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Álvaro Cunqueiro 
Os outros f eirantes 

Un dos libros máis populares 
do grande narrador da literatura 
galega nesta edición da 
colección Literaria Ensino. 
Cunha bio-bibliografía e un 
comentario-guía de lectura 
preparados por Román Raña. 

Admiten que é frecuente a alteración do voto ante a Comisión Especial do Parlamento 

Os cónsules cuestionan a limpeza eleitoral oa emigración 
(Páx. 7) 

Os votos cóntanse un por un 
O voto dos emigrantes está chamado a ser a cada 
eleición máis cobizado. O PP, desde lago, conside
ra que esa grande bulsa de máis de un millón de 
eleitores pode decidir eleicións en concellos, auto, 
nomias e no govemo central. Na mira da oposi
ción, e tamén dos xulgados, están os acontecimen
tos que involucran o ministro Jaume Matas, cando 
era presidente balear, que está baixo suspeita de 
utilizar fundos públicos para lograr votos falsos 
provenientes da Arxentina. En Galiza, os naciona
listas someten o executivo de Fraga, semana si se, 

mana tamén, a unha permanente esixéncia de 
transparéncia e de investigación. Os cónsules nos 
países americanos recoñecen que a limpeza do vo, 
to, tal e como se está a realizar actualmente, é para 
subirlle as cores a calquer. Pero só unha marcaxe 
funda no proceso eleitoral pode garantir que os vo
tos se podan contar un por un e que correspondan 
a un eleitor informado e libre. Iso tamén vale para 
os votos emitidos aqui: ou se modifica a Leí Eleito, 
ral e se perfecciona o secreto do voto, ou a demo
crácia perderá o seu fundamento.+ 



N2 983 -ANO XXIV 

ANOSA TERRA 

Empresa Xornalística Editora: 

Promocións Culturais Galegas S.A 

Consello de Admínistración: 

l'REsm~ 

Cesáreo Sánchez Iglesias. 

CoNSl!l.l.l!IRO DELEGADO: 

Xosé Femández Puga. 

VOGAIS: 

Xosé M' Dobarro, 
Alberte Ansede, 

Antolin Femández, 
Manuel Veiga, 

Xosé Castro Ratón, 
Xan Costa, 

Xan Carballa e 
Miguel Barros. 

SEcRETARJO: 

Xan Piñeiro. 

Director: 

Alonso Eiré López 

Redacción: 

Gustavo Luca de Tena, 
Xan Carballa, Manuel Veiga, 

Horácio Vixande, 
Arantxa Estévez, Carrne Vidal, 

Paula Castro, Paula Bergantillos, 
César Lorenzo Gil. 

EDICIONS ESPECIAIS: 

Xosé Enñque Acuña. 

DEsENo DE MAQUETA: 

Xoselo Taboada. 

Colaboradores: 

MADRID: 

Manuel Seoane. 

BARCELONA: 

lria Varela. 

PORTUGAi.: 

Go~loNuno. 

SANIDAD E: 

Maria Alonso. 

CuL?\JRA: 
Xoán M Estévez, 

Celso López Pazos, 
Manuel Vllar, Lupe Gómez, 

óscar Losada, Gonzalo Vilas, 
Xosé M. Eiré Val, 

Xosé M' de Castro Erroteta, 
Xesus González Gómez, Manuel 

Rivas, Borobó. 

LEcElt: 
Eva Montenegro Pllleiro. 

Fotografi.a: 
Andrés Panaro. 

---- Xosé-Marra, 
- Voz Notfcias. 

Ilustración: 
Xosé Lols, Pepe Carreiro, 

Calros Silvar, Gonzalo Vilas, 
_ Suso Sanmartin, Ana Pillado 

vegi 

Xefe de Publicidade: 
Carios Martfnez Mulloz 

publicidade@anosaterra.com 

Xefa de Administración: 
Blanca Costas 

Subscripcións: 
Lola Femández Puga 

subs.anosaterra@terra.es 

Vendas: 
Xosé M. Fdez. Abraldes 

Redacción e Administración: 
Ruado Príncipe 22, baixo. 

36202Vigo 
Apartado 1371 . 36200 Vigo 

Edición Electrónica: 
www.anosaterra.com 

Teléfonos: 

REDACCION: 

(986) 43 38 86 • 22 24 05 
Fax (986) 22 31 01 
Correo Electrónico: 

lnfo@anosaterra.com 

ADMINISTRACION. SusscruPc!ONS E 

l'uBLICIDADE: 
(986) 43 38 30" 

Imprenta: 
E.C. C-3 1958 

Depósito Legal: 
C-963-19n 

ISSN: 
0213-3105 

Non~mantén 
correspondéncla sobre 

orlxlnals non sollcltados. 

Está permitida a reproduclón 
Mmpre que se citar 

procedéncla. 

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

G 

ANOSATERRA 19 DE ABRIL DE 2001 

O Governo de José María A%nar abandonou o compromiso europeista do PSOE e renovou os acorclos militares que o franquismo asinara cos norte-americanos. Na ilush'acion, Ax· 
nar e o ministro de Defensa Federico Trillo pasan revista ás tropas españolas en Marin. MIGUEL RIOPA 

Aznar vende a sua indústria das armas a Norteamérica e abandona o 
proxecto de defensa da UE 

España prefire os EstQdos Unidos 
á UE como aliado militar 

*H. VIXANDE - G. LUCA 

O Governo Aznar asume as teses atlantistas e europesimistas británicas e converteuse no novo sócio militar 
europeu dos norte-americanos. O ministro de Defensa Federico Trillo foi concluinte recentemente cando dixo 
que "pódese chegar a que unha empresa estadounidense com~ . General Dynamics se atope rexentando un
ha empresa española e fabricando o carro de combate dunha empresa alemana. E non vexo contradición". 

aliza é testemuña privilexiada 
do renovado papel español e ta
mén pode padecer . con especial 
rigor as consecuéncias dun no
vo modelo de relacións _ atlánti
cas que vencella en exceso a 
España cos Estados Unidos en 
detrimento de Europa. A adqui
sición de Santa Bárbara pola 
norte-americana General Dyna
mics primeiro e a venda de Izar 
á mesma compañia con toda 
probabili_dade, deixa a indústria 
militar española a mercé do dó
lar e da defensa militar estadou
nidense. No ano 1953, Franco 
asinara un tratado con Dwight 
Eisenhower que cedia a sobera
n ia militar a Norteamérica; no 
2001, Aznar aposta por ser un 
sócio menor do complexo mili
tar-industrial estadounidense o 
que significa pór a España de 
costas ao proxecto de defensa 
da .UE. 

A nova singladura norte-ameri
cana do Estado español-come-

zara coa construción das fraga
tas F-1 OO. Daquela a Bazán re
nunciara a un programa europeu 
de tecnoloxia continental avan
zada de guerra electrónica e es
collia aparellos da Lockhed Mar
tín, na sua división de defensa. ' 

Despois da viaxe americana do 
Governo Aznar, a indústria euro
pea de defensa só permanece 
enteira no tocantes aos avións 
de guerra. No resto dos sectores, 
a presenza norte-americana con
queri u desestabilizar uns planos 
que pretendian a independéncia 
da indústria militar do continente. 
O temor norte-americano ao seu 
aliado europeu veu pala banda 
das tecnoloxia aeroespacial. O 
éxito económico dos programas 
da Axéncia Espacial Europea 
animou aos governos á criazón 
de Airbus, compañia de fabrica
ción de avións qúe rematou por 
arrebatar á norte-americana Bo
eing a metade do mercado mun
dial de grandes avións. Anima-

dos polos iniciais éxitos de Aír
bus, nos primeiros anos noventa, 
os executivos europeus embar
cáronse nunha nova aventura 
que desembocou no deseño dun 
novo caza bombardeiro europeu: 
o Eurofighter (euro-caza), do que 
vários estados, entre eles Espa
ña, teñen encargadas unidades. 

O proxecto do caza europeu ca
m i ña azarosamente porque os 
británicos no seu dia levaron a 
cabo a mesma política pro-nor
teamericana que hoxe abraza 
España. P·ero parece difícil que 
o Estado español renúncie á 
sua adquisición porque isa impli
cari a ir directamente contra 
Construciones Aeronáticas, 
S.A., Casa, a empresa española 
que forma parte da corporación 
europea de defensa. EAD, que 
fabricará o Eurofíghter. 

O da EAD é o derradeiro vínculo 
español coa indústria da aviación 
europea, despois do último go-

verno González renunciará com
pra do Airbus-3, para renovar a 
dotación de lbéria. Madrid com
promete u se coa Boeing ainda 
que a indústria aeronáutica reco
ñecia a superior calidade do mo
delo de Airbus. O proxecto de in
dústria aérea civil e de defensa 
da UE facia auga. As críticas de 
alemáns e franceses ao governo 
González non foron suaves. 

Os retornos industriais sempre 
foron determinantes na política 
española de adquisición de ar
mamento ou de participación en 
proxectos europeus. España 
apuntouse ao Eurofighter cando 
comprobou que Casa sairia be
neficiada. Pero destas a via dos 
retornos industrais non abondou 
a Europa para convencer ás au~ 
toridades españolas. O Governo 
español tece unha nova alianza 

· cos EEUU na que as promesas 
van desde contar con máis peso 
nos órganos de decisión da 

Pasa á páxina seguinte 
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Vén da páxina anterior 

Ota·n -España pugna por unha 
das secretarias adxuntas da 
Alianza Atlántica - até o incre
mento das vendas do grupo 
Izar, unha vez vendido a Gene
ral Dynamics, xa que o que se 
xogaria o ·complexo español se
ria o contrato de mantenimento 
da VI Frota norte-americana. 

Estados Unidos recea da auto
nomía europea en matéria de 
defensa e España é o país con
tinental do Sul máis fácil de se
ducir. Alemaña e Franza, princi
palmente, ainda que tamén ltá
lia, contan unha indústria militar 
sólida e uns presupostos de de
fensa que lle permiten constituir 
unha alternativa. O Reino Unido 
tamén canta con indústria mili
tar, pero os EEUU non o teñen 
como obxectivo porque é un fiel 
aliado. España ten unha estrutu
ra industrial militar feble e uns 
presupostos cativos para un Es
tado que pretende xogar un pa
pel no contexto europeu, amais 
de constituir un sócio e un com
prador que, ainda que de orza
mento mediano, impulsaría defi
nitivamente a indústria europea 
de defensa. Todo isto fai de Es
paña candidato a cair nos bra
zos duns Estados Unidos que 
desexan desestabilizar os pro
gramas defensivos europeus. 

Un leopardo mestizo 

Antes de tentar ao Governo de 
Aznar coa compra de Izar, Esta
dos Unidos realizou unha xoga
da mestra contra a indústria eu
ropea coa compra de Santa 
Bárbara por parte de General 
Dynamics. Norte-amer icanos 
(General Dynamics) e alemáns 
(Krauss Maffe1) poxaban por 
Santa Bárbara e estes últimos 
contaban coa baza de ser os 
sócios tecnolóxicos do comple
xo español, xa que Santa Bár
bara ia fabricar parte importante 
do carro de combate alemán Le
opard, que se subministraría ao 
Exército español. Os alemáns 
lembraron ao Governo español 
que a sua tecnoloxia non podía 
ir a mans norte-americanas, po
lo que deberían ser eles quen 
acudisen ao proceso de privati
zación de Santa Bárbara. 

O eterno argumento dos retor
nos industriais non serviu por-

que España respostou a Alema
ña coa mesma retórica e conce
deulle a Krauss Maffei un con
trato de sub.ministración de 
trens de alta velocidade para o 
traxecto entre Barcelona e Ma
drid, na actualidade en constru
ción. Coas mans libres, o Go
verno decidiu entregar Santa 
Bárbara a General Dynamics 
porque oferecia un volume de 
negócio de 13.800 millóns de 
pesetas en catro anos. 

O seguinte paso na aventura 
americana de Aznar vai librarse 
na adquisición de helicópteros 
de combate. A empresa euro
pea EADS, da que forma parte 
a española Casa, desenvolve 
un programa para fabricar un 
helicóptero de combate tecnolo
xicamente moi avanzado, o Ti
gre. En princípio, España ad
quiriría 36 unidades desta aero
nave por máis de cen mil mi
llóns de pesetas. Pero os Esta
dos Unidos convenceren aos 
militares españois de que o me
llar é comprar helicópteros Apa
che, de fabricación norte-ameri
cana. A pretensión de Washing
ton é que España compre 24 
destas unidades. O dilema entre 
uns e outros está no prezo 
(máis barato o helicóptero euro
peu) e a capacidade operativa 
(máis versátil e probado o norte
americano). Porén, o Governo 
de Aznar poderia optar polo Ti
gre porque destas non contaria 
con argumentos para convencer 
aos europeus, mentres que es
tes sempre poderian facer pagar 
a Casa a atitude española. 

Amais de desestabilizar a in
dústria europea de defensa, a 
nova alianza de España cos Es
tados Unidos implica a imposibi
lidade española de desenvolver 
tecnoloxias próprias -no futuro 
dependerá da norte-americana
e supón un sometimento econó
mico a un aliado que tradicional
mente esquece aos seus ami
gos nos tempos de crise. Cun 
euro cuxo tipo de cámbio e o 
seu xuro dependen de Franco
forte, Washington non vai pór en 
cuestión o dólar cando as dife
réncias entre ambas bandas do 
Atlántico xoguen en contra de 
España, un Estado que no futu
ro dependerá dos contratos do 
poderoso complexo militar in
dustrial norte-americano.• 
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Enxeños balísticos· con ordenador 
para defender Ceuta e Melilla 
Un mísil estratéxico con 300 qui
lómetros de cobertura, un novo 
avión de transporte militar de 
grande capacidade, subm9riños 
e helicópteros de ataque. Este é 
o pedido do ministro de Defensa 
Trillo-Figueroa ao Governo. 

Asegura que será o proxecto de· 
renovamento máis importante na 
história do· exército español. O 
prezo vai andar por un billón de 
pesetas á canta dos orzamentos 
do Estado repartidos entre as 
asignacións de Facenda e Cién
cia e T ecnoloxia. Os investiga
dores queren saber por que este 
trasvase de cartos para progra
mas de investigación tecnolóxica 
irán parar ás armas. Trillo ten 
para os cinetíficos obxectores a 
mesma resposta de Richard Ni
xon: as novas armas estimula
rán a rénovación tecnolóxica e 
industrial do país e criarán pos
tas de traballo. De feíto, o minis
tério de Ciencia e T ecnoloxia xa 
adiantou nos últimos tres anos 
300.000 millóns en conceito de 
fomento á investigacion. Estes 
cartos foron para a compra de 
fragatas e o proxecto do Euro
fighter, o avión europeo de caza. 

O Governo Aznar xustifica a 
nova política armamentista so
bre duas argumentacións 
intensamente políticas: as de
mandas da OTAN e a defensa 
de Ceuta e Melilla e o arquipé
lago canário. 

