plath e
Costafreda, T svietáieva, Pizarnik,
Anne Sexton, Holderlin,
Maupassant, Günderode, Sá
Carneiro, Maiakovski, Poe, Pavese,
T rakl, Rimbaud, o naso Lo is
Pereiro.

Zo

cos meus escasos alunas de Literatura Universal "Bola de sebo"
~ue mágoa que Matipassant e
tantos non estexan ainda traducidos
ao galega- e penso que deven de ir
fazendo cantas, eles que antes leron
a Holderlin, a Mary Shelley ou a
Poe, e tirando a conclusón de que
unha boa parte dos mellores
escritores non son precisamente
indivíduos "respetáveis". Vivendo
no gurne, escollendo non fuxir do
abismo -"Dame, misericordia, / el
derecho a rechazar / mínimos
aunque fueran / los instantes de luz;
/ que de ti recibiera / completa la
ceguera/ y que pueda vivir / sin Mí
y sin Ella. / Ven, tú misericordia, / y
más oscura seas", deixou di to
Costafreda- traballando
minuciosamente a própria marte, a
sua cerimónia, repetindo dia a dia
os rituais da destruizón. Noite, pois
dela medra a labarada.

~n

verdadeiro artista está
sempre a un paso de atravesar a
subtil liña de acabar dormindo no
oco dun portal, cun can vadio que é
a única compaña, ou comendo na
Cociña Económica - lernbras ti, se
les isto?-, ou deitado para sernpre
na burata comun, como Francisco
Añón. Todas as palavras que valen
algo nacen do horror, veñen do
exceso desde o centro do cal fita o
va:z-io. A sua pupila olla
inmisericorde e lembra que nengun
galardón, homenaxe ou vaidade
poderán conceder aos de_svalidos un
lugar para vi ver.

~ia,o Lois Pereiro; unha exibi;
ción de atrocidade.•

22

ANOSA TERRA

11 DE ABRIL DE 2001•N2 982

editorial pagará o 15% en direitos
de autor sobre libros vendidos. Os
traballos, que deben apresentarse
por cuadruplicado, terán unha
extensión mínima de 60 fólios e
máxima de 200. O fallo do xúri
emitirase en Setembro. +

•Acurta

Omeunome,
omeumundo
Pilar Garcia Negro.

•Demandan
para a Real
Académia 'apoio
suficiente' de
Xunta e Estado
Debatiuse no Parlamento o dia
5 de Abril unha proposición
non de lei apresentada por Pilar
García Negro, do BNG, na que
reclamaba a mesma aporatción
do Estado para a Real Académia
Galega que a que receben o lnstitut de Escudos Catalans e a
Real Académia Basca. García
Negro considera que a
Academia, da que veñen de ser
publicados os estatutos no BOE,
"ten direito a aportacións do Estado e a unha atención
financieira continuada, non esporádica, do Governo galega,
para o bon cumprimento dos
seus fins e funcións". O PP
rexeitou cos seus votos a demanda dos nacionalistas.+

•Positivas
convoca
unprémio de
narrativa erótica
Con carácter bianual, nace o Prémio de Narrativa Erótica de Edicións Positivas, ao que se poden
apresentar os autores que o desexen antes do 1 de Xullo. Haberá
un único prémio que consiste na
publicación da obra gañadora; a

no festival
de Nova York
Carlos Meixide e Tomás Lijó asinan a curtametraxe O meu nome,
o meu mundo, que ven de ser seleccionada para participar no Festival de Cinema e Video
lndependente de Nova York.
Rodada en video, a curtametraxe
ten como protagonista a un rapaz
da Costa da Morte. O festival celébrase do 6 ao 16 de Setembro.+

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

• Aberta a inscrición
das xomadas de língua e literatura de CIG e AS . . PG
da e obra de Otero Pedrayo, a
dinamización lingüística no ensino, etc. Coa idea de axudar á
impartición da nova materia de
Literatura Universal, incluiranse
varios seminários ao redor da literatura francesa, anglosaxona e
portuguesa. Ademais dos contidos teóricos, as xomadas incluen
obradoiros de narrativa, teatro,
poesía e lingua oral, e un seminário adicado á Internet na Galiza. Como xa é habitual as actividades complementárias servt-

De vintecinco seminários const:µ-án as XI X~ de Língua e
Literatura, que organizan
conxuntamente CIG e AS-PO,
e que se desenvolven os días 27,
28 e 29 de Abril na Faculdade
de Ciéncias da Educación de
Compostela. Xa está aberro o
prazo de inscrición dunhas xornadas, homologadas pola consellaria de Educación, que tratarán
diversos aspectos relacionados
coa línglia e a literatura como a
figura de Eládio Rodríguez, a vi-

.•..•.•.•..•.•••.•••....••••.•................•..•....•...••.......•......•....•.•.•..........•.•••........
• Intercámbio entre bandas de música
de Vigo e Norte de Portugal
Membros da Federación de
Bandas de Música de Vigo e da
do Centro e Norte de Portugal

reuníronse o Dia 7 de Abril na
Casa de Arines en Vigo.
Ambas organizacións, que

• Caetano ·Veloso'
colabora
en Ponte ...
nas ondas!
A xomada de radio interescolar
Ponte ... nas ondas! contará cunha colaboración especial do
cantante brasileiro Caetano Veloso na edición <leste ano. Será
o dia 4 de Maio cando se poderá
seguir a Veloso nas frecuéncias
da rádio municipal de Tui, da
radio Ecos da Raía de Morn;.ao e
pola emisión de Internet na páxina www.pontenasondas.org.
Esta iniciativa chega a sua sétima edición, implicando a
centros de Galiza e Portugal
ademais de a escolares doutros
países, especialmente de Brasil.
N este ano a edición de
Pon.te ... nas ondas! ten como eixo a declaración da Unesco
"200 l. Ano do Diálogo entre
Civilizacións". Segundo os organizadores, Caetano Veloso manifestou o seu desexo de volcar a
actuar na Galiza, despois do seu
último concerto na Coruña con
Toquinho.•

rán para relaxar: a actuación
musical de CIA-Marful, formada
por Uxia Pedreira, Pedro
Pascual, Pablo Alonso e Michel
González, e a representación teatral Ninguen chorou por nós pola
compañia Teatro Bruto. A matrícula pode formalizarse no local da CIG-Ensino en Compostela con teléfono 981576800 ou
no da ASPO desde o 16 ao 25
de Abril. As prazas son limitadas
tras a alta participación nos anos
anteriores.+

aglutinan un total de vinte
bandas decidiron criar un
proxecto de colaboración qu
permita o intercámbio de
alunas, profesores e das me mas
bandas de música. A iniciativa
partiu da Asociación Cultural
Fraternidad.e Galiza-Portugal e
nesta reunión tamén estiveron
presentes o concelleiro de
cultura de Vigo Carlos Príncipe
os seus homónimos de Aveiro,
Sela e Tornar.+

• Deseño
de vangarda
en Compostela

• Lisboa acolle a apresentación
do último disco de N ick Cave
Escuro, sinistro, maldito, perseguidor da eternidade ... Estes son alguns dos apelativos que a crítica dirixe ao australiano Nick Cave,
que ven de editar o seu último traballo co título No more shall we
part. Apresentarao no Coliseu de Lisboa o dia 24 de Abril a partir
das nove da noite. Primeiro con Birthday Parry, agora cos Bad Seeds,
Cave vai construíndo o seu próprio evanxeo -asegura que busca a
Deus- con temas de grande lirismo e coa intención de poder ser considerado un dia como un novo Leonard Cohen. Os británicos adórano
e, en Portugal, os seus concertos levantan unha grande expectación.•

O pazo de Fonseca acolle a
exposición Deseño de vangarda
1880-1940 tras pasar por
Pontevedra, Lugo, A Coruña e
Ourense. Esta mostra inclue
máis de cen pezas que
percorren estilos diferente que
van desde o modernismo á
Bauhaus, pasando polo
neoplasticismo holandés. Entre
os obxectos que se poden ver
atópanse cadeiras, lámparas,
aparadores e pratos, que forman
parte da colección T ortesten
Brohan, adquirida polo Estado
español. A exposición está
organizada por Caixanova. +

A XVIII Semana Galega de Filosofía adéntrase na tecnoloxia
O congreso celébrase en Pontevedra dos dias 16 a 20 de Abril
A decimoitava edición da Semana Galega de Filosofía, organizada pola Aula Castelao de
Filosofia, analisará dos dias 16
ao 20 de Abril as relacións entre a tecnoloxia e a sociedade a
meio dun amplo programa no
que van participar máis de vinte especialistas.
Consolidada como un dos máis
relevantes foros de debate do
pensamento actual, a nova edición do congreso analisará des- ·
de as implicacións teóricas da
tecn9loxias até prácticas como
as biotecnoloxias, os cámbios
na vida cotiá ou mesmo as repercusións nos hábitos alimentários, aspectos que ceñen en

temas como o Xenoma Humano ou as vacas tolas alguns dos
principais focos de atención. na
actualidade.
Neste sentido, a coordenadora
da Aula Castelao fai fincapé na
urxéncia dun debate que ten
"forres implicacións na sociedade e mesmo na vida cotiá de
c.ada un de nós, ademáis de ser
un tema crucial nos debates teóricos que se están a dar no
pensamento filosófico. Non hai
acción na que participemo, desde a máis nímia á máis sofisticada, que non esté mediada pola tecnoloxia".

As sesións matinais do congreso

buscarán analisar críticamente a
perspectiva social da tecnoloxia.
Cinco convidados participarán
no ciclo denominado "Que é a
tecnoloxia?", o Director do centro Reina Sofia para o Escudo da
Violéncia, José Sanmartin, o
Fiscal-Xefe da Audiéncia Provincial de Lugo, Xesus García
Calderón, o Director do Museu
das Ciéncias de Valencia, Manuel Toharia, a profesora da
Universidade do País V asco, Eulália Pérez e o profesor de Barcelona, Manuel Cruz.
As sesións de tarde intentarán
responder á interrogante de se
Galiza pode considerarse unha
realidade tecnolóxica. A ali-

mentación será o tema que
abordarán os profesores da Universidade de Vigo, Xúlia Carballo e Lorenzo Pastrana; os economistas Xavier Simón e lago
Santos analisarán a repercusión
no agro e na pesca das novas
tecnoloxias mentras o biólogo
Carlos Vales dará conta dos problemas ecolóxicos que se derivan dun produtivismo en exceso. Antón Reixa referirase aos
cámbios que a tecnoloxia experimenta na cultura e Xavier Alcalá fará un percorrido pola tecnoloxia e o desenvolvimento na
Galiza. Nas sesións de noite, a
Aula Castelao buscará "deterse
polo miudo en catro realidades
sociais configuradas a partir dun

eixo tecnolóxico, isto é, a intelixéncia artificial, a codificación
do libro da vida (Xenoma Humano), a militarización crecente
e a esfera máis cotiá da vida humana como é a organización do
espazo doméstico". Con este fin
asistirán a Pontevedra Enrique
Trillas, Santiago Grisolia, Gemma Xarles e Carmen Alemany.
A clausura da XVIII Semana
Galega de Filosofia correrá a
cargo do escritor e catedrático
de Galega da Universidade de
Barcelona, Basílio Losada, nunha sesión que a Aula Castelao
entende tamén como homenaxe
ao profesor na sua recente xubilación. •
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De como

de. Termo irreal e termo real,
como unha metáfota.

to leamos
dia a dia

Males de cabeza é unha novela,

Título: Males de cabeza.
Autor: Fran Alonso.
Edita: Xerais.

....