A Alianza Atlántica -ten recomen
dado ao Reino de España a 
compra de avións de transporte 
de tropas de grande capacidade 
para inteNir en misións intema
cionais de paz. O ministério de 
Trillo-Figueroa xa ten pedido 27 
unidades do FLA (siglas ingle
sas de Future Large Aircraft, ou 
avión de grande capacidade) asi 
como opcións de compra para 
cutres nove. O FLA será monta
do pola Daimler-Chrysler, a Ae
rospatiale e Construcciones A8' 
ronáuücas, Casa. O custe deste 
avión pode chegar a médio bi
llón de pesetas. 

A pof mca española de intervención en conflitos alén das suas fronteiras, ademais 
da amenaza marroquina, son os argumentos que emprega o Govemo central para 
disparar os investimentos en material militar. ELIGIO PAONI 

Tamén a defensa do Mar de Al-
. borán e o Golfo de Cádiz abriga 
en opinión da OTAN a renovar a 
frota de submariños. O ministé
rio vai comprar catre unidades 
do S-20 á Izar (ex Bazán) por 
valor de 250.000 

do polo Govemo de Madrid para 
cqnverterse en poténcia balística 
de espectro médio, Trillo-Figue
roa non P,Uido ser máis claro: "te.: 
mos en Africa dúas cidades ple
namente soberanas como son 

Ceuta e Melilla e 
millóns. Despois 
veñen vintecatro 
helicópteros Ti
gre ou Apache, 
de patente norte
a me ri can a, por 
250.000 millóns 
de pesetas. 

0Governo 
Aznar xustifica 

tamén ternos as 
illas Canárias; to
dos os cidadáns 
que ali viven te
ñen todo o direito 
a estaren protexi
dos polo Estado". 
A afirmación do 
Ministro arregui
zou nas rádios de 
Marrocos coma 
un tacho espeta
do nun rego de 
pólvora. Un lume 
sobre o que os 
gabinetes da 

Mais o grande 
salto loxístico se
rá o de pintar a 
bandeira españo-· 
la na cabeza de 
explosivo oonven
cional (xelamonita 
reforzada con 
metralla multi-dis
persora) dun mísil 
de alcánce mé
dio: 300 quilóme
tros. Como arma 
de última xera-

a nova política 
armamentista 
sobre duas 
argumentacións: 
as demandas 
da OTAN ea 
defensa de 
Ceuta, Melilla e 
as Canárias. 

· Moncloa e de De
fensa espallaron 
durante 24 horas 
comunicados de 
precisión (non de 
rectificación) que 
encirraron ainda 

ción, o enxeño balistioo vai dota
do de ordenador, localizador de 
rumo por satélite e cámara para 
identificación do alvo a rebentar. 

máis os ánimos dun país ao que 
lle está a pedir o Govemo cen
tral, por intermediación de Bru
xelas, que reconsidere o aluguer 
do caladeiro do Sáhara por cu
tres catre anos.• Sobre o rádio de acción escolli-

A doutrina Aznar de defensa: ., 

contra a Europa dos pavos e polo militarismo 
A construcción dun espazo económico común non é 
posibel sen un sistema de defensa unificado. Eis a 
razón da proposta franco-xermana de 15 de Outubro 
de 1991 para facer da Unión Europea Occidental 
(UEO) o brazo armado da anterga CEE, opción 
bloqueada por Gran Bretaña e ltália que idealizan 
unha UEO como representación delegada da OTAN. 

A porfia dos quince entre unha política militar 
independente ou governada dende o estado de 
Virxínia (cuartel xeral da OTAN), resolveuse de feíto 
na guerra dos Balcáns, dirixida por un Estado Maior 
nort~americano. Coñecido é que cando a Casa Branca 
resolveu remplazar a Wesley Clark no comando da 
OTAN en lugoslávia, Javier Solana, secretário xeral da 
Alianza, enterouse polos diários. 

, Ben de opinións de referéncia europeas perguntaron 
na altura de que maneira se pode gardar un banco 
própri9 (o Banco Central Europeu, monarca do Euro 
por riba dos governos dos 15) con policías do Dólar, 
a competéncia efectiva da proxectada moeda única 
dende os tempos de De Gaulle e a sua famosa e 
fracasada operación de cámbio de billetes verdes 
por ouro que dera orixe ao actual sistema de 
cámbio. 

A resposta a esta pergunta está no discurso do ministro 
de Defensa: a OTAN reclama ao Reino de España que 

, modernice o seu exército para afrontar máis 
intervencións armadas. Demanda dos Estados Unidos 
(que ven senda a OTAN senon os Estados Unidos? 
desafiaba nos foros internacionais Maurice Couve de 
Murville, ministro de exteriores francés en 1978) que o 
governo Aznar asume como obviedade inapelabel. Non 
o é: a unión de Europa faise coa contradicción maior do 
consulado norteamericano en Londres e diárias 
diverxéncias económicas internas. O Partido Popular 
coloca por fin ao Reino de España na posición Bfair 
que se resume por preferir avantaxes materiais 
inmediatas (contratos de armas) ao horizonte da unión. 

O império económico recrecido dende a extinción do 
Tratado de Varsóvia impón a militarización da politica 
internacional con orzamentos que nos cinco anos a vir 
rondan os quince billóns de dólares só nos Estados 
Unidos. As institucións da Unión Europea non 
discrepan polo visto da definición da OTAN (24 de Abril 
de 1999) como alianza militar ofensiva encamiñada á 
intervencion en conflitos internos en calquera parte do . 
mundo. Enterrada a Guerra Fria, a preocupación do 
país con maior acumulación de armas na história do 
mundo parece ser a de inventar novos problemas 

que xustifiquen o investimento oara a guerra. 

Os dividendos que promete o sistema industrial militar 
parecen toldar o decoro político: o ministro Trillo
Figueroa, que pertence a unha rigorista congregación 
católica, defende a adquisición millonária de enxeños 
balísticos para defender C()n deflagracións intelixentes 
a hispanidade de Ceuta e Melilla. Esta dotación 
mortífera pagarase a canta do orzamento do ministério 
de Ciéncia e Tecnoloxia. No entanto, o ministro de 
Agricultura e Pesca promete petar ainda na porta do 
Governo de Rabat para salvar o acorde de pesca. 

Como filosofía política, o militarismo é indeclarábel. 
Antes o governo de González e agora o de Aznar 
finxen non ver o sítio de Iraq ou o bombardeo dos 
trenes de leiteiras de Cosovo. Máis que implicados na 
construcción dun sistema político e económico s·en 
fronteiras parecen correspondentes dun proxecto de 
militarización imperial no que o conceito de seguridade 
é como un forno que consume sentido democrático e 
dignidade política. Con europeistas coma Aznar, ou o 
delegado da Axéncia de Política Exterior e de 
Seguridade Común, o mudo e apurado míster PESC 
dos telexornais, o Dólar ten que estar de noraboa. • 

- A NOBA TERRA 
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Na fotografia, a edición do Correlíngua en Vigo no ano 1998. De esquerda a direita, Concha Costas, presidenta da Meso, o atleta Alexandre Gómez, o ex presidente da Meso Xcr 
sé Manuel Sarille, e o cantante dos Diplomáticos de Monte Alto e escritor Xurxo Souto. A.N.T. 

Desde o 6 de Maio participarán 25.000 escolares no primeiro Correlíngua nacional 

Sete etapas para a Volta a Galiza 
pola. língua 

Non é unha maratón, en todo caso aseméllase máis á Volta Ciclis
ta a Galiza, sen bicicletas, pero coa participación dun famoso ex 
ciclista. Chámase Correlíngua e constitue xa unha cita coñecida e 
prévia ao Día das Letras, para manifestar o apoio ao galego 1110-
vendo as pernas. A participación dos centros de ensino garante 
que milleiros de nenos disfruten dunha dia de risas e galego. Este 
ano, ademais, cunha novedade e non unha calquer. O Correlingua 
celébrase a nível nacional; sete dias, sete cidades e unha morea 
de caras coñecidas que apostan por non ficar coa língua de tora. 

Non se trata de competir, se
nón de participar nun convite a 
moverse pola língua no que 
cada cidade e comarca aporta 
o seu gran con actividades pa
ralelas. 

Caras coñecidas, como xa é 
habitual nas carreiras pala lín
gua, darán os relevos e lerán 
un manifesto realizado para 
esta ocasión. Os futbolistas 

Ese é o lema: "Non fiques coa 
língua de fara". Si deberon de 
ter quedado sen folgos os res
ponsábeis de coorde.nar unha 
carreira que durante unha se
mana vai mobilizar a 25.000 
escolares. A Asociación Sócio
Pedagóxica Galega, a CIG e 
Nova Escala Galega organíza
na coa colaboración da Mesa 
pota Normalización, pero ta
mén son os profesores das 
equipas de normalización lin
güística dos centros os que 
aportan entusiasmo á convo
catória. Asociacións culturais, 
empresas e concellos prestan 
diferentes apoios para que a 
iniciativa remate con éxito. Es
te Correlíngua a nível galega 
parte de Vigo e Ponteareas o 
dia 8 de Maio e pasa o teste
muño a Ourense na seguinte 
xornada. A Coruña acolle a ca
rr-eira o dia 1 O coa adesión de 
centros de Cambre, Culleredo, 
Betanzos, Oleiros e Sada, e 
Ferro! ao seguinte dia; tamén 
Tui, Oia e Guillarei celebran a 
carreira o 11 de Maio. O 14 

chega a Pontevedra, o 15 a 
Lugo e o 16 a Compostel~. 

A. EIRÉ 

Cela contra o ámbito 
cultural nacional 

A renovada polémica de Camilo José Cela como escritor galego e a vi
ruléncia coa que se defende a sua inclusión nas nosas letras, entra de 
cheo na campaña centralista de impedir a construción dun ámbito cul
tural galega autónomo ou nacional. Nesta puxa, o discurso central uti
liza duas varas de medir: unha para xustificar a sua própria lexitimida
de, outra para negarlle a lexitimidade á cultura allea. Asi, os mesmos 
meios de invención da nación, que se dan por lexítimos nun sítio, resul
tan condenábeis noutro. Comezando polo próprio concepto da demo
crácia, a institucionalización da língua nacional (a teoría que está a di, 
fundir Regueiro T enreiro, ex director xeral de Normalización Lingüis, 
rica, é que fonios os galegas quen nos apropriamos do español, non un
ha imposición)! a representación do espácio, os monumentos literá
rios, a história nacional ou os presupostos culturais que se ollan nor
mais nun lado e esencialistas noutro como ben aponta o profesor An
tón Figueroa no seu último libro, Nación, Literatura e Identidad.e.+ 

Pablo Couñago e Pablo Coira 
correrán en Vigo fara do está
dio de futbol, o mesmo que o 
escritor Fran Alonso. O ciclista 
Álvaro Pino imitaraos en Pon
teareas, o mesmo que o poeta 
Alfonso Pexegueiro, que pasa
rá o relevo a Ourense. Na ci
dade das Burgas unirase o es
critor Xosé Carlos Caneiro; 
Marica Campo e Manuel Maria 
apóntanse ao deporte en Lu
go, q adestrador Arsénio lgle
s i as e o diplomático Xurxo 
Souto na Coruña, e o xornalis
ta e escritor Ramón Loureiro 
en Ferro!. 

Música na Coruña co grupo 
gañador do certame musical 
"A mocidade coa nasa língua" 
e en Vigo con Migallas, máis 
un certame artístico e literário 
nesta úUima cidade e no Con
dado, son algunhas das activi
dades complementárias que 
teñen preparadas os organiza
dores para os dias prévios ao 
17 de Maio. Na véspera do Día 
das Letras a marcha chegará a 
Compostela; por ela, ademais 
dos rostros coñecidos, teránse 
convertido en deportistas a 
pral da língua ao redor de 
25.000 escolares de máis de 
200 centros de ensino. Para os 
coordenadores do Correlingua 
teranse queimado ademais al
go máis que sete etapas no 
camiño da normalización.• 

Língua·casa, 
língua·dorna, 
língua·martelo 

"Exiximos o máximo 
prestíxio para a nosa voz 
própria". Ao pasar o 
testemuño nas diferentes 

· etapas do Correlíngua 
transmitirase tamén de 
comarca en comarca un 
manifesto a prol do galego. 
Un manifesto redactado 
para ser entendido polos 
milleiros de escolares que 
participan ·da carreira, pero 
no que tamén aparecen de 
fundo as desigualdades do 
pasado e do presente que 
fan necesária esta marcha 
anual. Os organizadores 
son conscientes do 
incumprimento dos 
mínimos de idioma nos 
centros, da falla de 
dotación económica das 
equipas de normalización e 
da auséncia de materiais 
didácticos como revistas, 
vídeos, xogos e cd-roms 
en galego. 

De xeito que haberá festa, 
pero tamén reivindicación 
nunha carreira a Galiza 
que vai máis alá dunha 
simples proba deportiva. 
Por un lado o manifesto 
reflicte a fachenda de ser 
"a tribo dos talantes de 
talas proibidas, o clan dos 
inconformes, rexos e leais,. 
dos que non se resignan á 
indignidade, a voz dos 
sen-voz, a vangarda dos 
que rexeitan usar talas 
prestadas para non ficar 
orfos de pensamentos, a 
asemblea permanente dun 
povo que ere no seu 
futuro". Por outra banda, o 
escrito que será lldo en 
todas as cldades reflrese a 
"alguns que tratan de 
convencernos de que a 
nosa Ungua é Incultura, é 
atraso e deshonra, tratan 
de convencernos con 
manobras sutls da 
conveniéncia de 
adoitarmos outra Ungua 
que presentan como 
paradigma da civilización, 
da modernldade, do éxito". 

O futuro é unha palabra 
repetida neste escrito, 
dirlxido fundamentalmente 
a nenos e nenas aos que 
ensinar que a língua é un 
legado pero tamén unha 
ferramenta util para o seu 
desenvolvimento persoal. 
A intención? Que fiquen 
convencidos de que a sua 
reclamación no 
Correlíngua ten como 

· finalidade "instalarnos a 
viver na nosa nosa própria 
língua-casa, viaxar na 
nosa própria língua dorna, 
traballar coa nosa própria 
língua-martelo, deleitarnos 
co recendo da nosa 
própria língua-caravel, 
alimentar os nosos ...
estómagos coa nosa 
própria língua-pan, mercar 
e vender na nosa própria 
língua-feira, e cortexar a 
nosa parella coa nosa 
própria língua-amor". + 
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Unha nova campaña institucional conv·ertida en propaganda eleitóral 

Galiza, e ponto 
-0- A. EIRÉ 

A publicidade institucional é a 
portada de amplas follas polas 
que entra a campaña eleitoral 
con toda a sua forza. A porta 
batente, pasa a propaganda 
partidária con cartos de todos 
os contribuintes. O poder, 
neste caso o PP, xustificaa 
por "lóxica e razonábel", men
tres que para o BNG e PSdG
PSOE é un ha "fórmula ilícita". 