Mesmo tolean as vacas. E non é
raro. Nos días que vivimos, o
único lóxico é aposta,r polo
triunfo do non natural. E dicer:
pola imposición da economia
sobre calquera outro aspecto da
vida. A economía, o facer carros, manda que sexan matadas
as vacas como se están matando.
Son razóns económicas as que
levan aos EEUU a non reducir a
emi ión de gases tóxicos. T erán
os animais carroñeiros rematar
por comemos a nós, ou iso ou
rnorr ren de fame. A ver se lles
ten que chover aos ianquis corno nos está chovendo a nós para espabilaren; vai sendo hora
de que o terceiro mundo reclame, dunha vez por todas, indemnizacións por todas as falcatruadas que o primeiro mundo (o civilizado) comete con eles.
Habitante dun mundo descerebrado no cal o ser humano semella empeñado en demostrar a sua
ineptitude e inaptitude. Fran
Alonso é un escritor convencido
de que o home ten que ser outra
cousa, que debe ser outra cousa,
que vai sendo hora de que demostre que é humano ou xa será
demasiado tarde. Toda a sua
obra respira esta preocupación, a
preocupación polo home, polo
triste destino a que foi encadeado e tamén pola sua loita para
sobreviver, para que este inferno
de formigón e deméncia non

Fran Alonso.

acabe con el. Desde Trailer a
Males de cabeza, unha constante
tanto na sua obra en prosa de
ficción, como na de non ficción,
como na poesia, ou na literatura
infantoxuvenil. Como outra
constante é esa sensiblidade que
transpira cada páxina sua: a sensibilidade da solidariedade e da
rebeldia fronte ao inxusto, fronte
aos cárceres ,que nos encerran. O
resultado é un literatura claramente denunciadora, comprometida, e de talante realista, pois

non un ramallo de relatos e contos. Por un lado esta· "A tolémia
é un· sombreiro", os fragmentários, delírios narrativos nos que
un home se ere un gato e sente
aversión polos cans. Logo vén
un conto ou relato. Esa é a estrutura, repetida vinte veces: hai
vinte "tolémias" e hai vinte
cantos, sempre alternándose.
Pero "A tolém ia é un
sombreiro"
non só é o Toda a sua
elo que, · uniobra respira
tivo, dá senpreocupación
sac10n
de
unidade ªº polo home,
conxunto, polo triste
non, tamén é
parte
dos destino a
cantos por- que foi
que en cada encadeado e
un de eles está presente a tamén pola
deméncia. sua loita
Deméncia para
humana que sobreviver.
ten forma de
incomprensión, de vértigo,
de
amor-ódio, de paixón, de ciumes, de compulsión razoábel-raA.N.T.
zoada, de heroica soidade gris,
de infeliz soidade, de mito desFran Alonso acostuma a escribir
mitificado, de obsesión sexual,
sobre o que vive, a partir do que
vive. Con sangue de terra, cos • de anoréxia e de bulímia, de
confusión interior ou paranoia,·
pés no corazón ben chantados
de medo, de droga, pobreza, mina realidade, coa mente posta
séria. Na segunda parte, a priinvariablemente no ser humano.
Asi nace, despois vén a fábula, a
meira é o canto en si, do derradeiro canto ("Os medos de K")
creación non mimética, non se
nota ánsia por querer reproducir,
o narrador ocúpase en integrar
as duas partes ( tolémias e cono que se compraba é a necesidade de que o fabulado, o creado,
tos) nunha única realidade qüe
responda á identidade, á eséncia · é a sua, a do narrador; tal é a integración que optamos por endo que vemos cando abrimos os
(Pasa á páxina seguinte)
ollas. Como o soño e a realida-

NARRATIVA
NARRATIVA

Xavier Queipo
Papaventos

Papaventos
Xavier Queipo

1
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conta de libros

Artellamento
territorial
Conta Álvaro Xosé López Mira que o
seu traballo Un modelo de
organización territorial para Galicia foi
editado en 1993
por un organismo
público galego e
que nunca veu a
luz. O libro, que
forma parte da
máis ampla tese
doutoral deste avo,gado, sociólogo e
profesor de Cién,das Políticas, sae
publicado pola Universidade de Educación a Distáncia
(UNED). fu propostas de López Mira
parten de institucións locais, parróquias
e comarcas para organizar o território,
utilizando argumentos históricos, ainda
que convencido de que os tempos
acruais apostan por este modelo. +

Do reiArtur
Afirma Carlos G. Reigosa que lnnan
Rei ktur é unha "contribución tan humilde como se queira pero contribución
·ao cabo- á indomábel resisténcia dos
bretóns (e non bretóns) asoballados. Os
meus devanceiros --derrotados en non
recordo qué batalla e non sei
se mandados por un

tal Arthur, Arturus,
Artús ou Arturnunca me
perdoarian que non
o fixera. Por iso o fago. O sangue, é sabido, obriga moito". Pu1 blicado por Xerais na
colección Fora de Xo. go, o libro, no que
Reigosa reescrebe e
completa alguns dos
epis6dios daloita bretona cóntra a dominación anglosaxona, está prologado por
Méndez Ferrin qtie agóira que unha xeración de novos leitores vexa na táboa
redonda un emblema de liberación. t

·1

Lugo, obxecto poético
fu ruas, o rio Miño, a muralla ... Lugo é
un todo poético para Vicente Piñeiro
González no seu poemário Ceo e
•pedra, título alusivo
ao espiritual, pero
_ tamén ao máis prosaico, senón ler A
un patiño que vive na
. merda. Xa di Piñeiro
que a poesía non é
só amor, relixión e
sociedade senón "un
desafio, maxia, música, éxtase,
•abstracción, melancolia, alienación, esoterismo, hermenéutica, claridades, sinxeleza e artifício". +

Dinosauros e bons
,rapaces
Dous novos títulos para os pequenos en
Edebé Rodeira. Con Lémbrate dos dinosauros, Gabriel Janer Manila, gañou
o prémio desta
editorial. O mallorquín xa ten
dous prémios na. cionais de Literatura Infantil e Xuvenil e tamén foi
candidato ao ~
dersen. Agora conta a história dun
vagabundo que ten ·
habilidades de mago 1,
e que corneza unha
amizade especial cunha
nena. Tta.ducido por
Maria Otero, que
tamén se encarrega de
verquer ao galego Mauricio o achacoso,
de Maite Carranza, no que se nos narra
, a vida dun neno calado e enfermizo.•

.
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(Ven da páxina anterior) .

Revista literaria
galaico.. portuguesa
N" l. Ano 2000. De balde.
Edita: Proxecto lnterreg II Chaves-Cambados.

Con vocación de ser un produto único pero estensíbel no futuro, esta publicación
axunta nun s6 volume traballos literários
galegos e lusos. Os autores convocados
nesta experiéncia son Ana
Santorun, Xosé Vázquez
Pintor,
DomingoTabuyo,
JoaquimMa~

tos, Pedro
Gonzalves,
Alberto Miranda, Modesto Fraga,
lsolda Santiago, Fernando Guimaraes, Ramón Caride, Emilio lnsua, Augusto Chaves e Miguel Femández. Ao tempo, apre·
séntanse vários traballos plásticos, dos que
son autores Xurxo Alonso, Guillenne
Gonzalves, Cósega, Gago, Pedro Gonzalves e Corporación Semiótica Galega.•
.<

Tella
N" l. Marzo de 2001. De balde.
Edita: Concellaria de Médio Ambiente de
Compostela.

T eñen cabida nesta publicación todas as
informacións referentes ao departamento
de Médio Ambiente do concello de Santiago de Compostela. Desde os diferentes
métodos de tratar o lixo na cidade até as
vantaxes de ter soterradas as pillas e baterias, pasando polos tra~allos sobre ,educación medioambiental,
--····-·-··-··
caso do artigo de Manuel
Femández,
informes
sobre a participación
da cidadania nos
proxectos
deste eido, como
o de Camilo
Ojea, a
limpeza dos rios que atravesan
a capital galega, a construción de infraestruturas de depurado das águas, a reabilitación de espácios naturais ou a ampliación
dos servizos de váteres públicos na rua. •

tiremos resoar (por exemplo en
"O ceo amarelo"). Se'guir estas
intertextualidades é tainén unha
boa maneira de comprobarnos
os progresos narrativos de Fran
Alonso, que agora usa a, lingua
retorcéndoa con máis contudéncia e sensibilidade (máis pedramol) e que tamén emprega (con
respecto a Cemiterio de elefantes)
unha modalización narrativa
máis complexa e menos dependente da realidade que ten como
misión representar.

.

cadrala dentro da novefa, nov:e~
la que nace na dispe-i sión para
irse achegando pasenjñamente
deica unha·concentracióil: brutal
no remate, onde as ~~rso~ax~~
revelan a sua auténtica cat~go
ria actancial do narrador, onde·
mesmo podemos ehtrever voz
autorial sobre a do narrador xeral (cada canto ou relato ten o
seu narrador particular), un narrador que exerce m~i eficientemente o seu papel como contador-testemuña da obsesiva ee
desquiciante realidade social.
Sen embargo, en plena leitura, o
leitor xa puido_irse decatando de
que altemáncia responde· a algo
mái.s que a casual sucesión de
duas cousas distintas, de vez en
cando van aparecendo palabras
que saltan dunha tolémia a un
conto, de maneir.a que sempre
teremos a impresión de ver duas
caras dunha mesma moeda. T rátase dunha estrutura que xa víramos noutra novela non hai
inoito, eunha. das excelentes novelas que os ñoventa nos deixaron., Un xogo de apócrifos, coa
que comparte, ademais da estrutura, unha temátita similar tamén. Palabras como "corazónico" ou "fortatroz" semellan tamén sinalar claramente á pentaloxia de Caneiro e toda a tolémia que leva ·d entro. Pero son
duas novelas moi distintas, esa é
a marabilla da literatura, polo
que venceremos toda inclinación a facer crítica comparada.
En lugar cliso, moito mellar será
que nos adiquernos a falar do seu
carácter intertextual, de como
dialoga co resto da sua obra literária, pois o córpus literário de
Fran Alonso é un conxunto de
obras independentes nas que hai
intertextualidades que, cando
lemos unha obra, nos levan a
pensar nas demais. Inclusive na
poesia. Ademais de con Tortillas
para os obreiros (véxase o canto
~'A señora Lola", a relación é
máis que evidente) tamén hai
certa sensibilidade poética (ese
lugar gris, opaco, tristeiro, frenético, subxugante, no que ternos
que buscar a felicidade) presente
en Males de cabeza que nos leva

Lembran aq~ilo que se deu en
chamar "realismo suxo"? Seguramente agora ninguén empregaria
esa etiqueta. É algo superado. E
unha boa proba desa superación
é este Males de cabeza, novela realista na cal ten cabida unha realidade opresiva e multimórfica,
variedade temática na que encontramos desde a língua ao fútbol, problemas matrimoniais,
violéncia doméstica, tolos consentidos e consentidores. Carapuchiñas perversas, cine (moito
cine), confusión realidade exterior-realidade interior, sexo, épica e lírica da droga e do alcol
(lendo "Cousas do intestino"
pénsase, salvando as distáncias,
en Blanco Amor e A esmorga),
soidade, monotonia, música e
mesmo poesia. V ariedade non só
temática, tamén na forma se no-

a pensar en Cidades e por outro
lado son várias a as ocorrencias
da ·palabra "pedramol" cando o
primeiro poemário de Fran
Alonso leva precisamente o título de Persianas, pedramol e outros nervios. Na narrativa contamos referéncias a'Trailer, os camións están presentes en máis
dun relato (como "O fareiro" ou
"O bar de Sam", este relato xa o
viramos en Narradores de cine,
aquí presenta algunhas modificacións que o melloran), e tamén a Cemiterio de elefantes (este "05 AM" é unha ponla que
medra desde aquel "03 AM" ou
O brillo dos elefantes (por exemplo, Taquín), sen esquecer que
Territorio ocupado, tamén o sen-

4. A

flCC1óN

NoN frCL1óN

MAN DOS PAIÑOS

Manuel Rivas

Xerais

l. ÉBORA
Xosé Carlos Caneiro

Xerais

l. Os NACIONALISMOS

5. AS RULAS

PERIGOSOS

J. Huguet / J.M . Serra

DEBAKUNIN

Laiooento

Antón Riveiro Coello

2. F'ISIEUS

ta e agradece. Hai veces que se
emprega a fórmula do relato (por
exemplo "O bar de Sam"), pero
outras é o canto ("Carapuchiña
vermella"" é o exemplo máis
evidente), uns son unitários pero
tamén se recorre ao fragmentarismo ("Persecución", por exemplo; este fragmentarismo case
sempre conleva homenaxe á sétima arte), hainos só dialogados
(caso de "Desviación de chamada") e noutros (bastantes) non
hai diálogo, ás veces as personaxes son categorias ("Domesti.cum bellum"), en ocasións ternos corrente de conciéncia, outras veces nárrase en terceira
persoa, bótase man da carte (tam én en várias ocasións) ou
adóptanse fórmulas próximas ao
guión cinematográfico e tamén
hai estilo xornalfstico ("Do noso
correspondence") e, por suposto,
moito lirismo (sobre todo nas tolémias, pero non só af). V ariedade formal na que non soe haber
elementos que dis torsionen ou
entorpezan a leirura; variedade
formal empregada con habilidade e precisión, como vén senda
habitual en Fran Alonso, un dos
autores que comezaron nos noventa que presenta un corpus literario máis compacto, intenso,
vário e con máis calidade.+

Galaxia

2.

ERA UN MUNDO
Lupe Gómez

ANosa Terra

DON ELADIO
RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ

X.C. Lagares
A Nosa Terra

3.PAPAVENTOS
Xavier Qeuipo

3. ELADIO
RODRÍGUEZ
Vários autores

Laiow:nto

4.

Ü PENSAMENTO
DE CASTEI.AO

X.C. Garrido

A Nosa Terra

5.

ATTAC CONTRA
A DITADURA
DOS MERCADERES

Yários autores

Xerais
.

XOSÉ M. EIRÉ

Laiovento

Lihr.1ri.1' l.'.llll~ultad.1,:
Cwta1'<Ín (Vigo). Coucl.'irn (A Coruñ,1). J\11chdnw (f>untcn·dr.I). Pl.'drcirn (S,mti.1go). ~1111111 (Lugll). T11rgt1 (Ourl'll'l').

NOVIDADE

Buguina
N"7. Inverno-verán de 2000. De balde.
Edita: Programa Urbán do concello de Vigo.

Guillerme Miranda apresenta o seu proxecto para restaurar o mercado vigués
da Pedra. Xurxo Constela explica os resultados das investigacións arqueolóxicas nun imoble da Praza da
Constitución. Miguel Martínez deseña
o programa habitual cando se reabilita

Don Eladio Rodríguez González
De Xoán Carlos Lagares
COLECCION ESENCIAS

unh~

vivenda do
bairro histórico
dunha cidade. Estevo López fai unha
proposta
sobre peonilización da
zona vella
l.
viguesa.
Outros
temas dos que se dá conta son· un
diagnóstico sobre as posibilidades de reestruturar o tránsito no bairro histórico
de Vigo ou as actividades da Casa do
cesteiro.t
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o mellar, pero si o maior cultiva, .
dor do galega. Levo 12 anos escre,
bendo un artigo diário e teño 23 li,
bros publicados. Pódese falar de
traxectória errática?
Que · explicación ten vostede?

Alfredo Conde
'Os escritores precisatnos vender, sen traicionarnos'
*

o

o NACIONAL DE LITERATURA ou

BLANCO AMOR,

00 CONDE NO MElO DA ENTREVISTA. DILLE QUE ESTÁN REPOÑEN ,

O N ADAL E ESTÁ TRADUCIDO AO ITALIANO, ALEMÁN, RUSO OU IN,

DA CRfTICA,

DO NAS LlBRARlAS A NOVELA NA QUE O ESCRITOR RECRIA A

OLÉS. ÜEIXA CONDE CAIR UN LAIO POLA FALTA DE RECOÑECEMEN,

HISTÓRIA DO MARQUÉS DE SARGADELOS E QUE SE PUXO Á VENDA

TO DO SEU HISTORIAI, LITERÁRIO. AMPLA É A SUA TRAXECTÓRIA

"XA ERA HORA! 11 1 EXCLAMA O ESCRITOR. AL,

NA ESCRITA E NA POLÍTICA E CANDO FAI BALANt E AFIRMA QUE
NINGUÉN O PODE ACUSAR DE TRAICIONAR A SUA I EA DE GALIZA

FREOO CONDE TEN MÁlS DE VINTE TITULOS E CALCULA QUE ARRE,
OOR DE

15.000 ARTIGOS PUBLICADOS. REcrnru PRÉMIOS COMO o

Intue e que e sentiu atraído
pola figura do marqués de Sar..
gadelo . No fin, me mo o na ..
rrador apura unha maldición
contra o que o destruiron.

c

nforme me ia d cumentando
tifia que tomar partido e dinme
coma de que a Ilustración é un
exerdcio de alto risco. lbañez foi
unha persoa de pensamento independiente e tifia que ser un home
de grande agon ía intelectual.

1

Causoulle problemas?

CARME V I DAL

0 DlSTRIBUIOOR DE AzUL COBALTO (EDHASA) CHAMA A ALFRE,

SÓ UN DIA ANTES.

Identifícase con el?
Nos meus art igas comprometo a
opinión . Podo ut;1 dia falar dunha n écora pero tamén do País
Vasco ou de G aliza como na,
ción nunhas coordenadas das
que non me apeei na miña vida.
Emitir pensamentos libres aca,
rreoume moitos problemas. El,
coma min, é un home solitário e
nese sentido pódese facer unha
identificación pero xa me gusta,
ria a min ter a sua cabeza.
Conta que a novela xurde de
forma casual pero vostede métese a fundo no estudo de Ibáñez.
Atraeume co~o atrae a todos os
galegas. A r~ceptividade que está a
ter a novela indica que Sargadelos
funciona como imaxe de marca. O
que ·se sabe de António lbáñez é

moi pouco. Cando o editor me
propuxo escreber a novela aceptei
de imediato. Pensei que se ia ven,
der soa e os escritores precisamos
vender sen traicionarnos. Sorpren,
deriaste ao saber que vendin me,
nos de O fácil que é matar que do
meu primeiro libro que saiu hai
trinta e tantos anos. Por outra ban,
da, permitiame algo que para min
como novelista era ímpagábel.
Con Xa vai o griffon no vento habí,
tei no século XVI e agora tiven a
posibilidade de víver no XVIII. A
altura de hoxe debo ser o galega
que máis séculas levo vivido.

O libro insírese no xénero da novela histórica. Onde situa a fron ..
teira entre a literatura e o ensaio?
Son respectuoso coa realidade
histórica. En Xa vai o griffón no
vento reproducin actas da lnqui,
sición porque eran diálogds ma,
rabillosos. Nesta novela boto
man de causas que foron certas
pero fabúloas. O presidente
americano John Adams estivo
en Ferrol e na Coruña pero non
sei se estivo con Sargadelos ain,
da que coincidan na novela. As
palabras que reproduzo son as
del. Iso é realidade histórica.
N velar é buscar explicacións .e
fabular como se fai con alguns
episódios nos que procuro unha
resposta que, talvez sexa impro,

T eria que remontarme a histórias
pasadas que non quera lembrar.
Sei cal é o meu papel. Dime, por
exemplo, canta xente nos últimos
tres anos leva arriscado opinión a
favor do país como eu levo feito.
Podo permitirme eses luxos por t0'
do o que pasei. Meu pai era gale,
guista e a familia da miña nai sim,
patizaba co rexime franquista.
Pronto se deron conta de que o
neno se perdera e saira ao pai. Non
confio en verdades absolutas. Es,
querdas e direitas son -dous termos
que se me escapan. Sei que hai un,
ha realidade que se chama Galiza e
que eu .quera canto máis galega
mellor, sen máis explicacións.
Ninguén pode dicer que traiciona,
ra esa idea en todos os pasos que
din na miña vida, tanto literários
como políticos. Chamáronme trai,
dor á língua cando gañei o Nadal.
Sei que non o fun, que escribin
máis en galego que todos eles xun,
tos e fixen máis pola língua que os
que me acusaron. Farteime de di,
cer que a novela·Os oiáros dias, es,
taba escrita en galego. Agora co~
ta porque gravei a primeira páxina
para o Arquivo Sonoro pero non
se publicará en galego mentras vi,
va. Non merecin todo aquilo. Pi,
ñeiro díxonos a xente como Sixto,
Casares e a min que habia que
apoiar ao que está hoxe no gover,
no porque compria comprometelo
con Galiza. Eu non sei andar con
médias tintas. Ou arre ou xó.

QUE QUERE, "CANTO MÁIS GALEGA, MELLOR.

bábe l, pero é posíbel.
E a sua amante Lucinda?

SEN MÁI EXPUCACIÓNS".

de Ibáñez v,ai m~is alá, comezou
tarde coa louza, espois de man,
dar os fillos es udar mercados
como os de Limqges.

A Lucinda inventeina. Son no,
velista e non historiador. Nece,
sitaba reconciliar a 1báñez coa
vida. Disfrutei facendo que o pa,
sara ben.

O distribuidor acaba de infor ..
malo de que a novela está a ter
moi boa aceitación. Como rece ..
be a noticia?

Relata a vida cotiá da época.
Tamén iso está documentado?

Contento pero estou afeito a que
non pase nada, asi como tamén
estiven afeito a que pasara de to,
do. Cando pasou todo dixéronme
que fara a Madrid. Negueime e
pecháronseme as portas. Sei o
que é publicar libros e que non
pase nada. A vaidade mantéñen,
ma os amigos de fóra, traducín,
dome a outras línguas. Nunca se,
rei ~ escritor popular nen ven,
derei grandes cifras pero estou
contento de que este libro vaia
ter bon recibimento. A m1ña pai,
xón é escreber, non ser escritor.

Os menus son os que comian
daquela, a descrición da costa
tamén é dese tempo. Cando se
escrebe unha novela histórica
hai que facela críbel. Cómpre
ser rigoroso á hora de descreber
vestidos, comida, costumes. Via,
xei a cabalo polos Oscos adiante
e coñezo a zona. A novela responde tamén a cousas vividas.

Sargadelos é nome de louza. O
marqués pergúntase en Azul
cobalto se a história lle vai fa.. ·V ostede tense quebrado de ser
cer xustiza. Esa era a sua von.. ' maltratado polo mundo literário.
tade como escritor?
Gústame que a xente me queira e
recibo ese aprécio pero é chamati,
lbáñez é unha figura a reivindi,
vo que unha persoa cos premios e
car. A sorte da marca débese a
as traducións que teño se despache
que todas as casas tiveron louza
na História da literatura Galega con
de Sargadelos e tamén a Isaac
dez liñas nas que din que escribin o
Diaz Pardo que retomou o pro,
Griffon e qu~ nos últimos anos ti,
xecto de facer formas de expre,
ven unha traxectória "errática".
sión próprias con técnicas uniDos escritores vivos podo ser, non
versais. Sen embargo, a biografía

Todos. Pero andado o tempo a
xente saberá que eu non me avin ·
ás actitudes del senón que foi el
quen se ac!iegou ás nosas. Quen
cambiou? E indubidábel que el.
· Publica Azul cobalto nunha
editorial de fóra e en galego e
español ao tempo. Non vai na
merma do libro galego?
Opino que non. A realidade é a
que é e non a que queremos.
Non se pode forzar a situación, o
que le en galego vaino mercar en
galego. Confio na indución be,
névola e non na imposición. En
Catalunya o leitor paga máis po,
lo libro catalán. Na Galiza todo
vai nas costas do escritor. O es,
critor galega ten que ter a digni,
dade profisional de calquer outro
' sistema literário. Hai que cons,
truir un mercado e iso non se fai
·con subvencións. Sempre se di,
xo que o mercado se sostiña cos
alunas de instituto e eu pergún,
tome: onde están os leitores que
hai vinte anos comezaron as da,
ses de língua e literaturas galega?
Algo falla e non son os escrito,
res, que hai moitos e moi bós.
Os escritores denúncian a invi.sibilidade do libro e critican a
ausencia dun programa cultu.ral na TVG da que vostede é
conselleiro.
1

Pelexo polo mesmo. Pala miña
situación teño outras nraneiras de
pedir. Mesmo diría quf xente da
equipa directiva está nesa mesma
posición, pero atopámonos coa
realidade do país. Gostariame que
existira unha segunda canle que
respondera a estas peticións. +
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do mundo, Ratos, Nin un dia máis
ou Pensamento. Ainda que tamén
se fan un par de concesións a ins,
trumentos máis tradicionais como
a gaita en Todas me queren, e o
acordeón en A Banda do Coche
Encamado, para o que se contou
coa colaboración de Xan Xove de
Papaqueixos e de Rómulo Sanjurjo
dos Diplomáticos respeitivamente,
poñendo asi a nota festeira do dis,
co. Neutros temas, Dame mais,
Chegando á casa e Camilo, combf,
nanse os tempos médios con ou,
tros de gran contundéncia". ·
Ainda que non tapan os ouvidos
ás diferentes tendéncias do rock,
os de Cerceda amóldanse a un
es_quema de punk rock potente
"sen concesións". Vivéncias per,
soais pero, sobre todo, letras ao
redor da ecoloxia, da contami,
nación, da situación económica,
etc, inspiran a letra do grupo.
Primeiro chamáronse Mordor,
nome que tiveron qu abandoar
por problemas legai , e despoi
Zenzar. lni ialmente foron seis,
despois catro, e descl 1995, cinco.
Mália só ter n gravado dous l n,
gas duracións, o que apresentan o
dia 20 e Disparados ao futuro, te,
ñen dado saida as suas cancións de
diferente maneira. Nas maquetas
Cantos e lendas de terra adentro e
Fascinados polo prohibido, e nos dis,
cos compartidos Rock na Costa da
Marte, Bambam vol. I1 e Cen anos
de sequestros.

Todo vai ben para Zenzar

A venda deste segundo traballo

Os de Cerceda apresentan o seu segundo disco o 20 de Abril en Ordes
E os anos seguen o seu devalar,
pero hai quen non cansa. O grupo
de rock de Cerceda 2enzar lanza o
seu novo disco, o segundo longa
duración, o dia 20 de Abril no Ba,
dulake Rock de Ordes. Levan
como grupo máis de doce anos e
alguns dos seus membros teñen
non pouca responsabilidade na
existéncia do festival rook e foil<

de Cerceda. A cabalo entre esta
localidade e Laracha, na que te,
ñen local de ensaio, voltan a apre,
sentar un disco de "rock en galego,
forte e potente difícil de catalogar
cunha simples etiqueta", contra as
modas e con letras nas que, como
é habitual neles, non se andan
con parvadas. "Mantémonos xun,
tos porque somos tamén amigos.