"E ponto ... ". Asi remata Fraga lri
barne as suas contestacións can
do queda sen argumentos, esto
cándoselle a sua vea autoritária. 
A campaña institucional de publi
cidade que ven de pór en marcha 
a Xunta, poderia ser "Galiza, e 
ponto". Quer dicer, "Galiza é o 
que Fraga pensa, o que Fraga, 
mesmo, arela", e non hai outra. 
Nen máis que dicer, nen máis 
que discutir. Princípio de autori
dade dunha persoa providencial 
que "situou a Galicia no mapa". 
Por iso se volta a apresentar ás 
eleicións. Para salvala duns inimi
gos que, segundo o libro de cam
paña do PP, son os nacionalistas. 
"O PP quer salvar a Galiza de si 
mesma!", exclama, entre rexou
bante e enfurruñado, o parlamen
tário do BNG Emílio López. 

Esa idea da Galiza soñada por 
Fraga, construida durante os 
seus doce anos de mandato, é a 
que tanta reflexar a propaganda. 
Unha Galiza moderna, ilusionan
te, idílica ... "Galiza@ ponto". A 
@ da unha idea de moita moder
nidade e o "ponto" non só signifi
ca que está todo como debe es
tar, senón que nos leva a esa 
"autorictas" de Fraga de que "non 
hai máis que falar". E ponto. 

Unha Galiza de ficción 

Os nacionalistas consideran que 
es:t imaxe da Galiza que se pre
tende transmitir coa propaganda 
institucional é "irreal" e unicamente 
existe no plano da ficción converti
da en elemento de campaña elei
toral. Se cadra nen na mesma idea 
que Frag~ teria de Galiza, afirman. 

Para o BNG a imaxe que vende o 
produto publicitário non ten nada 
que ver cos enterramentos das va
cas en Mesia, co amarre dos bar
cos, coa desféita das enchentes, 
coa crise do sector agrário e pes
queiro, cos mozos que marchan 
para traballar nas Canárias e Bale
ares, na construción ou no hostele
ria, cos emigrantes que non poden 
retomar, coas pensións e coas sol
dadas a cuarta parte inferiores á 
média estatal, coas infraestruturas 
sen rematar ou ideadas só en pa
peis, coma no caso do tren, coa te
lefonia no rural que non serve para 
as novas tecnoloxias, con ser unha 
das derradeiras rexións da Europa 
no Producto Interior Bruto, con re
cuar na vez de avanzar no benes
tar social. .. Sen dúbida duas vi
sións moi diferentes. 

ó BNG recorre ao refrán que afir
ma que o "bó lenzo mesmo na 
hucha se vende" e considera que 
se a acción da Xunta estivera 
composta por feitos positivos 
"non lles faria falta propaganda, 

, 

A actual campaña de publicidade institucional da Xunta e a pasta en marcha cando 
as eleicións xerciis de 1999, declarcida ilegal pala xustiza, teñen diferentes soportes 
pero Idénticos contidos. 

senón que se venderian por si 
mesmo". Para os nacionalistas, 
esta campaña demostra que "Ga
liza está a ponto, pero a ponto de 
caramelo para acadar un governo 
alternativo ao PP". Afirman que 
cada dia están máis convencidos 
da derrota de Fraga e que o seu 
nerviosismo dalles a razón. 

Desde o PSdG-PSOE afirman, 
pola sua banda, que · a 
"campaña teria a sua grácia, se 
non fose a situación real na que 
se atopa o país". Para Pérez 
Touriño esfa campaña vai ser 
contraproducente para o PP, 
pois "a xente non gosta que a 
enganen e sabe perfectamente 
cal é a situación real do país". 
Por iso a califica como "provoca
dora e insultante". 

Propaganda eleitoral _ 

Tanto o BNG como o PSdG
PSOE consideran que a publici
dade institucional da Xunta é 
"propaganda eleitoral desde o 
poder", denunciando que se utili
cen f ndos públicos para costear 
campañas eleitorais do partido 
governante. A esta campaña hai 
que unirlle xa a .do Xacobeo 
2004, con andamiaxes publicitá
rias . que, nun rigoroso español, 
pretenden dar a· coñecer Galiza 

fóra, con cartaces, por exemplo, 
da muralla de Lugo. Dase a cir
cunstáncia que, coma en cam
pañas anteriores, estas realízan
se para os galegas. Será unha 
espécie de autoconvencemento? 

Non é unha técnica nova, pero, 
nas últimas eleicións xerais, os 
tribunais censuraron á Xunta po
la campaña Galicia Terceiro Milé
nio na que se facian as loas dos 
1 O anos de governo Fraga. A 
Xunta viuse na obriga de retirar 
os folletos propagandísticos, pe
ro cando xa estaban difundidos e 
rocollidos amplamente pola 
maioria dos meios de comunica
ción, conseguindo, deste xeito, 
un doble efecto propagandístico 
do que se gabou Pérez Varela. 

Daquela, desde o PP, defende
ron a campaña como totalmente 
"lícita e axeitada", mália ás sen
téncias xudiciais. Agora, Xesus 
Palmou, secretário xeral do PP 
na Galiza, considera que a cam
paña é "lóxica e razoábel", por
que a Xunta "limítase a informar 
das accións de governo". 

Loxicamente, tamén Fraga lri
barne defende a campaña, afir
mando que a "exposición institu
cional das obras que se execu
tan é lexítima". E ponto.• 

ANOSATERRA 

Francisco Vázquez notifícalle 
ao Tribunal Superior que seguirá 
a usar a forma La Coruña 
En resposta ao requerimento de execución da senténcia 
do Tribunal Supremo sobre o topónimo da cidade da Coru
ña e o uso do galega en toda a documentación oficial, 
Francisco Vázquez notificoulle ao Tribunal Superior que a 
forma oficial de A Coruña emprégase "en todas as ordes 
oficiais", "sen prexuízo do direito a utilizar xunto ao nome 
oficial de A Coruña o nome tradicional de La Coruña en 
castellano". O alcalde coruñés manifestou que seguirá a 
utilizar esta forma e que asume a responsabilidade que se 
derive dos trámites da execución da senténcia. Na comu
nicación ao Superior, Vázquez tamén dixo que o galega 
úsase en toda a documentación oficial, algo que é falso. 
Para a Mesa pola Normalización Lingüística a resposta da
da supón un desafio ao Tribunal Superior, que foi quen or
denou a execución da senténcia. Por outra banda, Fran
cisco Vázquez na sua notificación· recoñe~e que A Coruña 
é o único nome desa cidade, ao tempo que acuña un novo 
conceito, o de "noma tradicional", para a forma deturpada 
de La Coruña. A Mesa expresou a sua estrañeza porque 
incumpra a lei un paladin da orde institucional e contra os 
"caldos de cultivo da violéncia" como Francisco Vázquez. • 

A Xunta pagará 
parte das infraestruturas da Mariña 

5 

Ante a negativa do Ministério de Fómento de construir 
un trazado da autovia do Cantábrico que pase polo 
litoral, a Xunta terá que paliar o déficit de infraestruturas 
da Mariña e realizar investimentos nesa zona. Ainda que 
Fomento empregou como argumento cuestións meio 
ambientais para que a autovia non corra polo litoral, en 
realidade foron razóns económicas as que levaron ao 
Estado a optar por enlazar Astúrias con Galiza através 
de de Vilalba. Con esta decisión só inviste 79.288 
millóns de pesetas e aforra 30.000 millóns, ademais de 
retrasar a sua finalización até o ano 2007. Para maquilar 
o investimento, Fomento apresentou un plano de 
infraestruturas para o Norte do país que inclue obras xa 
previstas, das que as máis importantes son a autovia de 
Fene a Ferrol (remate da Autoestrada do Atlántico) e os 
aceso!¡l ao porto de Ferrol. Ademais, a Xunta realizará 
unha série de obras que tratarán de paliar o déficit 
existente na zona e que consistirán fundamentalmente 
na construción dunha autovia de Ferrol a Vilalba e un 
vial de alta capacidade no litoral. De todos xeitos, os 
planos da Xunta, xa contestados en Ferrolterra e na 
Mariña, poderian ser propagandísticos á vista da 
proximidade das eleicións autonómicas. Nos últimos 
tempos, os anúncios eleitorais chegaron ao ponto de 
afirmar que xa comezaron algunhas das obras do tren 
de alta velocidade. • 

A débeda da Confederación 
de Empresários maior da prevista 
O secretário da Confederación de Empresários, Fausto 
Santamarina indicou que a débeda da institución pode
ria ser moi superior ao~ novecentos millóns de pesetas 
inicialmente estimados. A dimensión do burato é algo 
que estuda a fiscalia, pero ao parecer o número de cur
sos e proxectos non realizados pero si subvencionados 
poderia ser maior do determinado até o momento. O su
cesor de António Ramilo na presidéncia da Confedera
ción de Empresários, António Font~nla criticou de novo 
a xestión de Ramilo e prepara un plano para corrixir no 
prazo dun ano e meio a situación económica da entidade.+ 

lndústria exixe responsabilidades 
~ ás eléctricas polos apagóns 

O conselleiro de lndústria, Xan Rodríguez Yuste 
considera que os apagóns durante os temporais deste 
inverno puideron evitarse de contaren as empresas de 
distribución eléctrica cunha rede sen deficiéncias. 
Oeste xeito, o conselleiro nega que fosen os efeitos do 
temporal os causantes dos cortes na subministración 
eléctrica. Ainda que o Governo galego quer determinar 
as responsabilidades durante os apagóns do inverno 
rematado, a pretensión do executivo non está 
motivado tanto pola intención de impor sancións como 
polo desexo de ter en conta a situación da rede para 
futuras planificacións. A Consellaria de lndústria 
apresentou un plano de mellora da cualidade 
enerxética que terá unha vixéncia de catro anos (2001-
2005) e que contará cun orzamento de 15.000 millóns 
de pesetas. O plano anunciado pola Xunta é 
continuación do de Mellora Eléctrica de Galiza, Mega, 
que constituiu un fracaso nos obxectivos, ainda que 
as compañias eléctricas si se beneficiaron das axudas 
económicas do mesmo.• 
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OPtNIÓN 

LEMBRANZA DRAMÁTICA DUN ARTISTA 
ANTóN PATIÑO 

Perto da vivenda rozaba no monte Xosé 
Sande Alvedro. Acadou no dia, unha ca
rrada ben posta de toxos, achegouna á súa 
casa dó -Coto-Pastoriza (Arteixo) ... Era o 
día 28 de Setembro do 

ña, Martín Vieites Martín. Atrás ía que- . 
dando San José, O Carballo, A Moura, 
Fontenova, a Silvia de Abaixo, Ventorri
llo, Agra da BragÓ.a, Santa Margarita . .Sen-

ano 1936. 

'Soñaba con 
bolbor.etas e pintaba 
carabuxos, sireas e 

anxos surreales 
lembra11:do os amigos 

taba no café Unión da 

carreiriña de can-- chegaba Martín Vieites 
Martín... e da botella de coñac na mesilla 
daba uns gro los longos ... e pousandQ ao seu . 
carón a pistola, aos poucos minutos queda
ba dorrriido, satisfeito do deber demandado 
polos que estaban facendo unha Patria no
va, para o seu proveito. 

Os ronquidos daquel castrón escoitábanse 
fóra da vivenda e perante a noite servían 
de ladiña para os oito fillos e a muller. 

Dende entón no Coto~Pastoriza fan niñada 
os Melros e Xilgueiros, os trinos e asubias . . 

son orquestrais. É un gozar para a familia Xo
.sé Sande-memoriam a un artista surrealista-· 
Franciscq Miguel Femández Moratinos. 

De Sequeiros e outros artistas, corhpañeiro 
Francisco Miguel foi. Soñaba con bolbore
tas e pintaba carabu.xos, sireas e anxos su
rreales lembrando os amigos mexicanos. 
Desexaba un mundo mellar para todos! 

Que a sua ial~a dera chegado ao T eixido 
de Santo André! l • 

Antón Patiño, trabando en Vigo o día 30 de marzo do 2001 

Rendido pola roza, a 
perna solta, dormía 
aquela noite ... un es
trondo seco de tiros, 
despertounq á madruga
da; ergu.euse ás sete da 
mañá ... ; diante da porta 
había rodaduras ... ma
n obrara un coche na 
entrada da súa casa. Ex
trañounas e deu en ma
rinar de mal agoiro. 

mexicanos. 

Plaza de Pontevedra, 
agardaba pacentemen
te a chegada dos ir
máns carniceiros Ma
r iños, Mosquera de 
Arteixo e outros ... En
tre tanto barallaban as 
fichas de dominó . 
Arredor daS doce, den
de a sede do Cuartel 
da Falanxe en Juana 
de Vega, se achegaba 
<;asteleiro e outros, 
quen ian ao Cuartel 
benemérito a recibir os 
"fiambres" que de va
gar e sen trámites lle 

Xosé Lois 

Albiscando dende a sua 
facenda, cara a Barrei
ro-Meicende, á man es-

Desexaba un mundo 
mellar para todos!"· 

querda da estrada, indo 
cara Coruña, escasa-
mente cen metros ... un grupo de leiteiras de 
Loureda ... das que lle chegaban laios lasti
meiros, deuse achegado ao grupo; na cuneta 
estaba un home morto e o sangue facia re
gueiro, e sobre do morto o fillo de Martín 
Vieites, cun pé ei;iriba, dicia: "A este revolu
cionario mexicano cazouno meu pai!" 

Unha fachenda de pai e fillo. Si señor! Os 
dous eran veciños de Barreiro-Meicende 
(Arteixo), eran forxadores dunha Patria 
cara un Imperio!! 

• HORAS ANTES DESE DÍA, arredor das 

entregaban. 

Nun Ford T habilitado 
para mixto-viaxeiros entrou o preso ... Ao vo
lante ía o seu proprietario, o Mariño que vivía 
no Matádoiro, · e detras, no centro, o preso e 
aos lados Mariño, Mosquera e Casteleiro, en 
marcha .... Encararon a costa de Santa Marga
rita cara Arteixo, chegando o Coto-Pastorizat 
manobraron á entrada daquela finca, e deron 
volta cara a Coruña, pero cen metros máis ou 
menos ... Baixou do coche Martín Vieites 
Martín e o preso esposado, seguidamente o 
coehe se puxo en marcha ... Metros poucos, un 
estalido ... Aquel home tiña o rostro e corpo 
amoratados dos golpes e sen alxemas . 

seis da tarde, camiñaba encarando a Coru- Andando dende o Coto ao Barreiro -unha 

. ' 

su .es e RE B As E!! 
Nome n•••·•>«H·•H .. ••0•H~••H••••••H Apelidos "••·••oc•······················•H•••H••····· Cód. Postal ....................... º •••••••• Teléfono ...................................... . 

........................... u .............. _ • • Endf;rezo •.... u ................. ............ . ...... . Povoación •................................. N.l.F. ......................................... . 

lt ... •• ,. ... ,. •••• ,. " • ......... " ................. ~,,. • ••• ,. ................ ~ ...... " ........................... .. ....................... ... ·~· , .... ... Província ...................................... País ..... .,. ............. ,,. ......................... ·~.,. ,.. 

Correo electrónico: subs.anosaterra@terra.es 

Suscrébome a A Nasa Tena por un ano/semestr& ao pr&zo de: a) Subscricións para o Estado español O Talón bancáño adxunto. 
O Galiza/Estado/Portugal 9.000 pta/ano 4.500 pta/sernestre. 
O Europa 11.000 pta. 
O América e resto do mundo 14.000 pta. 

. Pagamento domiciliado 

Ba.nco/Caixa de Aforros. ....... ,. .. º ••••••. H .. ••••H••· .. "' ............ u ............... ~ .. ........ . 

Conta ou Ubre1a f ( 1 . 1 -1 1 1 1 l 1 rn 1 . 1 L J _ 1 1 1 1: 1 1 
litular 

P. . , p , . 
ovoacton ........ lt • • • • "lil · ~· .. IJ··· ............... «... .. rov1ncra .-:••··--~·· .... ,~.," .• ", .... ,.. , .,,"••1:·~,. , ~ ... .. ~, .. ~ 

b) Para o r~sto do mundo 
él Xiro irrtemacionat a noma de A Nosa Terra. Apdo. 1.371 Vig(). 
O Cheque bancárto adxunto. 
0Vi$ét. 

,., ·-

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso .• e con cargo á mlña conta, os recibos que ao meu · 
nome lle sexan apresentados .por Promcctóns Culturais Galegas S.A. (A Nosa Tetra). 

Data Atentamente (Sinatura} 

Pagamento con cargo ao meu cartón de crédito 

Visa N2 , ... f .... 1 .. , ...... ! ........ 1 .. ........... 1 _.___._ ......... I 1 i 1 1 ·1 ITTIJ 
C?ata de caducídade do cartón (imprescindíbef} ........ u•••» •H· ......................... H ... .. 

Nome do titular •. n .. ~ ..... ,..H . ... n ••••••••••••• , ... . ....... •••U•·- ................................ <HH~•nTO .. ~ ... , 

Sinatura do titular (imprescindíbel); 



GALIZA 
19 DE ABRIL DE 200 l ANOSATERRA 

O BNG demanda a criación dunha comisión de investigación no Parlamento para garantir_o voto 

Os cónsules cuestionan a limpeza dos procesos 
de votación dos emigrantes en Latinoamérica 
-0- PAULA CASTRO 

Na recente visita a América La
tina dos deputados membros 
da Comisión Especial non Per
manente para o Estudo da 
Emigración, os próprios cón
sules cos que se entrevistaron 
admltlron que a alteración do 
voto era frecuente e que o pro
ceso eleitoral entre os residen
tes ausentes estaba adultera
do. Asi o daba a coñecer o de
putado do BNG, Alfredo Suá
rez Canal, como un argumento 
máis para demandar a cria
ción dunha Comisión de In
vestigación através da que se 
puideran coñecer as activida
des da Xunta e da administra
ción galega en relación co 
exercício de voto dos emigran
tes. Os votos en contra do PP 
impediron a sua criación. 

Todos os deputados que foron na 
viaxe organizada pala Comisión 
Especial non Permanente para o 
Estudo da Emigración puideron 
escoitar a avaliación que facian 
os cónsules a respeito do voto 
emigrante. "Nesas reunións esta
ban presentes deputados do PP 
que están nesta sala -no pleno do 
Parlamento galega- e se lles su
bían as cores cando os cónsules 
dician que o proceso de votación 
era frecuente que estivera adulte
rado", lembraba Suárez Canal. A 
eles dirixiase especialmente o de
putado nacionalista para indicar
lles que "con seriedade democrá
tica, debemos actuar". 

Para Suárez Canal a forma de 
mudar a actual situación seria 
criando unha Comisión de Inves
tigación através da que se pui
dera coñecer o itinerário das ac
tas, "desde que se emite o voto 
até que chega á urna". Esa co
misión encarregaríase tamén de 
comprobar se os cargos da ad
ministración están utilizando a 
sua posición "para instigar a per
soas en determinadas socieda
des galegas", ou o que é o mes
mo, se están actuando como 
axentes eleitorais a favor dun 
partido en concreto e para que 
se explique por que se abren ofi
cinas eleitorais cando está a pi
ques de rematar a lexislatura. 

O !)Ortavoz do BNG sabia que a 
sua proposta de criar unha comi
sión de investigación seria rexei
tada polos votos en contra do 
grupo maioritário da cámara. Ain
da asi tentou de convencer aos 
representantes do PP argüindo 
que "só quen non ten interese en 
garantir a liberdade de voto pode 
oporse á sua criación". 

Para Suárez Canal está en 
cuestión a própria credibilidade 
do próprio proceso eleitoral e a 
imaxe democrática de Galiza. 
Os "votos dos mortos", que apa
rece ron en anteriores comícios 
nos recontos das mesas dos re
sidentes ausentes ou a conver
sión en coléxios eleitorais de se
des do PP na emigración son, 
ao seu entender, probas mani-, 

Suárex Canal, portavoz do BNG, argumentou que "só quen non ten interese en garantir 
a liberdacle de voto pode oporse á criación da comi5ión de investigación". A.PANARO 

festas de irregularidades que 
deben ser subsanadas. 

Aceitar os resultados 

Miguel Santalices, resumiu a po
sición en contra do PP amparán
dose na imposibilidade de modi
ficar a normativa eleitoral. O de
putado popular alegou ademais 
que a Comisión Especial non 
Permanente para o estudo da 

Emi_gración xa está respostando 
ás dúbidas manifestadas por 
Suárez Canal e asegurou que xa 
está garantido o ulibre exercício 
do voto" dos residentes ausen
tes e a ''transparéncia" do proce
so eleitoral. Para o portavoz do 
PP, o problema é que o BNG 
non quer "aceitar os resultados". 

Na sua resposta, Alfredo Suárez 
Canal cuestionou a imposibilidade 

de modificar a lei eleitoral, do mo
mento no que o PP, no Congreso 
dos Deputados, xa propuxo ence
tar cámbios que afectarían, entre 
outros, ao proceso de votación dos 
residentes ausentes. O deputado 
nacionalista insistiu en que co mé
todo actual a limpeza do proceso 
non "está garantida" e adiantou un
ha posíbel ''falla de credibilidade 
democrática da cámara sainte dos 
próximos comícios". 

Socialistas e grupo mixto apoia
ron a proposta apresentada polo . 
BNG. Para a deputada socialista, 
Soledad Soneira é un problema 
de "dignidade". Ao seu entender, 
coa comisión de investigación 
poderíase garantir a lexitimidade 
dos resultados e evitar que "uns 
cidadáns estean sempre baixo · 
sospeita". Os socialistas conside
ran que se debe controlar o sis
tema de remisión de documenta
ción eleitoral, que agora non ten 
en canta que os residentes au
sentes "estean vivos ou non", a 
propaganda institucional, que 
aterece unha "visión distorsiona
da da r~alidade do país" e a con
fusión entre governo e PP. 

Desde· EdG, Xosé Manuel Pa
zos sinalou ademais a necesi
dade de controlpr o uso irregu
lar de fundos públicos, de de
purar con urxéncia os censos 
inflados, de controlar as axudas 
oficiais xestionadas pór instítu
cións privadas e de equiparar 
en direitos aos cidadáns do in
terior e do exterior.• 

Represaliados políticos da ditadura 
demandan indenizacións no Parlamento 
"O que reclamamos, no fundo, é 
unha reparación histórica, tendo 
en conta que na loita contra a 
ditadura non só padecimos a re
presión ou o cárcere as persoas 
directamente afectadas, senón 
tamén as nasas famílias", dicia 
Rafael Pillado na apresentación 
da sua demanda. O documento 
entregado no parlamento está 
asinado por nove persoas de 
Ferrol e pretende promover o 
desenvolvimerito en Galiza da 
lei aprobada polo Congreso dos 
deputados no ano 1990. Nese 
texto regulaméntase o direito ao 
recoñecimento institucional e a 
unha indenización, para as per
soas de máis de 65 anos que 
pasaran máis de tres na cadea 
por motivos políticos durante a 
ditadura. 

Catre ~omunidades autóno
mas, Catalunya, Navarra, As
túrias e Madrid desenvolveron 
xa a lei aprobada polo Congre
so. A contia das indenizacións 
establecida na lei do 90 era de 
un millón de pesetas polos tres 
anos mínimos de cadea e 
200.000 pesetas máis por ca-

da ano a maiores. "Son com
pensacións de carácter simbó
lico, non pasaria os catro anos 
e médio de cárcere a cámbio 
de nada. Só palas razóns que 
os pasei", sinalaba Pillado. 
Trátase, segundo Alfonso Cau
ce, outro dos promotores da 
demanda, de compensar dal
gun xeito "a toda a xente que 
foi condeada e sancionada de 
forma inxusta". 

Superar o pasado 

Os demandantes parten da ne
cesidade de liquidar as secue
las do P,eríodo histórico da dita
durá. "É unha forma simbólica 
de zanxar o pasado cunha ini
ciativa institucional", sinalaba 
Pillado. Ademais, os promoto
res da iniciativa consideran "de 
moi mal gusto que haxa reco
ñecimentos e homenaxes cara 
a xente que se destacou na di
tadura polas suas prácticas tor
turadoras". Anxel Porto referia
se á recente homenaxe a Meli
tón Manzanas e engadia que 
"por isa, tamén queremos o na
so recoñecimento". 

Os tres representantes do gru
po de Ferrol reunírones na ma
ñá do Martes 16 de Abril con 
todos os grupos parlamentá
rios. Nacionalistas, socialistas 
e grupo mixto manifestaron xa 
que apoiarian a sua demanda. 
Pala sua banda, desde o PP 
respostáronlles que estudarian 
con "moita atención" a docu
mentación apresentada e que, 
en todo caso, a resposta non 
ten por que ser negativa. O 
próximo 24 de Maio manterán 
unha entrevista co Valedor .do 
Povo, cantan xa co compromi
so de apoio das centrais sindi
cais UGT e CCOO e esperan 
a confirmar a data de entrevis
ta coa CIG. 

Ante a posibilidade d.e reticén
cias por parte do PP, polo pa
sad o franquista de Manuel 
Fraga, Pillado considera que 
agora, senda presidente dunha 
institución democrática "isa en
traña en si mesmo o recoñeci
mento· do marco democrático e 
eremos que neste marco de 
normalidade poderia valorar os 
direitos que ternos".+ 
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Estradas virtuais 
O conselleiro de Política Te
rritorial, Xosé Guiña, apre
sentaba no parlamento o 
avanzado estado das obras 
da . autovia do Cantábrico. 
Unha descripción que foi 
causa de risas entre os gru
pos da oposición, porque no 
tramo galega, alén de non 
ser autovía do Cantábrico, 
senón da Terra Chá, ainda 
non comezaron as obras. 
Xosé Manuel Pazos, do gru
po mixto cuestionaba a ver
sión oficial do conselleiro 
lembrándolle que "segundo 
vostede levamos anos tran
sitando pala autoestrada 
Santiago-Ourense. Claro 
que ten a avantaxe de que 
como virtual, é gratuita".+ 

Posición 
contraditória 
Francisco Trigo, do BNG, 
lembráballe ao conselleiro 
de Política Territorial que no 
ano 1990 constituírase unha 
plataforma de alcaldes do 
arco Cantábrico, desde Foz 
ou Burela até Ferrol, lidera
da por alcaldes do PP des
de a que se reclamaba a 
Transcantábrica co trazado 
pala costa. Anos despois o 
PP defendia a substancial 
mellara que supoñia, levar 
esa estrada por Vilalba e o 
moitísijmo menor impacto 
ambiental que supoñia que 
fara polo interior. Para Tri
go, o problema do PP é que 
son tan mandados que "non 
son capaces de defender nen 
os seus próprios actos".• 

Vendedor de fume 
Guiña anunciaba que a 
Transcantábrica estará lista 
para o 2007. As previsións 
varian segundo os dias da se
' mana entre 7 e 15 anos. O 
socialista Ismael Rego enten
de que o problema radica en 
que o conselleiro, na vez de 
xestionar os orzamentos para 
defender os intereses do país 
é un "grandísimo vendedor de 
fume". A menos dun semestre 
dos comícios autonómicos, 
para Rego todos os anúncios 
dependen da pira eleitoral. • 

Os milagres 
de San Clódio 
Guiña repetiu todos os anún
cios de investimentos que 
irán a parar a Ferrol. Anún
cios que se .fixeron públicos 
tras da xuntanza político-es
piritual de San Clódio, pero 
que "xa estaban nas nasas 
previsións". O único que se 
fixo no mosteiro foi darlle 
"un decidido apoio institucio
nal", dicia. O conselleiro ne
gou que se tratara de dar 
resposta ás repetidas mobili
zacións cidadás que tiveron . 
lugar ao longo destes últi
mos anos na comarca de fe
rrolterra. En Ferrol xa se fala 
das miragres de San Clódio. • 
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Poderia esbozar unh.a breve 
radiografia da situación da 
mocidade? 

Os problemas difiren en función 
dos segmentos de idade ou azo
na xeográfica á que pertenzamos, 
pero existen maiormente un série 
de cuestións que afectan ao con
xunto da xente moza. Unha das 
máis importantes, ou a fundamen
tal, é a situación laboral. Vivemos 
nun país cunha das taxas de de
semprego máis alta do Estado e 
Europa e con índices de precarie
dade e de eventualidade alarman
tes que afectan a máis do 60% da 
xente moza que ten traballo. Nas 
universidades, ,nas escalas obra
doiro, o estudantado está desmo
ralizado porque non albisca es
pectativas de futuro. Neste sentido 
é moi sintómatica a emigración 
que se está a producir, nalgunhas 
comarcas de xeito masivo, azo
nas como Canárias ou Baleares 
para traballar na construción ou 
na hosteleria. A mocidade non é 
un compartimento estanco e aféc
talle a destrución de postes de tra., 
ballo no agro, pesca, indústria ou 
pequeno comércio. Non se pode 
entender unha política laboral pa
ra a mocidade que non teña en 
conta a conxuntura global do país. 

Un ámbito no que non cesan 
as mobilizacións en contra da 
actuación da Xunta é o ensin'o. 

É outro dos problemas importan
tes aes que queria facer referén
cia. O ensino cada vez é máis 
elitista, clasista e desnortado. O 
Governo artélla unha nova ofen
siva españolizante, queren sepa
rar aos alunas en listos e burros, 
tan unha oferta de ciclos formati
vos e bacharelatos insuficiente 
que non garante a igualdade de 
oportunidades ou incrementan 
os orzamentos ao ensino privado 
en detrimento do público. Non 
existe unha planificación territo
rial que atenda á demanda de 
emprego que peída ter o país e 
úsase o ensino como un colchón 
de parados. Pero a mocidade ta
mén ten outros atrancos. O ac
ceso a unha vivenda própria, por 
exemplo, é fundamental á hora 
de conseguir a emancipación , 
pero as políticas especulativas a 
día de hoxe converten isto case 
que en misión imposíbel. Súma
se a deficitária rede de transpor
tes públicos, a falta de espazos 
para actividades .lúdicas ou cultu
rais ou de asesoramento en te
mas de saude ou sexualidade. 
De feíto o PP, no seu dia, pe:- ~ 
chou o único centro de anticon
cepción e sexualidade do país. 

As organizacións políticas de 
mocidade adoitan verse como 
organizacións pantasmas 
pouco representativas·. Cal é a 
presenza real de Galiza Nova? 