Ademais sabemos que non irnos
facemos famosos e iso axuda. Non
somos un grupo que ao ano de for,
marse, dependendo se ten ou non
éxito, vai desfacerse", explica Ma,
nolo Silveira.
A finais do 2000 e princípios des,
te ano os Zfuzar, que, ademais de
Silveira, son Bocixa, M. García,

Maria Grela e T abe, entraron no
estudio de gravación Fussion de
Vigo e deixaron o traballo rema,
·tado. Doce novas cancións que le,
van como título conxunto Todo
vai ben. Regalan ao público unha
máis E ti que pensa.s, xa coñecida
pero regravada agora. Como des,
creben o disco? "Trece temas che,
os de forza: Chove, Johnny, O fin

distribúese a escala comarcal; pü'
derase mercar en locais de Ordes,
Carral e Cerceda, ainda que ta,
mén estará presente neutras tendas do país. Xa que a distribución,
proceso difícil para un grupo pe,
queno, non é oficial, tamén pode
obterse nos teléfonos 981681400
e 981686183. Polo de agora, a en,
trada para velos en Ordes o 20 de
Abril é de balde; a partir dese dia
visitarán unha morea de locais ga,
legos e incluso ousarán cantar en
galego fóra. Sairán do seu "retiro
espiritual" en Cerceda para berrar
que Todo vai ben. Ou non?•

FRANCISCO
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A política separatista de san Hermenexildo
Orixinarios da Xermania, os visi,
godos eran un grupo de xente en
busca de terra para asentar. Pe,
netraron nos límites do imperio
e, durante unha tempada, ficaron
na marxe esquerda do Danubio,
onde se converceron ao cristia,
nismo baixo as teses arrianas, un,
ha disq1sión teolóxica que non
pasaría a máis se non fose porque
esa variante no cristianismo
ameazaba con dividir ao xa de
por si decadente imperio.
A tese da discordia proclamaba
que Xesús só é Deus por deno ,
minación e adopción, e aínda
aceptando que é a máis perfecta
das criaturas, a diferencia de
Deus, que non foi creado, o fillo
foi enxendrado, e se aquel non
ten principio nin fin, este polo
menos ten principio.
O rolliño: nun tempo no que
non había ADN nin máquinas
da verdade, exacerbaba a defen,
sores e detractores, que se refu,

taban e excomungaban mutua,
mente. Pero os visigodos, pobo
coas súas propias leis e normas,
chegaron a un acorde cos diri,
xentes imperiais, para se con,
verter no brazo armado da de,
cadente Roma sen perder as súas
tradicións, impedindo que se es,
tendesen os alanos ou reprimin,
do o poderío dos suevos.
Así, a cada bispo católico que
encontraban nos seus novos lu,
gares de asento, substituíano por
un arriano.
Os problemas agraváronse cando Leovixildo, a finais do século
IV, intentou a unificación da
península para converter o seu
reino en hereditario. E para que
o fillo herdeiro, Hermenexildo,
fose practicando, púxoo como
gobernante da Bética.
Quizabes cunha idea máis clara
de como acabar con máis dun
século de conflictos nos que a

minoría de pobos como os sue,
vos, que acabaron amoldándose
aos criterios relixiosos dos nati,
vos, o rapaz nomeouse a si mes,
mo rei e católico, e buscou a
alianza daqueles pobos que, por
tradición, se declararan inimigos
irreconciliables dos visigodos e
do poder central.
Sen dúbida, o fillo rebelde estaba
influído pola súa esposa, lgunda,
católica de orixe francesa e polo
hispo Leandro, quen a pesar de
animalo a abandonar o arrianis,
mo, non era partidario de abrir
un novo conflicto separatista.
Leoyixildo viu na actitude do fi,
llo un foco rebelde que poñía en
perigo a ansiada unificación. El,
que pretendía deixarlle un reino
sen fendas desde os Pirineos ata
as columnas de Hércules, sen,
tiuse ofendido; e comezou unha
guerra fraticida na que as alíanzas cambiaban en favor do me,
llor·pagador.

Leovixildo, experimentado es,
tratega, acosou ao fillo ata que
este, abandonado polos aliados,
caeu nas súas mans e foi encade,
ado en Tarragona, onde seu pai
asentaba o pazo real.
Nun intento por chegar a' un
acorde, Leovixildo mandou á
cadea a un dos seus bispos arria,
nos para tratar de convencelo, e
o relixioso, despois de longas
conversas, crendo que o cativo
claudicaba, mandoulle a comu,
ñón para demostrar diante de
toda a corte que aceptaba os ve,
llos preceptos da súa clase. Pero
Hermenexildo, vendo que o
portador da mesma era un sacerdote arriano, rexeitouna de ma,
la maneira.
Ninguén se molestou en recoller
por medio de papel escrito asarta de palabras con que o cativo
se afirmou nos seus criterios, pe,
ro tal debeu ser a súa falta de
humildade, a rebeldía política e

o desprezo que amosou á real au,
toridade paterna que, nunha
arroutada de xenio, o pai man,
dou que lle cortasen a cabeza, o
13 de abril de 586.
Só por isto, Hermenexildo non
pasaría ao santoral; sen embar,
go, cando uns meses máis tarde
Leovixildo estaba a punto de
morrer, recapacitou, posible,
ment~ no que había de bo na re,
beldía do fillo, a necesidade de
acadar a paz amoldándose ao pa,
recer do pobo; e entón mandou
chamar ao bispo Leandro, e or:denoulle que instruise ao seu
herdeiro Recaredo, como fixera
con Hermenexildo.
Por este triunfo final do catoli,
cismo sobre o arrianismo, Her,
menexildo foi considerado san,
to, sen embargo, sabios como
,san Isidoro e o propio san ]-,e,
.andro, criticárono por actuar
~contra a unidade política de
1
Hispan~a. •
·
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O exemplo de Carlos Gurméndez
meditador; no medio da m~iva
frivolidade da xente, presa da
paixón televisiva e futbolís~ica,
xa incurable.

Mencionei a Carlos Guermén,
dez, no exemplo precedente, co,
mo autor da nov.ela autobiográ,
fica en que a primeira e a segun,
da parte tiñan, respectivamente,
coma héroes aos orixinais ou,
rensáns Cándido Femández Ma,
zas e Alberto Femández Mezqui,
ta. A Fernández Mazas, consa,
gróulle ademáis Gurméndez un
libro titulado somentes con eses
apelidos e que inicia a colee,
ción, O movemento renovador da
Arte Galega, da Edicións do Cas,
tro, que non sei se continua.
Ven traída pois, e non polos pe,
lo , a figura de Carlos Gurmén,
dez a esta serie de semblanzas de
homes interesantes que fun co,
ñ cendo na miña excursión pola.
terra. Será, ntre
trinta e tan,
t dos que aquí levo tratado, o
t re iro e n Manuel García Pe,
layo o xtr meño Rastrol que
non foi gal go natural. O único,
tan soio, de orixen americano,
uruguaio, anque nado en Madrid,
asegún unha nota que lin hai
anos na Revista de Occidente, e
que me esquecía empre de pre,
guntarlle a Ll (ou logo a Axeitos)
e era certo tal natalicio.
Mais, o pensador uruguaio, nado
en calquera estación da súa cos,
mopolita existencia, fqi galega
de vocación, dende rapaz; pri,
mordialmente palas súas amista,
des personais e ideolóxicas, e de
seguida pala súa afinidade ma,
trirnonial, como inxel galega
consorte. E por isa, é un dos
exemplos máis singulares que
podemos atapar entre a inmensa
minoría dos galegas que, un a un,
irnos mostrando aquí.

• 0

SOGRO, -POSTUMO, DE
GURMÉNDEZ. Uns meses des,

pois, naquiles anos cuarenta, o
propio Gurméndez presentoume
á súa dona, Emilia Patiño~ na
mesma Casa Fabas. Decíndorne
que era coruñesa de nacenda, e
filla do capitán dos Gardas de
Asalto de Sevilla; mandado fusi,
lar por Queipo de Llano, poucos
días despois do Alzamento fcuha,
ao cal se opuxera valerosamente.

Rafael Dieste e Carlos Gurméndez en Sargadelos, Cervo, durante unha conferéncia.

Oriental en Madrid. E promovía
e dirixfa, co seu irmán Rafael, a
minoritaria Revista epistolar y de
ensayos, titulada Pan. "Tu libro,
querido Osear, es bueno de raíz",
recordo ler nunha das epístolas,
que con nomes supostos se escri,
bían un a outro ·irmán. Era unha
revista, da vangarda galega, de
insuperada calidade intelectual.
Nela cooperaban redactándoa,
Otero Espasandín, Fernández
Mazas, Fersen, Eugenio Granell,
entre quen predominaba a ideo,
loxía trotskista.
Anque tamén Pablo Neruda, sta,
linista contumaz, participaba na,
quela intelixencia que tiña o seu
principal asento na célebre Casa
de /.as Flores; onde moraba o in,
mortal poeta chileno, que tan
xenialmente a cantaría. T amén
habitaba nise entón flamante
edificio o embaixador Gurmén,
dez co seu filio Carlos, o máis no,
vo dos panidas. Pois en Pan se re,
velou a temperán inquietude li,
teraria e filosófica do tan xoven
amigo dos Dieste. Que estudiaba
xa na gloriosa Facultade de Orte,
ga, Zubiri e Morente.

• A

Eduard Di ste ra entonces o
cónsul xeral da República
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PANIDAS.

Algúns daqueles escritores de
Pan mentras durou a Guerra
Pluscuancivil, serían puntales de
Hora de España, a revista de
maior empaque da España repu,
blicana. Lago sufriron as dramá,
ticas consecuencias da victoria
de Franco, que pra iles trataron
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de mitigar o diplomático uru,
. guaio e o seu fillo Carlos.
Xosé Luis Axeitos, basándose
fundamentalmente no epístola,
rio que os Gurméndez cos ir,
máns Dieste nos anos da Pos,
guerra e do Exilio, mos'tra a
enorme preocupación e os esfor,
zos do xovencísimo Carlos Al,
berto Fernández, pra salvar ou
axq.dar aos seus queridos amigos
panidas, incluido Alberto Fer,
nández, da masacre franquista e
nazi. Procuraba pra iles o maior
espacio que cabía de libertad.e,
preferentemente en América.
Algún consigueu, ca axuda de
Carlos, transterrarse alá, pero o
estudante uruguaio de Filosofía,
quedou en Europa, seguindo o
destino diplomático de seu pai.

• 0

NON DISCÍPUW DE ZUBI-

Mercede á súa cidadanía uru,
guaia puido permanecer Carlos
Gurméndez nos anos cuarenta na
España do xeneralísimo. Foi cando
mo presentou Juan Astorga, na
pena madrigalega da Casa Fabas,
coma o millar discípulo de Xavier
Zubiri. Que viñera especialmente
a estudiar a Madrid pra recibir as
leccións do sapientísimo crego
que foi o primeiro en recibir au,
torización do Vaticano pra casar,
se. No seu caso, coa docta filla de ·
Américo Castro.

RI.

Tal inesperado parentesco con,
moveu o meu corazón, e sorpren,
din á filia do militar sacrificado e
ao seu home cando evoquei in,
mediatamente a bizarra e liberal
figura daquel capitán de Asalto;
entre as brumas dun pasado, que
nises días era inda recente. Hoxe,
pode parecer inverosímil, trans,
curridos xa sesenta e seis anos,
pois se remonta ao verán do
1934, meses antes da Revolución
de Outubre. Breve etapa arago,
nesa da miña andaina, na que fi,
xen amistade co capitán Patiño;
quen mandaba daquela a Garda
de Asalto de Zaragoza.
Soíamos cear no Salduba, co go,
bemador civil, Otero Mireles,
que era de Sanxenxo, e político
radical de nome, dos de Emilia,
no Iglesias. Eu acompañaba a
meu tío Carlos, que tamén era
emilianista, anque afincado en
Zaragoza. Patiño e máis eu levá,
bamos a contra aos lerrouxistas,
nas vivas discusións políticas de
sobremesa. Anque o capitán de,
batía tamén, tácticamente, co
gobernador, os pormenores da
pintoresca operación pra cercar
os nudistas ácratas que se baña,
ban no Ebro: os anarquistas ne,
ses días eran a obsesión tanto
dos radicais coma Mirelis, o mes,
mo que dos azañistas do xeito do
capitán Patiño. E ninguén diles
pensaba que serían os falanxistas
os que virían coa vida do sogro,
póstumo, de Gurméndez.
•

Nen embargantes, cuarenta
anos despois cliso, cando lle lem,
brei a Gurméndez aquela pre,
sentación de Astorga, negoume
que fose algunha vegada discí,
pulo de Zubiri. Pero o meu ami,
go condiscípulo ourensán tiña
tal don de palabra que acaso foi
capaz de convencelo entón de
que o era, e eu por suposto así o
creín durante tantos anos, ate o
punto de escribir un anaco titu,
lado El discípulo de Zubiri (8,XJ,
1987), pouco denantes de que o
interfecto me dixera o contrario.
Pois, o pensador, tan galega co,
má. uruguaio, navegou, cavilou
e escribiu .sempre pala súa con,
ta. A obra filosófica súa foi fa,
céndose considerable: El secreto

de la alienación; Teoría de los
sentimientos; Tiempo y dialéctica;
Teoría del humanismo ou Estu,
dios sobre el amor, precederon a
súa grande obra sobre as pai,
xóns que consagraron a Carlos
Gurméndez coma un insólito

HOMENAXE MARXISTA.

Lembrei esta vinculación do
pensador uruguaio coa víctima
de Queipo de Llano ao intervir,
ventureiramente, na homenaxe
que a Fundación de Investiga,
cións Marxistas (FIM) adicou,_
en Maio do 97, a Carlos Gur,
méndez, tres meses despois do
seu pasamento. Arrogueime ne,
se acto a representación virtual
da imensa minoría galega, que
non podia estar allea nisa cele,
bración. Recordei unha serie de
causas referentes á súa relación
con Galicia, que eran ignoradas
mesmo polos seus discí¡¡mlos e
amigos. Diso din contíno IV
Anaao que publiquei ert Nosa
Terra, titulado O filósofi de "El
País'1• Onde finalizaba icindo
que tanto coma do xo nal de
Polahco "podería ser rrioi ben
conceptuado como o filósofo do
país dos Dieste e de Emi~fa Pati,
ño". Este é: da Galicia ideal, en
cuio seo morou e penso~ Carlos
Gurméndez case toda a ·súa fe,
cunqa e xenerosa vida.+
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Quen teña padriños que ande
. esperto o Domingo da Páscua
para lles reclamar a rosca. As
panaderias enchen os seus
obradoiros do doce cheiro da
masa e converten a sobremesa e

a merenda en rito de culto ao
azucre. Hai quen lle gusta a rosca con anis; con resaibo á manteiga ou con moita froita confeitada. Galiza ten receitas para
todos os padais. •

Ne
• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO •

............................................................................
dense cincuenta e cinco
cadros que repasan a vida
e obra do artista, un dos
máximos expoñentes do
realismo pictórico. Do expresionismo ao realismo
ou surrealismo, sempre na
busca do sentirnento. No ·
Quiosque Afonso até o 6 de .
Maio.

Betauzos
• EXPOSICIÓNS
MúSICA PARA VER
Mostra que poderernos visitar até o Domingo 15, no
edifício do Museu.
Continua na
Fundación
Barrié da
CORUÑA a
mostra
sobre o
Románico
na Galiza e
Portugal.

Cangas

ÁFRICA,
O LEGADO ETERNO

• EXP0$1CIÓNS

Mostra que poderemos co- .
ñecer na Estación Marítima,
até o 15 de Abril.

NINES VELÁZQUEZ
Até finais de mes podemos
contemplar os óleos desta
pintora salmantina na sala
Ángel Botella da Casa da
Cultura

lMAXES DUNHA ÉPOCA
Na Casa da Cultura podernos ver esta rnostra de pintura 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 prestixio: José Geada (pub BuleBule), Carlos Silvar (pub
Valle-Inclán) e Santiago
Caneda (tasca A Cabaña).

Último cinema portugués, o
Martes 17, Sapatos pre tos
(Portugal-Franza, 1998), fita
dirixida por Joao Canijo, na
que Dalila, rnuller de mediana idade, sente que a vida Se
lle escapa; despois dun acidente muda de imaxe e coñece a un amante que lle fa¡
decobrir o desexo sexual. E
dentro do ciclo Novas miradas de Oriente ternos as fitas
• EXPOSICIÓNS
Emw (China-Hong Kong,
1994) de Zhou Xiaowen,
CENAS DO SANGRADO
que narra a história de HerEsta mostra de Manuel
mo, que vive co irmán e o
Aneiros oferécenos a oporseu vello marido, xefe da vila
tunidade de reconciliamos
pero enfermo e inutil para o
cunha nova sensibilidade
cara o mundo espiritual po- · traballo, ela laboura duro para sacar á familia para diante
pular, tan desprezado e anae
poder mercar o televisor
temizado en sinplificadores
máis grande do distrito, a sua
estereotipos, prexuízos do
máixma ambición; e Happy
intelecto con "complexo de
Together (Hong Kong,
cientificidade". Na sala
1997) dirixida por Wong
Áncora até o Domingo 15.
Kar-wai, onde poderernos
ollar a viaxe de vacación de
Yiu-Fai e Po-Wing á Arxentina, onde a sua relación comeza a ir á deriva, e a un de•CINEMA
silusionado Yiu-Fai traballando nun bar de tangos paCGAI
ra acadar o diñeiro preciso
Proxectará dentro do ciclo

Cedeira

Ac,. oru.n....a.

para voltar a Hong-Kong.

• EXPOSICIÓN$

PRECIOSISMO E
SIMBOLISMO ...
... Pintura valenciana
(1868- 1940). Que vai estar no museu de Belas Artes até o 6 de Maio, é unha colección dun periodo
especialmente produtivo
da pintura que abarca unha época na que se desenvolveron dous movimentos, que en moitas ocasións funcionaron de xeito
interrelacionado e dos que
participaron autores tan
destacados coma: Sorolla,
Antonio Muñoz, Emilio
Sala, Cecilio Pla, ente
outros.

ANA REINALOO

Os RENOVADORES

Ten unha mostra, dentro
do ciclo Os nasos artistas,
na biblioteca Glez. Garcés
até o 27 deste mes. E no
mesmo lugar Mulleres-galegas no m milénio, mostra fotográfica que ·poderemos ollar até o Luns 16.

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

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF

THE YEAR 2000
Até o 31 de Decembro poderemos ollar esta mostra
na Casa das Ciéncias, froito
do concurso máis prestixioso de fotografía da natureza
que existe no mundo que
organiza o British Museum e
a BBC WiU11.ife. A colección
amasa os principais prémios
e as mellares imaxes de cada sección, adernais de contar cun audio visual.
EDUARDO NARANJO
Baixo o título Realismo,
sentimentos e sañas escón-

ARTE ROMÁNICA NA
GALIZA E PORTUGAL

Dentro da colaboración
entre a Fundación Barrié e a
Fundación Calouste Gulben-

Aerobitch
Grupo madrileño de Laura
Bitch que anda de xira apresentando o seu disco Steamrollin, e
que é calificado pala prensa especializada como un dos mellares grupos punk-rock do Estado
<leste ano. O Sábado 14 tocan
na CORUÑA , no Mardigrás ás
22 h., o prezo da entrada por

adiantado é de 800 pta (33 Special, Portobello, Discos Noni's e
Mardigrás). e na billeteira 1,000.
O Xoves 12, con entrada de balde no Rock Club de ÜURENSE
acompañados polo grupo punk
da vila Statics ás 21 h. E o
Domigo 15 ás 22 h. en PONTEVEDRA no Camawey. •
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kian de Lisboa, poderemos
contemplar, na sede da
Fundación Barrié até o 20
de Maio, esta interesante
mostra sobre o románico,
que tivo un estraordinário
desenvolvimento, tanto no
naso pafs como no viciño,
dando un conxunto escepcional de consrrucións, esculturas, manuscritos iluminados e pezas de orfebreria, se ben, a disparidade
do contexto no que se produce o asentamento e difusión explica a diversidade
de manifestacións e a distinta evolución.

va.
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ción, ao grupo madrileño
MATO GROSSO , que
pratica o bon rock americano dos anos 70. O Xoves 19
áS 22 h. _por 800 pta., tócalle
a vez a ~TARLUXE, grupo
nacido hai menos de un an
da uni de Luis Santam ria, Jav er Lado, Juan "Nillo" e Eladio Sancos, músicos de recoñecido prestfxio.
E o Venres 20 vai haber un
Concerto tributo a
Motorhead ás 22 h. por
500 pta, no que catro músicos coruñeses vanse reunir
para tocar dWl tirón o mellar e máis excelso da obra
do coñecido grupo.
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•MÚSICA
LA SONRISA DE SATÁN
A sala Mardigrás servirá de
cenário para esta banda de
veteranos rockeiros asturianos de Právia, coñecidos polos seus directos e ramalazo
ao burning, o Xoves 12 ás
22 h. por 500 pta. Nesta
mesma sala teremos tamén
o Venres 13 ás 22 h., por 5
libras entrada + consumi-

Cúntis
• CONFERÉNCIAS
PATRIMÓNIO
ARQUEOLÓXICO
T radicións e lendas e a sua
relación co património arqueolóxico de Cúntis, no
Sal6n de Actos da Bilblioteca
Municipal o Venres 20 ás
19 h. organizada por Amigos dos Castros.

CJovicémóolo

Ferrol
• EXPOSICIÓNS
)UAN GALDO
Ten unha mostra de pinturas até o Sábado 14 no Co/frio de Arquit.éctos.

EL AÑO
DE LOS TRES

o
de LUGO
acolJe a
octuoción de
Holywater,
á esquenscki,
oXovu 12.

000

Obras de Roberto Matta,
até o 28 de Abril no Centro

Torrente Ballesrer.

25 ANOS
DE PATRIMÓNlO
Mostra que poderemos coñecer até o 27 de Abril no
Ateneu. •

Lalin
•TEATRO

A CAPELLA O MUELTE!!
Os Tristáns serán quen a
leven a cena este Xoves 12
no Audit6rio Municipal.

Lu.g~º--• EXPOSICIÓNS

O pr
Ven1

Bem1

XoAN V ALcARcEL
Dentro do ciclo Os nasos
artistas ternos esta mostra
que poderemos cofiecer até
o 26 de Abril na Biblioteca
Municipal.

esl'I
ORDE!
ser ol
XCl

literár

ad
RELOXOS

A coleccJón do Museu provincial poderá ser coñecida
no mesmo.

1936 ...
. . . Seoane e os poetas fronte á sublevación, na galeria
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•ACTOS

•CINEMA

• LEITURAS

NOITES ABERTAS
Obradoiros e todo tipo de actividades corno lecer alternativo
nas noites da rnocidade . O
Venres 20, na Casa da Luz
educación para a saúde, obradoiro de coito, obradoiro de
rnáxia, ilustración e banda deseñ.ada e, dentro dos xogos:
loicas históricas; e o Sábado
21, queres volverá infáncia?,
noites de Warharnmer, cofiece
o didjeridoo, pandeireta, e elabora o teu perfume. No pavillón multiusos da Xunqueira, o
Venres 20, futbol sala¡ e o Sábado 21 Tai Chi Chuan. No
local da A .V . Pontemuiños, o
Sábado 21, obradoiro de gaita.
No Centro Sócio-cultural Sor
Lucia, o Venres 20, iniciación
á fotografia, e cerámica criativa. No co léex io Froebel, o
Venres 20, bailes de salón e
baloncesto adaptado. Na Praza
de Curros Enrú:/uez (de chover
no coléxio Froebel), o Sábado
21. danzas étnicas. No local da
área comercial Zona Monumental, o V nres 20, arte floral
con tea. Na cociña do convento d San Francisco, o Sábado
21, elaboración de carnes.
Máis información no telf. 986
804 336, ou www.noitesabertas.com.

NACIONAL 7
O Mércores 18, o Cine-clube
vai proxectar en Caja Madrid
esta fita de Jean-Pierre Sinapi
(Franza, 2000), que foi galardonada co prémio do público tanto no Festival de Berlin coma
no de Donostia, e que narra a
história dos integrantes dunha
residéncia para discapacitados.

ÉREDONOO ...
... a hora dos contos; programa
de contacontos pensado para
nenas e nenos entre 6 e 10
anos, .:la man de Pavis Pavós,
e organizado polo Concello, todos os Sábados ás 11:30 na Casa da Luz (Praza da Verdura);
remata o 28 de Abril. Información e inscripcións (de balde
até completar aforo), na OMIX
do Concello, telf. 986 804 336.

DIA OOS LIBROS
O luns 23, día internacional do
libro infantil e xuvenil, o Conce llo organiza unha Festa dos
Libros, que terá lugar na Praza
da Ferreria a partir das 18 h. (de
ir mal tempo, no Principal).