Somos a primeira organización 
xuvenil do país e isa ponse de 
manifesto coa nasa actividade 
nas diferentes comarcas, capaci--· 
dade de incidéncia e mobiliza
ción. Pero a existéncia de organi
zacións pantasmas é real. A día 
de hoxe máis da metade de aso
ciacións censadas non existen. 
Galiza ten un déficit importante 
no seu tecido asociativo a nivel 
xeral que tamén afecta á moci
dade. Pero esto non é casual. 
Non interesa unha mocidade 

· participativa, asociada, crítica 
porque unha mocidade pasiva, 
que non está interelacionada, 
agrupada para facer causas, dá 
menos problemas: Nunca se fo
mentou o asociacionismo porque 
tampouco existe a visión dé que 
ten que ser a mocidade a que ar
telle as suas próprias alternati-

\11"\LILA 
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Secretário Xeral de Galiza Nova 

Rubén Cela 
'A mocidade pode xubilar a Fraga no Outono' 

* PAULA BERGANTIÑOS 

A MOCIDADE É UN DOS SECTORES MÁIS DESPROTEXIDOS E DESFAVORECIDOS POLA POLÍTICA DO P.P., 

AFIRMA RUBÉN CELA, SECRETÁRIO XERAL DE GAL/ZA NOVA, QUEN AO TEMPO SINALA QUE A XENTE MOZA 

TEN NAS SUAS MANS A POSIBILIDADE DUN CÁMBIO DE GOVERNO DA XUNTA. CELA INTERVIRÁ NO ENCON

TRO SOBRE POLÍTICA XUVENIL QUE SE CELEBRA O SABADO 21 DE ABRIL EN COMPOSTELA, ENCADRADO NA 

ROLDA DE XUNTANZAS QUE O B.N.G. ESTA A MANTER. CON REPRESENTANTES DE DIFERENTES SECTORES. 

vas. Sempre existiu un paterna
lismo mal entendido e unha falta 
de interese pala xente moza, que 
é un dos sectores sociais máis 
desfavorecidos e vulnerábeis. 

Por que acusan ao PP de facer 
políticas de cara á galeria? 

Nestes anos non foi quen de dar 
resposta a nengunha das necesi
dades fundamentais que ten a 
xente moza. Mostra diso é o de
partamento que se encarrega de 
aplicar estas políticas, unha Con
sellaria que máis que un gabinete 

executivo parece unha sopa de 
letras. O único que fixo foi pór en 
marcha iniciativas sen contido co
as que trata de lavarlle a cara ao 
Executivo ante unha nefasta xes
tión. Existen un cento de exem
plos, desde o Plano de Emprego 
Xuvenil ao Galiemprego. O máxi
mo expoñente é o último Plano 
de Acción Xove. Intenta copiar as 
reivindicacións históricas do na
cionalismo no Parlamento Gale
ga, non sentido de trazar unha 
estratéxia integral, pero non é 
máis que unha recompilación do 
que fixeron até o de agora. 

A. PANARO 

Desempeña algun papel Gali
za Nova na elaboración do 
programa eleitoral do BNG? 

Ga/iza Nova elabora o apartado 
de mocidade do programa para 
calquer convocatória eleitoral por
que é a xente moza a que mellar 
pode talar de cales son as suas 

· verdadeiras preocupacións e ne
cesidades. Desta volta, p'ara o pri
meiro borrador traballamos en co
misións sectorais. O resultado pú
xose en comun e seguiuse a per
filar en xuntanzas abertas a toda 
a militáncia moza. Este encentro 
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forma parte deste proceso e quer 
servir como espazo de interlocu
ción e contacto coa cidadania, no 
que o BNG peída explicar a sua 
alternativa e recoller as aporta
cións tanto individuais como das 
diferentes asociacións convi
dadas. No programa, que ainda 
non está fechado, abordamos de 
maneira global os problemas que 
de xeito transversal afectan a 
xente moza. Cuestións reais, pal
pábeis e que se poden mudar nos 
próximos catro arios de governo. 
Recolle desde cal seria a organi
zación institucional da Xunta para 
temas de mocidade até a rede de 
pontos de información xuvenil ou 
iniciativas a respeito do asociacio
nismo, emprego, vivenda, sexuali
dade, infraestruturas, drogas, de
porte, .ócio e tempo de lecer, lín
gua ou cultura. 

É certo que o BNG ten na mo
cidade un importante respal
do eleitoral, pero na última ci
ta coas urnas o PP recuperou 
apoios entre a xente moza. 

Ainda que si que é certo que hai 
xente moza que apoia ao PP, se
gue senda o BNG a forza maiori
tária entre persoas de menos de 
trinta anos porque que represen
ta unha aposta de futuro. lso non 
é papel mellado. Na prática polí
tica diária estase a demonstrar 
nas políticas de mocidade dos 
concellos governados por na
cionalistas. Cada vez hai máis 
xente moza que vé no BNG a 
única saida digna para o país. 
Mália que exista mocidade que 
vota ao PP porque se conforma 
co estado actual das cousas, hai 
tamén mozos e mozas que son 
vítimas das redes caciquis dos 
sistemas de contratación nas bri
gadas de incéndios ou na admi
nistración, por exemplo. 

O grao de abstención tamén é 
considerábel. 

A sociedade na que vivamos fo
menta o individualismo, o paso
tismo, a idea de que as causas 
son asi e nós non as irnos cam
biar. O desleixo que reflexa o 
grao de abstención de xente mo
za que como primeira opción de 
voto ten ao BNG tamén ven moti
vado polo descrédito interesado 
que a día de hoxe ten a política. 
Existe unha falta de ilusión que 
nós tentaremos recuperar nos 
próximos meses nos que tare
mos fincapé na importáncia de 
participar. Hai moitos mozos e 
mozas que non son conscientes 
de que absterse indirectamente 
supón apoiar ao PP. Ainda asi a 
mocidade como sector máis diná
mico, ás portas dun cámbio políti
co importante, vai xogar un papel 
fundamental , de ponta de lanza. 
Se hai algo que todas as forma
cións pol íticas teñen claro é que 
nas eleicións de Outono este vo
to vai ser decisivo. 

Propoñen a criación na Xunta 
dunha Secretaria Xeral de Mo
cidade. En que consistiría? 

Un organismo con carácter 
transversal que responda a unha 
visión global da problemática xu
venil e que teña capacidade para 
incidir no resto de Consellarias 
de cara a efectivizar as diferen
tes medidas políticas de maneira 
coordenada. Este organismo ta
mén deberia ter unha vinculación 
directa cos concellos e as depu
tacións. Nós somos moi críticos 
coa situación actual, cos anos de 
governo Fraga. Agora ben, a na
sa é unha crítica construtiva por
que ternos unha alternativa. Para 
nós non ten cabida o pesimismo 
nen a resignación.+ 
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16 de Abril 

Publicación 
Informe de conxuntura 
Económica Galega 2001 - Nº1 
CIEF* 

16, 23 y 30 de Abril 

Taller literario 
Pontevedra 
Café Moderno 
20:00 horas 

Ta Iteres 

AsociaC1ón de Escritores y Artistas 
EspafJofes"' 

17 de Abril 

Concerto 
COro Centro de Mayores Caixa 
Galicia 
Pontevedra 
Aula Sociocultural 
19:00 horas 

18_de ~bri~ _ - :_ :. ·". : ' ·: 

PubJ icaciones 
Documento de economía nº 9 
Galicia, un proyecto en expan
sión: retos y oportunidades para 
su desarrollo 
Victor Pérez-Díaz 
Juan Carlos Rodríguez 
CJE ,. 

Do 19 de Abril ó 30 de Abril -. -

Historia de Galicia 
Ourense 
Colegio MM. Josefinas 

Exposición 

Do 19 de Abril ó 30 de Xuño 

Exposición fotogr ·tica 
Identidades 
Santiago 
Sala de Exposldóns 

·1~ de Abril 

Conferencia 
Ciclo "Un acercamiento al tema de la 
enfermedad mental" 
Mesa redonda: ¿Qué es estar 
mentalmente sano7 
A Coruña 
Centro de Estudios Caixa Galicia 
19:30 horas 
APEM* 

19 de Abril 

Conferencia 
Ciclo "Nuevo ~íglo Nuevos Retos" 
Racismo e anm1graci6n: dos 
caras de un problema 
Javier Sádaba 
Ferro! 
Hotel Almirante 
20:00 horas 

B.RA SOCIAL 
CAIXA.C¡AUCIA. 
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20 de Abril 

Conferencia 
Ciclo "Lugo entre o século XVI e o XVIII" 
A música na Catedral de Lugo: 
S. XVII e XVIII 
Lugo 
Aula Sociocultural 
20:00 horas 
Club Cultural Valle lnclán* 
Concello de Lugo * 

20 de Abril 

Concertos 
Real Filharmonía de Galicia 
Pontevedra 
Auditorio Pazo de Cultura 
21:00 horas 
Concelfo de Pontevedra * 

21 e 22 de Abril 

Congreso 
Congreso de Educación Infantil 
FerroT 
FIMO-A Malata 
Organización de Escuelas Infantiles de 
Ferrolterra * 

21 de Abril 

Ballet 
Ballet Gallego Rey de Viana 
X ove 
Pabellón Municipal 
21:00 horas 
Concel/o de Xove* 

23 de Abril 

Crcfo "Cmensíno" 
Evasión en la granja 
Pontedeume 
Aula Sociocultural 
11 :00 horas 
SS.SS. Concello de Pontedeume ~ 

Do 24 ó 30 de Abril 

Cine 

CUrSO 
Formación y nuevas tecnologías 
para los pequeños empresarios 
de las comarcas 
O Rosal 
Edificio do Concello 
CETADEC* 

24 de Abril 

X ornadas 
Jornada sobre la Sociedad de la , _ 
Información 
A Coruña 
Centro de Estudios Caixa Galicia 
19:00 horas 
Telefónica"' 

24 de Abril · 

Publicación 
Obras (8 volúmenes) de Castelao 
Pontevedra 
Café Moderno 
12:00 horas 
Editorial Galaxia* 

24 de ·Abril ,'- : , , 

Concerto 
Ciclo "Música de MayoresH 
Conciertos Corales 
Santiago 
Aula Sociocultural 
17:00 h. 
Centro de Mayores de Santiago* 

24 de Abril , . 

Ciclo "Cínensino" 
El tren de la vida 
Pontedeume 
Aula Sociocultural 
11:00 horas 
SS.SS. Conce/lo de Pontedeume * 

25 de Abril 

Cine 

Conferencia 
Ciclo "Lugo entre o século XVI e o XVIII" 
literatura e tradición oral nos 
tempos escuras do galego 
Lugo 
Aul.a Sociocultural 
20:00 horas 
Club Cultural Valle lnclán * 
Concello de Lugo* 

Publicación 
"Fillos da Terra". Juan Rodríguez 
A Coruña 
Aula Sociocultural 
20:00 horas 

Conferencias 
Aguas mineromedicinales y 
salud. Aportaciones de la 
provincia Ourense. 
Profesor D. José Carro Otero 
Prevención y tratamiento 
farmacológico de la 
Osteoporosis 
Profesor D. Ángel Belmonte Vicente 
¿los viejos, no deben 
enamorarse?. Ayer y hoy de la 
sexualidad de los mayores. 
Doctor D. Fernando Jíménez Herrero 
Ourense 

-Aula Sociocultural 
20:00 horas 
Real Academia de Medicina y Cfrugfa de 
Galicía* 

26 de Abril · , , , · - _ 

Concerto 
"11 Ciclo Tribus Ibéricas" Lugo Cultural 
Urbalia Rurana · ·' -
Lugo 
Auditorio Municipal -
21:00 horas 
Uníversídade de Santiago* 
Conce{lo de Lugo'* 
Deputación Provincial de Lugo* 

26 de Abril , - _ 

Conferencia 
Ciclo "Un acercamiento al tema de la 
enfermedad mental" 
Mesa redonda: 
El arte y la locura 
A Coruña 
Centro de Estudios Caixa Galicia 
19:30 horas 
APEM* 

26 de Abril · 

Contos para a memoria 
Bieito Iglesias 
Ourense 
Centro de Mayores de Caixa Galicia 
19:00 horas 

26 de Abril 

Ciclo ''Plaxio ou imitación" 
Freak~: A parada dos monstros 
Tod Browning 
Santiago 
Aula Sociocultural 
21:30 horas 
Cine Club Haí que velo* 

Presentación 
Cantos e coplas de cego 
Baldomero Iglesias y Xosé Luis Rivas 
Lugo 
Aula Sociocultural 
20:00 horas 
Ophiusa* 

Xogos 
Xogos Tradicionais uoe escola 
en escola cos xogos populares 
CE.l.P. Otero Pedrayo 
Amoeiro 
10:00 horas 

Tertulia 
Programa uProtagonistasn. Luis 
del Olmo 
Pontevedra 
Café Moderno 
20:30 horas 

Presentación Asociación 
· Ex~Becarios Fundación 

Caixa Galicia 
Pontevedra 
Café Moderno 
17:30 horas 

Becas 

29 de Abril , : _ 

Conc;ertos de Semana Santa 
Orfeón Terra a Nosa 
Ribadavia 
lgrexa de San Francisco 
20:00 horas , 

Concerto 

Exposición 
Aprende a mirar la pintura 
Ortigueira · 
Casa da Cultura 

& FUNDACioN CAiXAC¡AllCIA 
As activídades que figuran neste avance poden sufrir modificacións 
* Entidade colaboradora 
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Aspecto da manifestación dos operários da Unión celebrada en Vilagarcia o Venres 23 de Febreiro. AN.T. 

Raul López recua nas suas acusacións ~e sabotaxe e 
o seguro ere que o condutor durmiuse 

Os xuízos marcan un novo paso 
no conflito da Unión 
Un xuízo de tutela de direitos 
fundamentais e as vistas po
los despedimentos están a 
marcar un novo cenárlo no 
conflito da Unión. Ao tempo, 
o empresário Raul López rec
tificou as suas acusacións de 
sabotaxe no acidente do auto
bus en Boborás, mentres un 
perito da compañia de segu
ros sospeita que o condutor 
do vefculo durmiuse. As ne
gociacións, sen embargo, es
tán interrompidas. 

O primeiro xuízo do conflito da 
Unión celebrouse o Martes 17 
de Abril por unha cuestión de 
tutela de direitos fundamentais_ 
Neste caso a compañia era a 
acusada de contratar traballado
res mentres estaba convocada 
a folga, algo que contravén os 

direitos laborais relativos ao es
qui rol axe, que expresamente 
está proibido na Leí de Folga. 

Mércores, Xoves e Venres, 18, 
19 e 20 de Abril, celébranse os 
primeiros xuízos polos despedi
mentos realizados pala empresa 
no decurso da folga. Mentres o 
resultado do primeiro xuízo, o de 
tutela dos direitos fundamentais, 
tardará menos dunha semana 
en sair, o fallo polos despedi
mentos demorarase algo máis. 

Raul López, xerente de Monbus, 
rectificou sobre as suas acusa
cións de sabotaxe no acidente 
do autobus de Vibasa en Soba
rás, pero non evito u. quedar moi 
tocado. A partir de agora, a po
sición de Monbus e da sua prin
cipal valedora, a Xunta de Gali-

za, queda seriamente compro
metida ante a opinión pública 
por unhas acusacións infun
dadas e precipitadas coa inten
ción de aproveitar o acidente 
para debilitar á CIG no conflito 
colectivo que se vive na Unión. 

A autópsia sobre o cadáver do 
condutor tardará várias sema
nas en _coñecerse. Alguns dos 
seus órganos están en Madrid 
para a sua análise, por se se . 
atopan evidéncias de que pade
ceu algun tipo de paro cardiaco 
o diminución súbita da sua acti
vidad e. Porén, un perito da 
compañia de seguros sospeita 
que o condutor durmiuse. Se na 
autópsia non se observan ano
malías, a CIG tratará de investi
gar se a empresa deu descanso 
suficiente a este condutor. + 

Arredor de Castelao 

De Mª Pilar Garcia Negro 

NÓS OS GALEGOS 

Do rexeitamento dos prexuízos, da lucidez e ao tempo da paixón 
nacen estas aproximazóns ao Castelao político, dinamizador da loita 
polo idioma, escritor, con especial atenzón á presenza popular e 
feminina nas suas obras. Trata-se ante todo de enxergar o que 
Castelao non é, o que Castelao non foi (nen político afeizoado e 
delicuescente, nen pintor merado, nen misóxino e anti-feminista, 
nen moralista, nen obstaculizador de todo o que supuxese vanguarda 
e modemidade para a nosa arte e a nosa literatura, nen dramaturgo 
hipervalorado, nen galeguista a la violeta, asumível até polos que 
congosto o terian fusilado e só puderon condená-lo ao exílio 
nen ... ) E hai logo, eliminada a tona de distorsóns e preconceitos, a 
leitura atenta e. intelixente do que a obra de Cástelao amostra. 

Pilar Pallarés 

ANOSA TERRA 

O muro 
de Berlín e 
o castelo 
da Europa 
Gary Y oungue comenta no 
1'HE GUARDIAN: "Unha das 
facianas mais negativas, e abofé 
que habiaas como area, do de
saparecido Bloque do Leste, era 
a proibición de viaxar. Non era 
raro que Ocideme mallase coa 
sua propaganda sobre este 
aspecto. Os nosos govemos 
apuraban aos cidadáns do Leste 
a pasarse e tiñamos os brazos 
abertos para recebermos aos 
que daban fuxido das balas dos 
vixiantes. Cada novo fuxido 
era unha proba vivinte da mal
dade do comunismo, moito an
tes que contase o seu caso. A 
semana pasado o govemo bri
tánico propuxo á UE o envio 
de funcionários de imigración á 
Bósnia e Croácia para aprende
los a non deixaren entrar os 
pobres porque segundo J ack 
Straw (ministro do Interior no 
Govemo Blair), a rota dos Bal
cáns é a principal entrada da 
imigración ilegal na Europa 
ocidemaL Di Straw: Se 
podemos pechala ou restrinxila, 
gañaremos a bataIIa. Despois de 
derrubar o muro de Berlin, na
ce o castelo de Europa. O que 
antes era o direito humano de 
emigrar chámase agora impli
cación económica. Os nosos 
govemos están metidos nunha 
paradoxa moral e ideolóxíca 
que non dan debullado: aplau
den o libre movimento de capi
tal e repugnan a liberdade da 
man de obra. Despedes obrei
ros, levas a fábrica na que tra
ballaban a un país de salários 
baixos, sindicatos clandestinos 
e leí do máis forte e chámante 
emprendedor; chegas á 

EL ÜAT INVISIBLE & SEBASTIA f EL TEMPS 
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estación de Waterloo para tra
ballar as horas que che boten 
polos cartos que queiran darte 
e eres un mendigo 
vagamundo".+ 

Autonomía 
catalana 
en negativo 
Albert Alay, que fora deputado 
do Parlamento de Catalunya 
por ERC desde 1980 á 1988 es
crebeu un livro titulado Vinte 
anos perdidos? nos que fala da 
e:icperiéncia histórica do Esta
tuto. Teresa Salas faille unha 
entrevista no semanário EL 
TEMPs: "O balanzo dos vinte 
anos é negativo. Á vista está 
que se teñen feíto cousas coma 
estradas, hospitais, escalas etc. 
pero isto era abrigado, mandase 
quen mandase. Ora, hai outras · 
que non se fixeron: a división 
territorial, a leí eleitoral, o con
certo económico son as máis 
visíbeis. Hai máis: Catalunya é 
economicame~ fi ble. Care
cemos de esrrurura de poder 
económico. Non ternos banca 
(a Caixa é privada) nen grande 
indústria. Tampoúco ternos po
der político e isto fai que moi
tas cousas dependan doutros. 
Pujol é un político espilido e 
capaz pero non estabeleceu as 
prioridades axeitadas. Aplicou 
unha política de peixe abordo e 
por exemplo apurou o traspaso 
das cadeas cando a competén
cia da xustiza era de España. O 
govemo de Pujol non conside
rou prioritária unha leí de pro
tección civil nen unha leí de 
caixas, entre outras cousas". + 

O Opus Dei 
no Uruguai 
O semanário BRECHA de Mon
tevideo informa sobre a intro
dución do Opus Dei no 
Uruguai. "A proverbial discre
ción do que alguns investigad -
res chaman Santa Máfia ou Ma-
sanaria Branca, e o escaso inte
rese pelas suas ideas no pafs, f¡, 
xeron que pouco ou nada 
soubese sobre a sua activi acle 
até chegar o govemo de Lu · 
Alberto Lacalle en 1990. Ain
da que ninguén ere que Lacalle 
sexa integrante ou simpatizante 
do Opus, n n é un segredo qu 
Mariano Brito, o que fora o seu 
ministro de Defensa, é membro 
super-numerário da Obra, men
tres que Carlos Delpiazzo, ex
ministro de Saúde Publica e 
Gustavo Licandro, economista 
e tamén membro do govemo de 
De la Calle, son simpatizantes 
manifestos que foran a Roma á 
beatificación do Marqués de 
Peralta". O traballo asinado por 
Sergio Israel dá conta da vincu
lación do diário El Observador 
co Opus Dei: "Oficialmente El 
.Observador non é nen sequer 
católico e defínese en defensa 
da vida, da família da liberdade 
e dos direitos humanos. Mem
bros da família Peirano, 
proprietáiia do xomal, presiden 
a Cámara de Comércio e o Ins
tituto de Estudos Empresariais 
de Montevideo, pear da univer
sidade de Montevideo, obra 
corporativa do Opus Dei".+ 



O sector audiovisual 
MANuELCAO 

Nos últimos anos, están a emerxer en Galiza unha série de ac, 
tividades relacionadas coa sociedade da información audiovi, 
sual materializadas na criación e.produción de séries e pelícu, 
las. O éxito da televisiva Mareas Vivas -coa que a TVG foi lí, 
der de audiéncia en auséncia de eventos deportivos importan, 
tes- representou un fenómeno social e mediático semellante 
ao producido cando en 1985 o J .R. de Dallas empezou a profe, 
rir as primeiras verbas en galega na TV autonómica. 

En realidade, os problemas da proxección no sector audio, 
visual galega proceden da falta de autoestima e descoñece, 
mento por parte da cidadania do país. As enerxias criado, 
ras dtmha sociedade e uns indivíduos que cantan cunha 
peripécia histórica e vital curtida pala emigración e a resis, 
téncia pasiva tiñan que manifestarse unha vez que se em, 
peza a normalizar a nasa cultura mediante a criación, dota, 
ción e consolidamento de institucións mediáticas e cultu, 
rais próprias. O capital criativo de escritores, cineastas ou 
actores só precisaba dun ambiente de toleráncia e liberda, 
de para emerxer e proporcionar unha fervenza de iniciati, 
vas que poderian dar lugar a unha chea de producións me, 
diáticas con posibilidades de introdución no Estado e de 
exportación para o resto do mundo. 

No mundo audiovisual vivimos na cultura do efémero, das 
modas pasaxeiras, o que permite entrar en actividades an, 
te impensábeis debido ás escasas barreiras de entrada, ao 
frenético proceso de cámbio tecnolóxico, ao esvaimento 
das fronteiras e ao crecente troco intercultural. O medre 
do sector empresarial audiovisual galego, materializado na 
contínua criación de empresas, no aumento do volume de 
negócio e na criación de postes de trabatlo é un indicador 
das potencialidades desta actividade. A surpresa polo éxito 
e capacidade interpretativa de actores absolutamente des, 
coñecidos, que non tiveron posibilidade algunha de for, 
marse en centros que só existían en Madrid tende a produ, 
cirse naqueles que posuen un coñecemento do país moi 
centrado no consumo de marisco de ria e/ou cortello. O 
paisano galega está acostumado a actuar e a sobreactuar en 
cenários moi diversos ,uns complicados e outros máis le, 
dos. Ben sexa diante dunha elite estulta pero violenta, que 
controlou o país case sempre, ben <liante dos caciques e ti, 
ralevitas locais, ben na emigración, ben polos mares do 
mundo, o galega debia actuar apelando básicamente á ca, 
pacidade de improvisación forzada palas circunstáncias. 
Probabelmente, calquer paisano galego é capaz de plasmar 
unha chea de persoaxes sen apenas entrenamento pois isa 
foi o que fuco case toda a sua vida. A metáfora do galega 
que non se sabe se sube ou babea representa o cume da ac, 
tuación teatral, alérxico ao fanatismo, sempre respetuoso e 
saudabelmente desconfiado como corresponde a un cicla, 
dán independente, individualista e tolerante. En certa oca, 
sión, un cidadán en Catalunya increpaba sañudo a un vici, 
ño,actor que interpretaba nunha série televisiva de grande 
éxito a un persoaxe especialmente malvado cando o por, 
teiro do edif(cio, de orbce galega, lanzou un desmobilizador 
e defensivo: "De algo hai que vi·1er". 

'A metáfora do gal ego 
que non se sabe se sube ou baixa 

representa o cume 
da actuación teatral, 

alérxico ao fanatismo, 
sempre respetuoso e 

saudabelmente 
desconfiado" 

A capacidade para a interpretación e a criación audiovi, 
sual poderia potenciarse en Galiza cun mellar deseño insti, 
tucional e cun rnaior apoio ás iniciativas existentes. En to, 
do caso, este apoio non pode conlevar nunca políticas in, 
tervencionistas e !imitadoras da liberdade criadora e, me, 
nos ainda, unha redución ao espácio audiovisual galega co, 
rno -referéncia única. O sector audiovisual ha promover 
iniciativas nun marco globalizado, avanzando na moderni, 
zación e aumento de tamaño das empresas tendo en conta 
que a avantaxe competitiva principa radica na capacidade 
criativa e de conexión coas demandas que as modas e os 
mercados impoñen en actividades moi cambiantes.• 
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Ribeira sae á rua na demanda dunha 
solución para os pescadores do Sáhara 
*C.L. 

Pese ao final das conversas 
entre a UE e Marrocos para 
renovar o acordo pesqueiro, a 
Mesa pola Defensa da Pesca · 
segue a exixir nas ruas o rei
nício das negociacións e o 
apoio político para lograr que 
este sector chave na econo
mia galega non esmoreza. O 
próximo Martes, 24 de. Abril, 
ás 8 po serán, a vila de Ribei
ra será cenário dunha multitu
dinária manifestación que cla
ma a prol do futuro da pesca. 

As demandas da mesa son cla
ras. "Sabemos que é posíbel un 
acorde digno. A nosa pesca ten 
un futuro espléndido se as auto
ridad es políticas de Madrid e 
Bruxelas, visto o seguidismo do 
governo de Fraga, aproveitan a 
sua posición de forza económi
ca sobre Marrocos", explica Xa
bier Aboi, portavoz deste colec
tivo de armadores, mariñeiros e 
demais partícipes do sector pes
queiro nos caladoiros saharauis. 

Desde que o acorclo con Marrocos prescribiu foron moitas as mobilizac:ións. Na imaxe 
a celebrada na Guarda o pasado ano. A.N.T. 

espada para se aseguraren a re
colocación dalguns buques do 
Sáhara." 

Debate parlamentar 

Xabier Aboi interpreta como un 
pedimento valeiro a demanda 
dos grupos parlamentários do 
PP e do PSOE para se reini
ciaren as conversas co governo 
marroqui. "Está ben que se exi
xa unha volta ao diálogo, pero 
precisamos maior presión políti
ca para lles abrigar a eles a 
aceptar este acorde." 

Para Aboi, o ministro de Pesca, 
Miguel Arias Cañete, carece de 
obxectivos neste asunto e dá 
paus de cego. "Están desorien
tados. Arestora non saben se 
continuar a pagar os subsídios, 
iniciar a reconversión ou segúir a 
ceder en capturas como o peixe 

A Mesa pala Defensa da Pesca 
considera fundamental garantir a 
preséncia dos pesqueiros gale
gas nas águas saharauis. "Pes
car neutros caladoiros pode ser 
unha saída complementária, pe
ro non alternativa. Ademais, 
cómpre reindustrializar as co
marcas pesqueiras e potenciar 
este sector, que está a medrar 
moito no conxunto da U E. O que 
non se pode é querer cambiar a 
pesca por turismo de luxo, por
que é esperpéntico e ignora a 
realidade de Galiza e a sua rela
ción histórica coa pesca." 

Logo da mobilización en Ribeira, 
prevese convocar outra manifes
tación en Marin, ainda sen data. 
A mesa prepara outras medidas 
reivindicativas que alerten a opi
nión pública do grave problema 
da pesca hoxendia. + 

GRUPOÁLVAREZ, 
A SOCIEDADE ANÓNIMA LABORAL 

OU UNHA PERIGOSA UTOPIA 
MANuELMERA 

Alvarez sempre foi sinónimo en Vigo de vangarda 
sindical, corno Vulcano ou Barreras, polo que ten un 
prestíxio ben gañado entre os traballadores da bisba, 
rra pola sua capacidade de loita. Pero a sua lus foise 
apagando pouco a pouco nos últimos anos. Hai tern, 
po que non realiza mobilizacións, nen busca a solida, 
riedade no resto das empresas, rnália estar nwilia si, 
tuación difícil, complicada, na que está en xogo o 
seu futuro como empresa e os postas de traballo que 
todos os dias dan vida á factoría, ... fabricando pratos 
fermosos, coñecidos internacionalmente, a sua louza 
ten un prestíxio aínda recoñecido!. 

l)oxe o cadro de persoal do Grupo de Empresas 
Alvarez (GEA) non chega aos 750 operários. Dende 
a privatización durante o govemo do PSOE, case que 
un regalo a un grupo valenciano, foi perdendo persa, 
al e acumulando perdas, anque sernpre tivo unha 
carteira de pedidos importante. Agora, con rnáis de 
20 mil rnillóns de débedas, o Comité de empresa pro, 
pón corno solución unha Sociedade Anónima Labo, 
ral (SAL). Os empregados que queden (uns 600) de, 
ben aportar as indernnizacións por rescisión dos con, 
tratos corno unha parte da en~ada segundo a propos, 
ta que parece será escollida. E unha desas saídas que 
só se entenden corno derradeiro recurso, perigosa, 
que oferece rnoitas dúbidas, e na os operários poden 
perder moitos cartas ... Que fyturo pode ter unha 
SAL con 600 ernpregados? Adernais, . non se poden 
esquecer os resultados negativos doutras SAL, moito 
rnáis pequenas e <loadas de xestionar. · 

Pero, o que resulta máis estrano, incomprensíbel, na 
actuación do Comité é que non buscaran outras saídas 

menos radicais, que non comprornetesen as indernni, 
zacións dos traballadores, irnaxinérnonos se as causas 
van mal. Isto pensa a CIG, que coida se deben esgotar 
todas as alternativas antes. Fundamentalmente corn, 
prometer á Xunta de Galiza para que apoie economi, 
camente ao grupo ou busque un novo empresário (sei, 
ca xa hai un que esta disposto a mercar a produción e 
entrar dalgun xeito na xestión). Resulta difícil de en, 
tender, tendo en conra o arriscado da proposta, que a 
maioria do Comité de Empresa (CCOO, UGT e 
USO) non presione ao Govemo galego para que dea 
unha alternativa a GEA, acaso non lle deu dous mil 
millóns a Monbús ?! O argumento de que a Unión Eu, 
ropea proibe as subvencións non impede os préstamos, 
como no caso que acabo de nomear. 