• EXPOSICIÓNS
CARLOS TEJO
Vigués, Licenciado en Belas Artes pala Faculdade de San Carlos de Valéncia, de sólida formación, é un dos artistas de
maior proxección da sua xeneración. O Espazo para a Arte, de
Caja Madrid, alberga a mostra
Tempo morro, coarenta fotografías en branca e preto realizadas
no meio da ria de Vigo que se
complementan con textos referidos a traxédias sucedidas neste
mesmo lugar. Até finais de mes.

ANTÓN BRAVO
Ten unha mostra fotográfica titulada Cámara de Pape~ até o 27
de Abril na galería Sargadelos .

CONTEMPORÁNEOS
Mostra de Daniel Vázquez
Diaz que poderemos coñecer
até o 29 de Abril no Edificio
Sarmiento.

TONO
Mostra de pintura que poderemos ollar na sala Teucro até o
24 de Abril.

A

IMAXE E SEMFll.ANZA .

Fran Herbello mostra as
suas fotografias no Edifício
Administratioo da Xunta.

A CARPA DA CIÉNClA
Mostra que poderemos
ollar no bancal do parque
Rosalia de Castro, até o 23
deste mes.

d>aJo
)

Quesada
mostra as
suas obras

VIÑALAR
FANTASTIC BAND
Tocarán na Casa do Coto (subida a San...Cibrán, Tomeza ), o
Ventes 20 ás 23 h.

OURENSE.

MARTINE }OSTE
Teremos a esta pianista o Martes 17 ás 20:30 no Conservatório.

THE YEAR
Até o 1 de Maio poderem ollar esta mostra focog ráfica
no
Muse u
Prot1incial, froito do concur o mái pre cixio o de
natureza que exi te no
mundo, organizado polo
British Museum a BBC
Wildlife . A colección amasa os principais prémios e
as mellores imaxes de cada
cción, ademais de un áudi -visual.

r,

vda,
12.

SOEDAOES BIOLÓXICAS
Mostra escultór ica de Jo.
marti que poderemos ollar
na sala de exposicións da
Capela de Sta. Maria, até o
13 de Maio.
LuzREooNoo
Sueños de Crisálida é o norne da rnostra que ten aberta no Circulo das Artes.
MING YI CHOU

O proximo

Os gravados desta artista
poderemos ollalos na sala
Augatinta.

Venres 20,
Bemardiño

•MÚSICA

Graña

estará en
ORDES para

serobxecto
dunha

xornada
literária a el
adicada.

HOLYWATER
O Xoves 12 actua no Clavicémbalo esta banda lucense de pop-rock, que despois
de dous anos acaban de
gravar o seu prirneiro LP. E
o Venres 20 CLAVJJAZZ +
Pow ÜRTI, é dicer, o grupo de jazz lucense acampa- ·
fiado ao piano polo valen- ·
ciano-canárío gañador de
numerosos prémios.

na galería
Marga
Pradade

As MULLERES
GALEGAS NO
TERCEIRO MILÉNIO
Fotografías de Aurora
Montes no Liceu.
•MÚSICA

EsPECTÁCULOS
DE ANIMACIÓN
Os domingos 15 e 22 haberá diversas actividades de animación
na praza da Pedreira coa participación das seguintes compañías: Grupo Expresión e Pa·
vis Pavós (contacontos), e
Mamá Cabra (poemas e cancións infantis). t

Moaña
• EXPOSICIÓNS
ANATUREZA
COMO ARTISTA
Mostra fotográfica de Da·
vid Middleton, que podemos coñecer no café- teatro Do Real.

Ordes

WILDLlFE

PHOTOORAPHER OF

Femando

ÜNNION
Este grupo tocará o Xoves 19 ás
22 h . no Camawey¡ e o grupo
folk Chouteira fara-o o Ventes
20 ás 23:)0.

•TEATRO

Os MEUS

Sargadelos.

•MÚSICA

•ACTOS
XORNADA LITERÁRlA
CON B. ÜRAÑA
O Venres 20, na Casa da
Cultura , a A.C. Obradoiro
da História adica a xomada
a quen, desde moi novo, se
entiu atraído pala poesia e
polas emocións que ésta
transmite, pero ademais de
poeta tamén é autor de vários libros de literatura infantil e pezas teatrais para
nenas e nenos. Colaborou
en numerosos xornais e revistas, pertenceu ao grupo
Brais Pinto e foi o primeiro
presidente da Asociación de
Escritores en Ungua Galega.
O programa comeza ás
18:30 coa exposición e venda de libros de Bemardino
Graña e de publicacións
editadas pola A.C. Qbrad6iro da Hist6ria, que serán asinados polo autor ás 19:30;
ás 20:15 será a conferéncia
e leitura de poemas, apresentada por Daniel Pereiro,

e remata ás 21 h. coa velada
líterário-musícal con Xur·
xo Souto e Sofia Laba·
ñou. A entrada a todos os
actos é libre, e os asisténtes
serán agasallados co libro
As imaxes de Castelao (fotobiografia).

Ourense
• EXPOSICIONS
ARQUITECTURA
AMBIENTAL
O Coléxio de Arquitectos e
a asociación Amigos da Terra organizan esta mostra
composta por obras de 7
arquitectos, relacionadas
coa arquitectura bioclirnática, ecolóxica e sostfbel;
todos os proxectos reunen
características que pretenden a eficiéncia enerxética, a Útílización das enerxias renovábeis ou alternativas, cun deseño bioclirnático, materiais construtivos ecolóxicos ou a internacionalización dos custes
rnédio-ambientais. Até finais de mes no Edifício Politécnico do Campus.

PHILARMONlA
DER NATIONEN
O Martes 17, ás 20 h., dirixida por Justus Frantz no
Conservatório Profisional de
Música.

Redondela.

sobre A comunicación na
Galiza; e unha hora roáis
tarde, en Bioloxia, Elvira
Cinfuegos, pertencente a
AoEGA, explicaranos a sua
visión sobre O conflito médio-ambiental na Galiza.

• EXPOSICIÓNS
CARTACÉs
DE CINEMA CUBANOS
Esta rnostra, que podemos
coñecer na galería Sargadelos até o 5 de Maio e que
organiza a U.S.C., abranxe
o período comprendido entre 1964 e 1999.

• EXPOSICIÓNS
BAZAR PAZOS
LINO LAGO
A galería T rinta acolle esta
Ten unha mostra de pin tu- · rnostra, até o 15 de Maio,
ra na Casa da Torre até o
con imaxes de Carlos Pa·
Domingo 15.
ros e Mic Mau. Ademais
tamén a apresentación de
CoUiure sur mour, que é unha tirada ilimitada de broncas..domésticas producidas
• EXPOSICIÓNS
por The chacha original

Riba.d.eo
ZOOÁRIO

Eulóxio das Penas terá
aberra esta moscra na Casa
da Cultura até o 30 de
Abril.

San Sadu.m iñ.o
• EXPOSICIÓNS

DEsEÑOI:E
VANGUARDA 1880-1940
Escolrna de pezas da colección T orsten 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 escolas de arte e

ofícios 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 Ores.ser, Van de Velde, Josef Hoffman, Olbrich,
Peter Berhres ou Hector Guimard, continuando cos plantexamentos racionalistas propugandos pola Werkbund,
Bauhaus e o Neoplasticismo
holandés e a sua influéncia no
Estilo Internacional do periodo
de entreguerras. No Coléxio

de Pan.se.ca.

VI BIENAL
INTERNACIONAL
DE GRAVAOO
Cunha amplísima repre sentación 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 universal. Até o 28 de Abril
no Museu do Povo Galega.
TEMPOS DE ROSALlA
Título da rnostra que apresenta Mª Xesus Rebore•
do, no C .C. Compostela.

CARME BELLAS
A sua obra poderemos contemplala, até o Ventes 20,
no Centro Sócio-Cultural.

Prosegue
amostra de

Dario

Villalba no
CGACde

Santiago

SANTIAGO.

•CINEMA
PROXECCIÓN EN VÍDEO
Organizada polo cine-clube
de Xomalismo, proxectarán,
o Martes 17 ás 18 h, Videodrome de David Cronenberg, e o Xoves 19 á mesma hora, Shadows de John
Cassavetas.

AMÁNCIO FERNÁNDEZ
Ten unha mostra de fotografias do Nepal na Casa

da Xuventude.
CARTOGRAFIA
DAÜALIZA
Na aula de cultura Caixanova, onde poderemos ollar
numerosas cartas mariñas e
mapas.
FERNANDO QUESADA
Ten unha mostra da sua
pintura na galeria Marga
Prada. Ramón Conde ten
adernais de pinturas esculturas na Electro Hogar. E
Justo llhuicamina ten as
suas acuarelas e acrílicos na
galeria Uz.

UL.

ANGUJAR
ATALOBOS
Ten unha mostra, até o 25
de Abril no Ateneu.

• CONFERÉNCIAS
REALIDADE GALEGA
Os CAF organizan estas
xofI}.adas no campus con actividades en todas as faculdades. O Martes 17 ás 19 h.
no salón de graos da Faculdade de Direito, Pablo Gonzalez Mariñas (rnernbro da
comisión redactora) e Bautista Álvarez, xunto con representantes doutras formacións políticas, falarán sobre
o Estatuto de Autonomía.
Na Faculdade de Mediciña, o
Mérco~es 18 ás 19:30, os
responsábeis de sanidade
dos grupos parlamentares
participarán nunha mesa re. donda sobre A situación da
sanidade galega. O Xoves
19 ás 19 h. en Xomalismo,
Manuel Outeiriño e Gusta·
vo Luca de Tena van falar

Filharmonia der Nati.onen
Orquestra formada por perto de
coarenta persoas que reune aos
mellores músicos dos cinco continentes e dá a oportunidade a estes
xoves de tocaren xuntos e cornunicarense a través da música. Caracterízase por unha grande armo-

nia e unha distintiva expresión artística. Fundada por Justus Frantz,
que actualmente é quen a dirixe,
estará o Mércores 18 ás 20:30 en
VIGO- no e.e. Caixanova; e o
Xoves 19 ás 21 h. no Pazo da Cul,
tura de PONTEVEDRA. t
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DELMI ÁLVAREZ
As suas fotograHas 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.
MARIETA QUESADA
Ten unha mostradas suas
pinturas roáis recentes, na galería José Lorenzo, onde permanecerá até o 23 de Abril.
XASTRERIA TEATRAL
DOS. XX
Até o 15 de Maio ternos
esta mostra na igrexa de .
Bonaval.
ACORDOSUL
Fotografías de Xurxo Lubato que podemos ollar no

Museu do Pavo Galega.

China,
ceo e terra é
o título da
exposición
que
podemos
contemplar
no Auditório
de Galizade
SANTIAGO.

C.onvocatórias
IENCONTRO
DE ARTESANIA IBÉRICA
Poble Espanyol organiza, entre o 10 e
o 13 de Maio, IBERONIA 2001, unha
grande concentración do artesanato
de toda a península. Este encontro
pretende propiciar o debate, a reflexión, o intercámbio de ideas e experiéncias. As xomadas están abertas ao
público e inclue unha mostra de artesanía peninsular, incluída a portuguesa, e outras, mostras gastronómicas e
música popular. Máis información en
www.poble-espanyol.com.
XI XORNADAS DE LÍNGUA E
LITERATURA
Entre o 27 e 29 <leste mes terán na Faculdade de Ciéncias da Educación organizadas pola CIO e AS-PO, nas que
participarán numerosos escritores e estudosos das nosas letras . O acto de
inauguración, que comeza ás 16:30, estará a cargo de Manuel Ferreiro ,coa
conferéncia Os Eoas : a recuperaci6n da
nasa literatura. Ademais as xornadas

están estruturadas en 25 seminários
nos que se tratarán aspectos diversos
relacionados coa língua e a literatura,
algun deles relacionado coa literatura
universal para .tratar de axudar á inpartición da nova matéria da ESO de
Literatura Univ~rsal Contemporánea.
A matrícula pode formalizarse no local
da CIO-Ensino, no fax 981 575 839
ou no teléfono 981 570 800, ou tamén
no da AS-PO antes do 25 de Abril.
Está homologado pola Conselleria de
Educación por 20 horas.
PRÉMIO DEZA
DE INVESTIGACIÓN
Está pensado coma unha opción aberta a todo tipo de investigacións, académicas ou aplicadas, individuais ou
mesmo en grupo. O tema deste ano é
o de Arte, arquitectura e patrim6nio
construido, cun prémio de 250.000 pta.
O Patronato de Estudos do Deza adquire o compromiso da publicación a
cámbio da cesión dos direitos de autor.
Os traballos serán inéditos e non pre-

miados, e poden ser entregados en galega ou español. A extensión mínima
será de 100 páxinas DIN A4 a espácio
e médio por unha só cara. Apresentarase orixinal e catro cópias, de forma
anónima cun lema na capa e nun sobre pechado irán os dados completos
do participante. O prazo de apresentac ión remata o 30 de Novembro de
2001 e as obras poden·apresentarse directamente no Patronato ou ser remitidas ao apdo. 179, 30500 Lalin.