A constitución da SAL non parece ser a millar respog, 
ta á grave situación económica e de xestión que ten 
GEA, máxime coa rnetade do persoal en contra (363 
operários asinaron un escrito da CIG neste sentido). 
Deberan ser cuestións que fbceran reflexionar á rnai°' 
ria do Comité, porque non se pode facer unha Sociea-: 
de Anónima Laboral con tanta ºPosición. Ademais, 

... con esta proposta toda a responsabilidade cae nas cog, 
tas dos traballadores e, mentres tanto, os conselleiros 
de turno da Xunta de Galiza fican aliviados e cun pr°' 
blema menos. Pensarán con razón no PP, que se todas 
as empresas en crise colleran este camiño governar se, 
ria unha bicoca, mais aportarla unha solución real? Os 
antecedentes, o marco económico, parecen desacon, 
sellar esta saída, unha aposta arriscada e perigosa para 
os traballadores que propón a maioria do Comité.+ 

MANuEL MERA é Presidente da CIG 
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Un informe da c1os·L denúncia a precariedade dos dereitos dos traballadores 

O 'modelo americano' de relacións labora is 
~ RAMON MACEIRAS 

Na sociedade da "libre em
presa", o "libre albedrio" e 
demais liberdades formais, 
os traballadores carecen 
dos máis mínimos direitos 
asociativos e sindicais, se
gundo reza o máis recente 
informe sobre violación de 
direitos sindicais feito pú
blico pola Confederación In
ternacional de Organizacio
nes Sindicales Libres (CIOSL). 

Co cinismo que sempre mos
tran en política internacional, 
os Estados Unidos pretenden 
converterse en abandeirados 
dos direitos sociais nos deba
tes da Organización Mundial 
de Comércio. Pero o informe 
da CIOSL bota por terra tanta 
palabreria: "Nen o direito a fol
ga nen o direito dos traballado
res a organizarse en sindicatos 
están adecuadamente protexi
dos pola )exislación estadouni
dense. A lei non protexe aos 
traballadores cando o empre
gador está decidido a destruir 
ou impedir a representación 
sindical". Esa é unha conclu
sión do informe, que se pode 
ler en internet na seguinte di
rección: www.icftu.org. 

Segundo o informe da CIOSL, 
polo menos un de cada dez mili
tantes sindicais que tentan de . 
formar un sindicado é despedi
do ilegalmente: Se manteñen os_ 
métodos mafiosos e antisindi
cais que se expresan en que 
moitos empresários contratan 
detectives e empresas -de segu
ridad e para apoiar campañas 
antisindicais, incluindo a vixián
cia dos activistas. En moitos ca
sos se obteñen expedientes xu
d ici ais, histórias clínicas e se 
buscan debilidades da vida per
soal dos activistas para desa
creditalos. 

As práticas mafiosas continuan 
coa negativa reiterada a que os 
representantes sindicais podan 
acceder á empresa para reunir
se cos traballadores durante as 
pausas de traballo. Está conta
bilizado que no 60% dos casos 

. de realización de campañas pa
ra constitución de sindicatos du
rante o ano pasado, os empre
sários ameazaron con pechar 
ou transladar as fábricas en 
resposta á actividade sindical. 
Onde se negociaron convénios 
colectivos por primeira vez, nun 

Os operários estadounidenses leñen un grave déficit de direitos no traballo. 

12% dos casos as fábricas to
ron pechadas despois de inicia
da a negociación. 

Un tércio dos empresários ne
gocia "en apariéncia" con sindi
catos recén criados. O 40% 

A boa saúde do marxismo 
~R.M. 

A de James Petras é unha das 
poucas "voces que claman no 
deserto"' en meio do império de 
papanatismo e dogmatismo 
acientífico en que se converteron 
as universidades deste mundo 
unipolar e globalizado, particular
mente no que atingue ás ciéncias 
económicas, sociais e políticas. 

O ano pasado poidemos desfru
tar da sua preséncia na Semana 
Galega de Filosofia. Petras {pro
fesor de socioloxia en Nova lork, 
e. marxista para mais señas) 
deu-lle caña á globalización, ao 
imperialismo, ao sindicalismó 
amarelo, ás ONG's apolíticas e 
ao pensamento único. 

Petras é un dos animadores 
dunha intelectualidade marxista 
que quedou pasmada tras a caí
da do socialismo real e deixou 
paso a toda serte de sepulturei
ros do marxismo, superficiais 
soterradores dunha ideoloxia 
presuntamente esgotada e que 
desfrutan de espácios a esgalla 
nos meios de comunicación. To
do un fato de sacerdotes do li
bre mercado que cobra .moi ben 
os seus servizos de confusión 
pública, desinformación e ~rxi
versación da realidade. Presun
tos economistas de tres ao 
cuarto que se adican non a en
s in ar economia senón a fun
cións apoloxéticas do neolibe
ralismo e práticas inquisitoriais 
de calquer atisbo de pensamen-

das negociacións de Jconvénios 
colectivos fracasan. E normal e 
legal a contratación de traballa-

to crítico no ámbito académico. 

De calquer xeito, e sobre todo 
porque a realidade real é moi 
teimuda, o pensamento marxis
ta empeza de novo a gozar de 
boa saúde. E ainda que ese 
pensamento enfronta un duro 
siléncio nos grandes meios de 
comunicación de masas, espá
llase ao través dunha grande 
cantidade de publicacións e un
ha interesante convocatória de 
simposia ou reunións. Unha 
boa parte dese novo pensa
mento marxista é anglosaxón e 
francés e atopa-se en revistas 
como Monthly Review (USA), 
New Left Review (USA}; Re
view of Radical Politícal Econo
mícs (USA); Scíence and So-
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dores de reemprazo durante as 
folgas. Nos casos de vitórias 
sindicais nas negociacións co
lectivas, nun 80% dos casos os 
traballadores son reempraza
dos se o acordo non satisfai ao 
empresário. 

A lexislación laboral estadou
nidense non cobre aos traba
lladores agrícolas, domésticos 
e gardas de seguridade, a lei 
só dá direito aos folguistas a 
volver ao traballo cando haxa 
un emprego vacante. Un 40% 
dos traballadores do sector 
público están privados de di
reito á negociación colectiva. 
Trece Estados da Unión non 
permiten en absoluto a nego
ciación colectiva e outros tre
ce só autorizan a negociación 
para algunhas categorías de 
funcionários. 

Con tales práticas semiescra
vistas é normal que os Esta
dos Unidos só suscreban un 
dos sete convénios básicos 
sobre relación laborais e di
reitos sindicais da OIT . O 
único que suscreben é o con
vénio 29 contra o traballo for
zoso e obrigatório. E iso por
que se realizou toda unha 
guerra de secesión que aca
bou coa escravitude no sécu
lo pasado. 

Moitos inxenuos admiradores 
do "american way of life" se 
surprenden ao coñecer estas 
misérias do país máis podero
so do mundo.+ 

ciety (USA); Tecnology and 
Culture (USA); Rethinking Mar
xism (USA); Capital and Class 
(Inglaterra) e Actuel Marx 
(Franza). Sabemos que a re
vista Capital and Class celebra 
cada ano unha conferéncia de 
Socialist Economist. O primeiro 
congreso Marx lnternational 
contou coa participación de 500 
persoas e o segundo celebrou
se no ano 98 organizado pala 
revista Actuel Marx. 

Segundo reseñan estas publi
cacións, a riqueza e variedade 
dos enfoques críticos desde 
perspeitivas marxistas é moi 
grande, en contraposición co 
peche dogmático e monotemá
tico do pensamento único.• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ff~-~iij~i,~i~iji~§~i~ff~i~i~i~R~~¡$~11~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Os pensadores de todos os tempos nos 
asuntos económicos salitntaron a relación 
fundamental entre a economia e a políti, 
ca, polo que se denominou a esta discipli, 
na como Economía Política. Esta relación 
distingue a obra dos preclásicos e dos clá, 
sicos da Economia e inclue necesariamen, 
te ás finanzas públicas, a moeda, o crédito, 
a banca, o comércio exterior e os paga, 
mentas internacionais, entre outras maté, 
rias indispens,ábeis. 

Os neoclásicos -con excepcións notá, 
beis: Marahall, Pareto, Wicksell, Casse, 
entre outros- tenderon un velo sobre o 
fundamento político da economia e case 

A ditadura dos índices 
que a elevan ao olimpo das categorias 
abstractas, neutras, tecidas con fórmulas 
e modelos matemáticos e razoamentos 
puros. Algun estudoso aponta que isto 
foi unha reacción académica ante o pen, 
samento de Marx, quen levou ás suas 
maiores consecuéncias os princípios da 
economia política clásica. 

No esmorecente século XX, eminentes 
economistas do mundo académico 
-Schumpeter, Baumol, Samuelson, Key, 
nes, Galbraith, entre outros- retomaron 
a senda da Economia Política e destaca, 
ron teórica e pragmaticamente a índole 
social da cuestión económica. Existe po, 

lo tanto unha interdependéncia indiso, 
lúbel _entre a economia, a política e a vi, 
da social. . 

Estas referéncias veñen a conto agora 
cando se trata de encontrar supostas se, 
paracións entre os tres procesos da vida 
humana. Na prescripción das políticas 
propriamente económica·s, como no co, 
ñecido recetário do FMI, recoméndase 
emendar ou suavizar os efeitos desas po, 
líticas no nível de vida de grupos sociais 
considerados vulnerábeis ou marxinais , 
que van sendo a maioria polo mundo 
adiante~ mediante programas de asistén, 
cia social, espácio de salvamento ou mu, 

ro de contención ante a inconformidade 
social. lsto ten o propósito manifesto, ou 
encuberto, de aillar a chamada macroe, 
conomia do curso da vida social, como 
se actividade económica non fose a máis 
social das actividades humanas, o fonda, 
mento mesmo do ser, o quefacer e o 
acontecer da nacións. 

O pensamento único difunde a idea de 
que as crecentes bolsas de pobreza, a per, 
manéncia estrutural do paro, as lacras so, 
ciais en xeral, son produtos isolados, non 
a consecuéncia de determinadas políticas _ 
macroeconómicas: as que se están a seguer 
mundialmente. + 
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Malle ira 
de dous skinheads 
fascistas 
ao camaretro 
deArtábria 
A cidade de Ferrol foi durante 
os dias festivos da Semana San, 
ta escenário, de novo, das agre, 
sións de mozos vencellados á 
extrema direita. Desta vez,· o 
camareiro da Fundación Artá, 
bria, asociación que ademais de 
organizar actividades culturais 
dispón dun bar, recebeu unha 
malleira o Domingo 15 de 
Abril ás seis da tarde cando se 
aropaba só no local da céntrica 
rua da Madalena. Dous mozos 
con estética skin entraron no 
bar ao berro de "independentis, 
ta,, e lanzáronse sobre el até fa, 
celo cair ao chan. Segundo o 
relato de Mauricio Castro, pre, 
sidente de Artábria, foi golpea, 
do con t:amboteres de madeira. 
Mentres o camareiro podia sair 
á rua a pedir axuda, os dous 
agresores rompian garrafas, dis, 
cos e cadeiras. Fuxiron, pero 
antes utilizaron un sprai parali, 
sante contra a sua vítim.a. 

O balance das agresións do ca, 
mareiro de Artábria, translada, 
do a Urxéncias, resultou de 
contusións por tcxlo o corpo e 
cabeza, tres pontos de sutura no 
queixo e un beizo partido. Cas, 
tro subliña que "se trata dun 
paso máís na escalada fascista 
española contra unha entidade 
legalmente constituída para 
traballar pola cultura, os valo
res solldários e os direitos histó, 
ricos da Galiza". Recorda que 
esta é a cuarta agresión a Artá, 
bria: anteri rmente apareceron 
pintadas fascistas nas paredes e 
na p rsiana exterior, con amea, 
zas de morte para membros da 
Fundación. Tamén atacaron 
parte da fachada e ameazaron 
através de intemet con destro, 
zar o local. U n dos autores, 
Carlo A lberto Fraga, foi con, 
deado por un delicto de faltas a 
unha multa que Castro consi, 
dera "insignificante,,. 

N os últimos dias polo centro de 
Ferrol apareceron autoc9lantes 
contra a imigración asinados 
polos grupo Democracia Na, 
cional. Maurício Castro subliña 
ademais que Artábria non é o 
unico obxectivo <lestes grupos, 
xa que as sedes do BNG e CIG 
padecen continuamente as pin
tadas. O último dos ataques re
matou cunha viciña co brazo 
fraturado por chamar a atención 
a uns mozos que facian unha 
pintada no local da formación 
política nacionalista. A policia 
identificou aos agresores, entre 
os que estaban implicados farni, 
liares de militares. Na fundación 
Artábria dan case por seguro 
que non é nengun skinhead fe, 
rrolán o autor da malleira, se, 
nón alguns dos seus contactos 
foráneos que se achegan á cida
de en periodos de vacacións. • 

SOCIEDADE 
Mostovoi e Djalminha deixan vacantes os papeis protagonistas do partido 

Celta-Deportivo, 
unha batalla sen xenerais 
-0- CÉSAR LORENZO GIL 

Non hai dúbida de que o par
tido entre o Celta e o Depor
tivo do vindeiro Sábado, 21 
de Abril, en Balaídos, vai su
frir as auséncias dos gran
des xénios de ambas as 
equipas, Alexander Mostovoi 
e Djalminha Feitosa. As suas 
sancións, ao igua ca outras 
baixas provocadas por tar
xetas, convocatórias interna
cionais e lesións, impedirán 
que os dous conxuntos lu
zan no céspede todo o seu 
potencial. O encontro con
verterase nunha difícil pugna 
por obter a glória que siarei
ros outorgan nos choques en
tre os grandes rivais galegas. 