48012 Bilbo) . De cada obra mandaranse 3 cópias, nun sobre pecho indicarase o lema escollido, que se repetirá
na parte superior direita da primeira
folla da obra, e o nome e enderezo do
autor. O prazo de admisión das obras
remata o 15 de Maio ás 20 h. O fallo
darase a coñecer o Dia de Galiza en
Euskadi, e as obras premiadas poderán
ser publicadas nas revistas do CGE. O
primeiro prémio é de 100.000 pta. e o
segundo de 25 .000.

1 CERTAME DE POESIA

Novos VALORES 2001
Poderán participar neste certame artistas noveis (pintores, escultores, fotógrafos, ceramistas, gravadores, ... )
naturais ou residentes na Galiza. As
obras apresentaranse do 17 ao 27 de
Abril de Martes a Venres entre as 10
h. e as 13 h. no Ediffcio Sarmiento
(Pasanteria l, Pontevedra). O prémio será de 5 axudas económicas de
600.000 ptas. Máis información na
Depuración de Pontevedra, telf. 986
804 100.•

ANDURIÑA VOANDEIRA
Organizado pola Irmaru:lade de Centros
Galegas en Euskadi, poderá participar
todos os autores de calquer nacionalidade que apresenten unha ou várias.
obras escritas en língua galega, cunha
extensión que non supere os 100 versos, debendo ser inéditos. As obras
mecanografadas por unha só cara e a
dobre espazo enviaranse por correo,
sen remite á Irmaru:lade de Centros Galegas en Euskadi (Pablo Picasso 4,

DARIO VILLALBA
Apresenta-se no CGAC,
até o 27 de Maio, unha
mostra na que se expoñen
unha ampla selección dos
Documentos básicos <leste
artista nacido en Donosti
en 1939. Instantáneas que
serven de base a un proceso de criación que atopa
na co-existéncia de fotografía e pintura unha persoal via 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 recentes
e de grande formato na Fundación E. Granell, que vai estar aberta até o 30 de Abril.
CHINA. CEO E TERRA
Mostea comisariada por
Jean-Paul Desroches que
poderemos coñecer, até o
15 de Abril, no Audit6rio
de Galiza. Reconstrue a
aventura artística da cerá:
mica chinesa e ilustra
grandes etápas históricas
desta cultura milenária,
unha das máis ricas e refinadas da humanidade, a
través de máis de duascentas obras.

VARI CARAMÉS
O CGAC presenta unha
mostra deste fotógrafo galega, até o 15 de Abril, no
que poderemos aprezar como converte o seu persoal
xeito de ollar nun mundo
máxico e suxestivo.
STEPHAN BALKENHOL
Nado na Alemaña en 1957
é un dos escultores contemporáneos que suscitou
o debate arredor da figuración e a sua integración
nas correntes artísticas. A
mostra, comisariada por M.
Femández-Cid e que se encontra no CGAC até o 15

cer até o 14 de Abril na
fundación Laxeiro.
AGUSTIN

BELLAS

ta mostra do coñecido arquitecto e pintor vigués, nome fundamental na história
da arquitecrura contemporánea da cidade, que vai estar aberta até o 15 de Abril.
DIÁLOGOS

É unha nova sección, den-

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.

tro do Atlántico, baixo a
dirección de Xúlio Lago.

REAL FILHARMONIA
DEÜALIZA
O vindeiro Xoves 19 ás 21
h. no Audit6rio de Oaliza,
dirixida por Edmon Colomer e con Alyssa Park- ao
violino, interpretarán Música dexenerada.. O prezo da
entrada é de 1.400 pta.

A CACATUA VERDE
Cenificada polo CDG teremos esta obra de Arthur
Schnitzler no Salón Teatro
até o 29 de Abril; a acción
transcorre nunha cova que
o autor apresenta en forma
de taberna parisina nas vésperas do dia no que comeza
a Revolución Francesa.
Schnitzler escolle este momento para simbolizar todas
aquelas etapas históricas nas
que as clases dominantes
comezan a perder o control
social, e en particular para
ilustrar a situación na que se
atopa a sociedade da época,
que nese fin de século avanza cara a 1 Guerra Mundial.

Ü CUARTETO NA

Sanxenxo

•MÚSICA

HISTÓRIA DA MÚSICA
Dentro deste ciclo, o Martes 17 ás 21 h. no Auditório
da Universidade, os Virtuosos
Moscova van interpretar obras de Debussy
e Ravel.

de

•TEATRO
SOLO PARA PAQUITA
O teatro Galán acolle, desde o Xoves 19 até o Sábado
21 ~ 22 h., a cenificación
desta obra da man de Tea-

11 Trece Gat.o s Rock
Org_al]izaclo pala asociación cultural
de MELIDE do mesmo nome, terá
lugar o Sábado 14 de Abril a partir
das 20:30 no Pavillón Municipal de
Depones. Participarán Os Papaqueixos, Mallory, Kaotikos (antes Kaos etílico), e Obus, podendo
comprar, as entradas, l. 700 adiantada e 2.000 na billeteira, nas tendas
Tipo da Coruña, Santiago, Vigo,
Ourense, Ferrol e Lugo; Discos PartobeUo da Coruña, Disco Precio e Bar

P.

O COAG apresenta-nos es-

Tolo en Santiago, Garzón del pis de
Lugo, pub Quirós de Rodeiro, Casa
do gato de Lalin, Quadropher¡ia discos
no Porriño, pub Ruaxan de Touro,
nos pubs Brevis e Teatro Máxico de
Arzua, 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
onomeeDNI.•

vistas na Casa do Escudo.

Vi.g_o_ __
•CINEMA

25

DE ABRIL
Caleidosc6pio organiza, para
comemorar esta data, un
ciclo dentro do que se vai
proxectar a fita Ruas do
Pós 25 de Abril, o Luns 16
na Cava dos Ratos.
• EXPOSICIÓNS
CARÁTUIAS
DO 25 DE ABRIL
Poderemos velas polas paredes da Cova dos Ratos até
o 30 deste mes.
MERCEDES LENCE
Até o 2 7 de Abril vai ter
unha mostra de pintura na
galería Barcelos.

• EXPOSICIÓNS

Ü CORPO ESTRANO
HlSTÓRIA DE ÜALIZA
Contada a través dos seus
debuxos por Pepe Carreiro, estará no Edificio Multiusos de Portonovo até o
26 de Abril.

Tui
• EXPOSICl_Ó NS
PEDRO ÁVILA DuRÁN
Natural de Jaraiz de la Vega, Cáceres, é licenciado
en Belas Artes e actualmente catedrático de debuxo en Santiago. Sobre a
sua pintura, expresionista,
inaugurase unha mostra, na
sala Trisquel e Medúlio. Até
o 28 de Abril.

Ver.in
• EXPOSICIÓNS
CASIBLAO

Láminas de debuxos do ilustre nacionalista, poden ser

Mostra de Carme Nogueira que se poderá ver
na Ad Hoc (García Barbón
17) até o 18 de Maio.
ABsOLUTE EXl'tIBITION
Mostra fotográfica no café
Universal do alunado de

Ciéncias Sociais durante
todo o mes.
ENTRA NO
CENTRO HISTÓRICO

A Casa da Cultura Galega
acolle, até o 27 de Abril,
esta mostra na que se fai un
percorrido pala história de
pontos emblemáticos da cidade vella viguesa.
AMALIA
RODRÍGUEZ LóPEZ
Mostra os seus óleos, até o
14 deste mes, na sala de
exposicións do Náutico.
MODESTO FERNÁNDEZ
Pódese relacionar a sua
pintura coa da xeneración
do expresionismo norteamericano, pero cun equil fbrio buscado entre os
impulsos e o control dos
elementos. Na galería Visual Labora até o 26 de
Abril.
JUAN LUIS LóPEZ
Mostra a sua obra na sala
de exposicions do CC Caixanova.
LAXEIRO ...
O ETERNO RETORNO
Mostra que podemos coñe-

tro da programaci ó n da
fundación Laxerro , que proporá diversos encontros nos
que a obra de dous artistas
xerará un diálogo a partires
da convivéncia no mesmo
espazo. Nesta ocasión, até o
15 de Abril, son os escultores Ángel Garraza e Miguel Vázquez os eleitos.
Na sala B da fundación onde a escultura cerámica será
a protagonista.
• LEITURAS

CONTACONTOS
Neves Costas contaranos
histórias da tradición ora
da aldea do Viso e moitas
máis. O Venres 13 ás 22 h.
por 200 pta. na Cova dos
Ratos. E neste mesmo lugar
o Domingo 15 haberá un
obradoiro de cómo levar
unha biblioteca popular.
•MÚSICA

TRANSAM
Grupo underground de San
Francisco (EE UU) que en
cinco anos foi ·quen de
criar un catálogo capaz de
competir coa maiore dos
grupo aos que se lles remite
CC Top, Rush, Drafcwerk). Andan a presentar
o disco Red Line, 20 temas
e 70 minutos de duración,
que reune cada matiz conseguido pola banda e que,
din, é para melómanos. Este Mércores 11 a partir das
0:30 na Iguana Clube por
1.500 (adiantada) ou 1.800
(na billeteira).
RuXE-RUXE
Rock galego do máis novo
deste grupo membro da
AMELGA o Sábado 14 na

Iguana.

Enlro no
centro

histórico asl
se denomlca
amostra
sobre o
casco vello
vigués que

podemos

Duo DE SALZBURGO
Estarán, o }Jércores 17 ás
20:30, no C.C. Caixanova.
Organiza a Sociedade Filharmónica de Vigo.
DULCE PONTES
O Vences 19 no C.C. Caixanova apresentará o seu
traballo O primeiro canto.
Máis información no 986
238 051.

ollar na

Casa da
Cultura
desta
cidade.

-
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Acoñecida
cantante
portuguesa
Dulce Pontes
estará en
VIGO o
Xoves 19.
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• Xa está en rede a séptima edición
do Bulletím Onda Nada, magazine
electrónico de cultura e actualidade,
http://bulletim.tripod.com.
• Vendo forno xlratórlo, para panadaria ou confitaría, de catro metros de
diámetro. Dous anos de uso, en perfecto estado. Funciona con leña ou fuel,
incluido mecheiro. Telf. 650 069 438.
• Alugo habitación en Compostela
(Avd. de Lugo) por 15.000 pta. Sen
humidade, direito a cociña e lavadora.
Preguntar por Luísa Mera no telf. 981
554 219 ou no móbil 686 732 242.

• A Asociación Cultural Obradoiro
da Histórfa vén de publicar un tríptico e marca-páxinas para comemorar o VIII cabodano da morte do crego nacionalista Moncho Valcarce. Os
interesados en recibilo, de balde, poden solicítalo a: Asociazón Cultural
"Obradoiro da História", apdo. 42,
15.680, Ordes.
• Véndese piso na Travesia 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.

PAZ CABO

Esta cantautora madrileña vai
estar

o Venres 20 ás 2 lJO na

Cova dos Raws. O prew da
entrada é de 400 pta.

Vilagarcia
• EXPOSICIÓNS

lDEARIUM
Obras de Guillermo Pedrosa que podemos ollar na
Casa da Cultura.

igrexa das relixiosas Concepcionistas, o Domingo
15 a partir das 20:30.

Xinzo da L.
• EXPOSICIÓNS
NARCISO CORRAL
Apresenta as suas Pinturas
sobre o Entroido no café

Rudi.

Barcelona
• CONFERÉNCIAS

A Rede

FuTlJRO POLÍTICO
DE CATALUNYA
Josep-Lluís Carod Rovira,
secretario xeral de ERC,
será quen fale o Xoves 26
ás 20 h. no Pati Llimona.
Organizado pola Asemblea
do BNG de Catalunya.

Madrid
ÜURENSE CoMUNIDADE VIRTUAL

• CONFERÉNCIAS

www.ourense.com

Bolecin informativo de Ourense Comunid de Yirtu<tl, un s!tlo no que ·e poden
descargar programas, consultar un buscad r, rec ber información l!mpresadal re1 ci n.da e re e, ler unha reví ta de
oesia, bu· ar emp go, poi\ r a tan·
co c.I oportltnidad · de l er ou repasar
as rn(c:: · do no povo. En fi.n, de todo,
pero en castellano.•

CONCEPCIÓN A.REAL:
PENSADORA GALEGA
O 25 de Abril, da man de

Cristina Patiño Eirin,
profe ora titular de literatura e pañola da Universidade de antiago de Campo tela, organi zado pola
asociación de mulleres galegas no exterior Rosalia de
Castro.
• EXPOSICIÓNS

Vilalba
• EXPOSICIÓN

MúSICA PARA VER
Ampla mostra sobre os dis·
tintos intrumentos musi·
cais que podemos visitar no
Auditório Municipal Car-

me Estévez.

Vive ir o
•MÚSICA
ÜNE A-CHORD,
QUINTETO
Gospel espiritual negro, organizado polo concello na

Roteiros
POLA COSTA DE LUGO
Un património público e natural ameazado pala especulación urbanística. O
Domingo 15 organizado por ADEGA, coa
que se pode contactar a través do telf.
982 240 299 ou ben adegalugo@wanadoo.es ou www.ctv.es/USERS/adega. +

• 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).
• Alúgase casa amoblada por tempadas na Rlbeira Sacra (Nogueira
de Ramuin). Telf. 986 376 022.
• Milhomes (grupo gai da Coruña)
dá información, 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 o
día respectivamente, ou no Apdo. de
Correios 24 c.p. 15.080 da Coruña Tamén no correo electrónico: m il homes53@latinmail.com
• Música clásica para voclas. Diferentes grupos de cámara e soprano.
Telf. 981507925, simo32@teleline.es
• Alugo cuarto en Compostela (Avda. de Lugo) por 15.000 pta. Piso sen
humidade, direito a cociña e lavadora . Perguntar por Lufsa Mera no teH.

981 554219.

o- w

z~

• Vendo tabema-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 mobílidade xeográfica. 981 200 229, Sérgio.
•A A.C. Alexandre Bóveda da Coruña
infonna que está aberto o prazo de inscripción para o safari fotográfico que
o Domingo 1 de Abril nós levará a
coñecer a Costa da Morte. Para ·ca1quer consulta ou anotación poden pasar polo local da agrupación en horário
de 17 h. a 21 h. (Linares Rivas 49 12).

derezo electrónico: Danpress@ozu.es
• Vende-se piso en Alacant (zona
centro), impecábel· de 100 m• 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 temárlo orlxinal oposicións Educación Secundárla-Tecnoloxia a metade de prezo. 71 temas
específicos, 12 temas LOGSE. Telf.

981 284 837.
• Alugo piso en Compostela totalmente amoblado. Tres cuartos, 2 baños esala. Frente ao Hipercor (bairro do Restollal). Telf. 639129 585 / 981 578 070.
• Coleccionista merca monecos
Geyperman, Madelman, e Scalextrlc. Non importa o estado. Pago moi
ben. Telf. 699 590 273 ..
• Para non ter que emigrar ás Canárias, diplomado en primária busca
calquer traballo na Galiza. Manuel ,
telf. 616 354 911 .
• Rapaz retornado da emigración
dese:xa 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
conba as novas matriculas impostas
polo Govemo espanhol 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 unida.de). Podes
tambén colaborar economicamente com
o fundo de resistencia da Pfa1aforma Cidadá Ga/eguiza a tua Maúicula para sufragar as multas depositando a quantia
que ex>nsiderares portuna no n2 de conta
2091/0311W1i0000206989 Gaixa Galiza

• Busco compañelro/a de viaxes para facer o Transiberiano (MoscovaUlan Bator-Beigin) o próximo verao.
Tamén agradeceria consellos e información de alguén que xa o fixera. Teño
36 anos. Interesados contactar no en-

• Está na rua o número 1 de Somos
a/guén, a revista galega de información, opinión e debate, comprometida
ca país. Información sobre conflitos, opinións plurais e artigos de recuperación
da nosa memória histórica. 54 páxináS
para reconstrución nacional da Galiza.
Se desexas transmitimos os problemas
da tua comarca, escreve-nos. Tamén
podes mandar artigos de opinión ou o
que queiras. Primeiro número de balde.
Podes colaborar enviando 240 pta. en
selos a Verl:Jo Livre Edicións, Apdo. dos
correios 6123-36200, Vigo.
• Vendo libros cun 40% de desconto sobre prezo en librarías. Pede
o listado a librosvarios@mixmail.com.
• A Assembleia da Mocidade Independentista de Ponte Vedra vem de reeditar ums iskeiros co lema independéncia, em várias cores (branco, verde e
negro). Para conseguí-los só tes que
mandar-nos 5 selos de 40 pta. ao apdo.
dos correios 561-36080 Ponte Vedra .
• Vendo nave industrial en Rianxo.
CénJrica localización, urbanizabél ,
190 m2 • Razón no telf. 981 866 487.
• Matrimónlo de emigrantes retornados oferece-se para traballar no
sector da hostelarla, con ampla· experiéncia na xestión de hoteis e referéncias comerciais e laborais comprobábeis. Telf. 659 289 658, preguntar
por Laura ou Noberto.

• O Clube ele Jazz Ardora do Morra·
zo desexa contactar con múslc0s 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. •

rada de Tibaes, alberga unha
mostra colectiva de artistas
de di versas nacionalidades:
Frank Bauer, Gabi Hamm,
Chantal Joffe, Naoto Kawahara, Woligang Kessler,
Karin Sander, Dirk Skreber, Santiago Ydañez, Luís
Coquenao e Sara Maia, que
presentan exercícios conceptuais con valores máis alá
do aspecto formal. Simultaneamente, no Es~o 2 desta
galeria, Natacha Marques,
xove pintora portuguesa,
mostra retratos con aparencia fotográfica, entanto que

na sala de proxeccións pode-

remos contemplar a vídeoinstalación do alemán Andrea M. Kaufmann. Todas
elas até o 3 de Maio.

Cristina Pato
tocará no
FNAC de
MADRID O

Luns 16.

Lis.boa
•MÚSICA
NICKCAVE
O músico australiano e
The Bad Seeds estarán o
Martes 24 <leste mes no
Coliseu para apresentar o
seu ú ltimo No more shall
we part.•

ANDRÉS SANTEIRO
Nado en Ourense no 79, onde se formou na escala de arte
António Failcle, entre outros
lugares, expón agora as suas
pinturas e gravados no Centro
Galega até o 29 de Abril.
FAUNAS DOS
As esculturas de López
Noya poden. contemplarse, até o 28 de Marzo, na
Casa de Galiza. T amén no
mesmo lugar Margarita
González V ázquez expón
a sua obra pictórica.

•MÚSICA
CRISTINA PATO
A gaiteira ourensana presentará o seu último disco,
Xilénio, no FNAC madri·
leño o Luns 16.

-..Braga
• EXPOSICIÓNS
ÜALERIA

MAAio SEQUEIRA
Sita na Quinta da lgreja, Pa-

Arredor
de Castelao
de Mª Pilar Garcia Negro
COLECCIÓN N óS OS GALEGOS

ANOSA TERRA

..

ANOSA TE
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Perú

Humorista, xornalista, guionista ecomunista

MANuEL CIDRAS

Dez anos.sen Chichi Campos
-0-

·¡.

F

alan os telexornais das
eleccións en Perú, onde
haberá segunda volta en,
tre Alejandro Toledo e Alan
García resucitado, e quere a
casualidade que estea eu relen,
do a Conversación en La Cate,
dral, de Vargas Llosa, que xira
en tomo á cuestión, obsesiva,
de en qué momento se habfa
jndido Perú, como é ben sabi,
do. ¿Sería con Pizarro tal vez?
¿Ou quizais con Fujimori?

x.c.

Morreu o 26 de Febreiro de
1991. Hai dez anos e semella
que ainda pode aparecer de
súpeto nun recanto da rua. Xe- sus Campos, foi o humorista
dunha época. Acedo e implacábel, agarimoso e desaparecedor, deixa obra que, cumprida unha década, poderia facelo candidato ao Dia das Letras
Galegas. E logo por que non?

A historia política de Perú é
particularmente frustrante. Do
país n aceron dous dos líderes
máis senlleiros dos movemen,
tos reformadores latinoameri,
canos: José Carlos Mariátegui,
fundador do Partido Socialis,
ta, logo Comunista, e Víctor
Raúl Haya de la Torre, funda,
dor da Alianza Popular Revo,
lucionaria Americana. O pri,
meiro morreu prematuramente
e pasou á h istoria como un dos
introductores do marxismo
América Latina; o segundo foi
lonxevo, e a súa história fo1 a
da dexeneración do ideal boli,
variano, con tintes marxistas,
indixenistas e sobre todo po,
pul istas, que inspirou o
APRA.

Xuntouselle o tempo enrriba a
esa morte. Unha vida relativamente curta (1952-1991 ), pero
que deixou sementada de ideas,
amor, grácia e compromiso. Xesus Campos, Chichi, naceu nas
Canárias pero aos tres anos xa
estaba na Coruña, sétimo filio
dunha família de doce irmáns.
Moi novo, con dezasete, comeza o seu compromiso político,
que o ligou sempre ás ideas e á
militáncia no Partido Comunista
de Galicia. Nunha entrevista en
A Nosa Terra (n 9 406), con quen
colaborou con múltiples debu.• - xos e seccións (recollidas no libro- Estampas dun mundo elegante) resume aquela época
,. . ,
fundacional: "nós entráramos a
formar parte da opción comunista a raiz de dous sucesos: o
Maio francés e a decepción da
invasión de Checoslováquia.
Para min foi cómodo traballar no
partido e traballei trece ou catorce anos. Polos pastos que ocupaba -libraria, editorial, exposicións, conferéncias- era Ún priv i l ex i ado, frente aos núcleos_
obreiros, especialmente de Vigo
e Ferro!, que loitaban polo pan".
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Chichi Campos foi lembrado nunha exposición .do ano 93, que
constitue unha testemuña daquel
frenesi que foi a sua vida. Formado entre "o galeguismo indubidábel en unión cjo pasado español
da República e o antifranquismo",
como o retratou Suso de Toro, a
SUa Vida foi plena de activismo,
sendo pioneiro nas revistas de
humor xa clandeslinas, xa legais
:.....sémpre foi unha das almas do
Can sen Dono e ainda no XoL publicaban alguns dos seus debuxos,imorrentes, e gañou a vida en
múltiples actividades: desde o
xornalismo ao deseño gráfico, ou
senda un dos pioneiros na primeira TVG, da que dicia "é un médio
novo e sen entender. A TVG está
bastante ben dotada de médios e
segue co lastre de ter sido montada apresuradamente para gañar
unhas eleicións, vícios de nepotismo, ... "
Aparecia e desaparecia Chichi
Campos, sempre coa presa tóla
de viver, e asi definia a sua interminábel imaxinación de criador, "eu falaba pouco de pequeno, pola família que tiña.
Teño formación de voyeur, fíxome moito nas causas. Góstame
moito a fotografia, pero teño o
decoro necesário para non expoñer. Colecciono imaxes, para
reter as causas que me chamaron a atenciqn ou que van desaparecer. E un t?on arquivo
para a memória. As veces ér-

O APRA era o partido dos

cholos, dos pobres, dos mesti-
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d~s numerosos debuxos de Chichi Campos, que, na fotografía da direita, escrebe na antiga redacción de A

zos, o fustrigador dos oligarcas.
Auctuando permanentemente
entre o radicalismo e a moderación, coa chegada ao poder
de Alan García en 1985 consagrou definitivamente a intuición popular de que tódolo
políticos van roubar_ Esta idea,
xunto cun claro repregue do
APRA cara a posicións cen,
tristas, deixou o camiño aberto
ao novo populismo de Alejandro Toledo, un cholo triunfa,
dor casado cunha ia114ui. Aín,
da que Alan García retiv
máis votos dos esperado , s
cholos abandonaron o seu partido de sempre para votar directamente a un deles.

NoMJ Ten"G.

A segunda volta vai confron,
tar ao populismo peruano co
seu pasado.•

V oLVER Ao REGO

C
gome, vexo a televi~ión, cámbio continuamente de canal,
paño un disco, logo a rádio, vexo unha rapaza bonita e créame o rei do mundo, tomo un ·
güisqui e escrebo. Tamén viaxo
moito, vou a Menorca, a Xibraltar, góstame moito Portugal, as
Canárias. Estiven hai pouco en
Castro Caldelas, ves á xente,
fas o xantar co comandante de
posta, asimilas tipos, persoaxes, aprendes moito. Adoito
marchar cando xa me coñecen
demasiado". Pasaron dez anos
e hai que volvelo a coñecer.•

ando hai un acidente de
autoous reclámase seguí,
mento dos descansos
dos condutores, tacógrafos dixi,
tais non manipulábeis e unha
chea de medidas que aumenten
a seguridade. .t\.gora vaise por
unha ponte ourensá un autobus
dunha das múltiples empresas
do conglomerado Monbus, e
haberia que cavilar: acaso non
están a pedir os traballadores
en folga dunha filial (La
Unión), entre outras medidas,
estabilidade laboral para au,
mentar a seguridade? A Xunta
ten que cavilar unha miga nes,
ta folga inacabábel. •