Mostovoi -se os recursos non o 
evitan- estará na bancada por 
"insinuar" que o árbitro do Rá
cing de Santander-Celta, Víctor 
Esquinas Torres, estaba pagado 
pota afeizón cántabra. Djalmin
ha, por vingarse através dQs 
seus tacos dunha patada do za
ragocista José Ignacio con idén
tico castigo. Como atinxidos pa
la mesma fada, derramaron a 
ilusión de moitos bons siareiros 
ao futbol , que soñaban ver de 
novo un duelo entre dous dos 
mellares xogadores de Europa, 
especialmente motivados cando 
lles toca enfrontárense entre si. 

~ 
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Triste é, polo tanto, que os seus 
próprios defectos, xunto aos 
erras arbitrais, frustre a loita des
tes mariscais do balón, capaces 
de rachar o aramado da tensión 
que sempre domina os encon
tros entre vigueses e coruñeses. 
Mais , ao mesmo tempo, pode 
ser unha boa ocasión para que 
brillen os outros altos mandos 
de cada escadra, xa condecora
dos noutrora polos seus méritos. 
Gustavo López e, especialmen
te, Turu Flores, van reclamar os 
seus galóns, as suas medallas e 
o seu carisma para desarmar o 
contrário. Estes dous arxentinos 
trouxeron a paixón dos choques 
do seu país aos terreas galegas. 
O céltico protagonizou a vitória 
celeste do pasado ano en Balaí
dos; mentres que o deportivista 
tentará recuperar a sua aureola 
de talismán diante dos rivais do 
sul, que ·tan bons resultados lle 
deu á sua equipa durante pasa
das tempadas. 

:...._..L._~~~~_:_~~~~~~Ll:il ~ 

Comandos de elite 

Salvo sorpresas de última hora, 
o Celta pres_cindirá, ademais de 
Mostovoi, de Berizzo e, posibel
mente, de Djorovic, se non me
llara das suas moléstias. No Dé
por non estarán Naybet, Bassir 
e Songo'o, ademais de Djalmin~ 
ha. Estas baixas, por moito que 
Javier lrureta e Víctor Fernán
dez se queixen publicamente, 
non son tan importantes coma 
as da primeira volta, na que os 
galegas Nogueral e Coira, habi
tuais suplentes dos suplentes, 
deron unha lección de futbol e 
demostraron que, a pesar de to-

No Celta·Deportivo da tempada pasada, o celeste Juanfran, na imaxe, foi expulsado. 

das as liberalizacións do merca
do posíbeis, os futbolistas da te
rra dano todo cando se resolve 
a sua máis importante festa. 

Respecto ao estado físico e psí
quico dos dous grupos, a sua si
tuación é ben diferente e a sua 
motivación, sem-

inútil, pode ter consecuéncias 
na moral do cadro branquiazul. 
Mais, ao mesmo tempo, lrureta 
sabe ·que será máis fácil centrar 
os seus xogadores para que loi
ter:i ' por manter o cerco ao .lide
rato do Madrid na espera da tan 
cacarexada próxima crise bran-

ca. Contra o Cel
pre moi alta, pro
cede de distintas 
orixes. O Celta 
vén de perder o 
seu primeiro par
tido na segunda 

Gustavo López 
e Turu Flores 

ta, o Dépor vol
verá contar coa 
sua efectividade 
como mellar ar
nia. O holandés 
Makaay, o uru
guaio Pandiani e 
o brasileiro 
É.merson poden 

· volta da liga, en 
Santander, lago 
dun exercício de 
magnicídio arbi
tral e pesadelo 
estival cos graví
simos erras do 
porteiro Cavallero 
ao xeito de pase-

trouxeron 
da Arxentina 
a paixón ser os piares 

dos choques de 
alta rivalidade 

precisos para 
puntuar en Vigo. 

En canto ás afei
zóns, a hora do 
encontro (9 da 
noite) dificultará 
o traslado en 
tren dos siareiros 
desde A Coruña. 
Várias empresas 

ata de espectros. 
Mália iso, os vi- , 
gueses saben da 
importáncia de 
vencer os coru-
ñeses e seguiren 
optando a xogar a Uefa o ano 
que vén. As suas mellares ar
mas serán o galego-arxentino 
López e os brasileiros Edu e 
Catan ha. 

Ao Deportivo escachóuselle o 
espello europeu tras a derrota 
na eliminatória diante do Leeds. 
A vitória de Riazor, á parte de 

de autobuses xa anunciaron 
que non organizarán viaxes, te
merosas de que se repitan os 
incidentes que acabaron coas 
fiestras da maioria dos veículos 
vigueses que visitaron Riazor. É 
por iso que o coche será o mé
dio de locomoción máis utilizado 
polos que non opten por seguir 
o choque pala TVG. +· 
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Emigrantes retomados 
promoven unha 
asociación para analisar 
a situación _do país 

Os emigrantes retornados ve
ñen de decidir a criación dunha 
asociación através da que pro
mover que "os emigrantes se
xan parte integrante do país". 
Manuel Domínguez, elixido co
ordenador, considera necesá
rio que os emigrantes aporten 
a sua experiéncia e manteñan 
contactos con aqueles que 
permanecen na diáspora "para 
que non se leven surpresas 
cando regresen". A sua preten
sión é orgánizarse por comar
cas e enviar información cons
tante, sobre todo a aqueles 
que están en Europa, nomea
damente en Suiza, para que 
"non receban de Galiza unica
mente a imaxe que chega atra
vés da propaganda oficial". A 
idea da asociación xurdiu nun 
xantar celebrado en Muxia o 
pasado dia 13 de Abril, no que 
os emigrantes retornados trata
ban de "intercambiar pontos de 
vista sobre a realidade socio
política e cultural de Galiza 
"nesta nosa volta definitiva"·.+ 

Compostela 
na xuntania de cidades 
património en Quebec , 

Até o 20 de Abril desenvól
vese en Quebec, Canadá, o 
Encontro Extraordinário de 
Alcaldes das Cidades Patri-

. mónio das Américas. Com
postela está representada 
nesta reunión coa preséncia 
da primeira tenente alcalde 
Encarna Otero. O tema cen
tral da xuntanza é "A 
conservación urbana: un 
principio activo de 
desenvolvemento duradeiro 
da cidade histórica". Parte a 
reunión de que os
investimentos nas cidades 
vellas repercuten no progre
so das partes novas das ci
dades. Do encontro sairá 
unha declaración dirixida 
aos xefes de Estado para 
que apoien a conservación 
das cidades históricas.+ 

Os senadores debaten 
sobre a biomasa 
en Allariz 

O funcionamento dunha 
central de biomasa no concello 
de Allariz é o mptivo principal 
de que sexa esta vila o 
escenário da Xornada de Tra
ballo da Comisión de Ciéncia e 
T ecnoloxia do Senado. Mérco
res 18 e Xoves 19 de Abril fo
ron as datas escollidas para as 
sesións de traballo, nas que 
participaron os senadores que 
forman parte desta comisión. 
O Senado, a raiz dunha inter
pelación do nacionalista Anxo 
Quintana, aprobou 
recentemente instar ao Gover
no a que se esforce por acadar 
os obxectivos que o Plano de 
Fomento das Enerxias Reno
vábeis estabelece para a bio
masa no horizonte do 201 O.+ 
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Un conxunio escultórico 
no campo da Rata e a 
colocación das placas 

cos nomes de fusilados 
· no 36 foron os actos 
centrais para celebrar 

na Coruña o setenta 
aniversário da 11 
República. Unha 

efeméride que foi 
lembrada noutras 

cidades e vilas gal~gas 
como Ourense, 

Pontevedra e 
· Redondela, e que· 

contou con testemuñas 
. directas daquel "novo e 

ilusionante" réxime 
o 

político. Os amigos :~ 
republicanos de todo ~ 
, ,., > 

pa1s mantenen acesa a~ 
memória nun ~ 

. , . g 
amversano con escasa o 

X 

implicaCión institucional. ~ 

SOGIEbADE, 
ANOSATERRA 19 DE ABRIL DE 2001 

Centos de persoas arrouparon na Coruña a inauguración do monumento de Isaac Diaz Pardo éu vítimas do 36. O acto contou coa pruenza do alcalde Francisco Vénqua. 

Asociacións,.viciños e vellos militantes fan brillar a comemoración do aniversário 

A <República ten amigos setenta anos desj>ois 
Non é o caso do concello da Co
ruña que si estivo representado 
na ina_uguración do monumento 
do campo da Rata polo seu al
calde, Francisco Vázquez, quen 
falou dun "acto de xustiza e con
ciliación" diante dos vellos repu
blicanos da cidade. O autor do 
conxunto escultórico, Isaac Diaz 
Pardo, louvou ao concello hercu
lino por apuralo en dar forma a 
unhas pedras que lembran ás ví
timas no mesmo lugar dos fusila
mentos do 36. Unha fotografia 
revélao. Aderida ao conxunto es
cultórico de Diaz Pardo, a imaxe 
roubada por un soldado recolle 
os fusilamentos neste espazo. 

Xa aprobada polo pleno, tal ca-

mo sinalou _o alcalde Francisco 
Vázquez, está a colocación das 
placas dos dous xenerais fusila
dos Salcedo e Caridad, novos 
nemes no rueiro herculino. Váz
quez subliñou que este recoñe
cimento supuña un "deber" para 
"unha cidade de alma republica
na que padeceu longos anos de 
siléncio" e gabouse de que xa 
se poda talar dun roteiro republi
cano na Coruña. Os actos do 
dia 14 non remataron no Campo 
da Rata. O Ateneo Republicano, 
presidido por Carlos Etcheve
rria, depositou unha coroa de 
flores no monumento do cemité
rio civil e organizou unha confe
ré nc i a conducida por Xesus 
Alonso Montero. 

Centos de viciños 
en Redondela 

Fernando Frias foi o encarre
g ado de ler un discurso na 
cea que o mesmo 14 celebra
ron os amigos da República 
de Pontevedra. Aragonés de 
nacimento, este vello republi
cano Jeva vivindo décadas na 
cidade do Lérez. Era unha 
adolescente cando se produ
ci u o levantamento no 36, a 
sua última detención ainda ti
vo lugar en 1971 . Ao redor de 
cincuenta persoas escoitaron 
a Frias no hotel Madrid, onde 
os republicanos pontevedre
ses acostuman celebrar a efé
méride. 

Perto, outra vita non esquece 
os tempos republicanos . En 
Redondela, a proximi<;fade da 
lila de San Simón, que funcio
nou como prisión , e a teste
muña dos supervivintes, está · 
presentes nas crónicas sobre a 
época. A celebración deste 70 
aniversário comezou o 7 de 
Abril coa música de Tangata e 
culminou o mesmo día 14 coa 
inauguración da praza e do 
monolito da 11 República. 

Multitudinário foi o xantar de 
fraternidade que se celebrou 
como toda a resposta en xeral 
dos viciños redondeláns nos 
actos. Nesta vila o concello 
estivo representado pola edil 

Carmen Rodríguez que subli 
ñ ou a ernotividade do acto. 
Emoción que tamén pu ido 
perceber o escritor Xavier Al
faya na resposta do público 
na sua conferéncia sobre as 
expectativas abertas polo ré
xime iniciado o 14 de Abril de 
1931 . Na placa colocada na 
fosa comun en Redondeta 
queda inscrita a lenda "En 
memória das persoas mortas, 
presas ou maltratadas por de
fender a República coa única 
arma que tiñan : a sua própria 
vida . Que a sua existéncia 
non sexa esquecida, que a 
sua morte non fose de balde, 
que o seu exemplo viva entre 
nós para sempre". • • 

----------- ----------------------------------- -----------
Seis 
republicanas 
en Ourense 
No papel da muller durante os 
anos da República·céntranse as 
celebracións en Ourense, 
adiadas até o dia 27 de Abril. As 
irmás Xosefina, Maruxa e Luisa 
González, Fina Priede, Gloria Ro
dríguez e Concha Limia Nóvoa 
recebarán na sua persoa a 
homenaxe ás mulleres daquel 
entón. Este é o terceiro ano que 
os Amigos da República de Ou
rense celebran a efeméride. O 
programa complétase cunha con
feréncia na Faculdade de Huma
nidades na que participan Xesus 
Alonso Montero e a que tora res
ponsábel no Movimento 
Comunista, Empar Pineda.• 

Xesus Iglesias Surribas e Xesus Froiz Gómez, motores do xornal Razón. 

Recuperar a Razón en Lalin 
- Por duascentas pesetas pódese 

mercar estes dias nas librarias 
da Lalin a edición facsimilar do 
número un da Razón. Se paga 

1 .200 pesetas pode levarse a 
carpeta completa, ou sexa, os 
seis números de vida deste xor
nal. Fundado en ·1933, Razón 

definíase como un periódico re
publicano e defensor dos direi
tos agrários. Aparece o 18 de 
Xullo de 1933 e pecharia en De
cembro. A asociación "O Naran
xo" ven de recuperar o primeiro 
número na casa dunha viciña. 

Dous viciños de Lalin son os 
responsábeis de que se 
publique Razón: Xesus Iglesias 
e Xesus Froiz. O primeiro, emi
grante en Cuba, promoveu 
iniciativas xornalísticas que pri
meiro toparon coa ditadura de 
Primo de Rivera e, despois, coa 
vitória da direita durante a 
Repúbliéa. Foi este o caso da 
Razón. Froiz, pola sua parte, 
traballa como redactor e publica 
poemas no xornal. Iglesias vol
tou a Cuba, onde finou en 1978, 
tras o peche da publicación. 
Froiz, membro do Partido Gale
guista e colaborador de A Nosa 
Terra, é asasinado na Estrada 
en Outubro do 36. • 

Do co~á 
en Ordes 
En Ordes a candidatura "Direita 
Liberal Republicana é a que se 
fai coas eleicións tras a chega
da da República, tal como reco
lle a última revista da asociación 
cultural "Obradoiro da História". 
Pero as fumas deixaron paso 
aos militares sublevados en 
1936; dous dias antes do levan
tamento o concello celebraba o 
seu último pleno. Ainda en 1937 
once viciños de Ordes foron fu
silados en Boisaca, en Compos
tela. Na asociación Obradoiro 
mergullan aos leitores en cadros 
cronolóxicos, artigas, documen
tos, recortes de prensa, etc, que 
dan a coñecer a vida política 
neste periodo, e converten o 70 
aniversário nun argumento máis 
para recuperar a história local. • 
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O FÍO DA LINGUA 

Con morbo 
O mormo é unha grave doenza 
infecciosa dos cabalos que pode 
transmitirse ao home. Caracterí
zase pola abundante secreción 
nasal purulenta. Por extensión, 
dáselle o nome de mormo a en
fermedades catarrais doutros 
animais, por exemplo dos cans 
(a doenza coñecida en español 
como moquillo) ou das galiñas. 
Tamén se aplica ao catarro das 
persoas; ternos así en galego os 
substantivos mormo e mormeira, 
os adxectivos mormoso e amor
meirado, etc. Mormoso pode che
gar a un simple sinónimo de mo
coso, exa en sentido proprio ou 
figurado e despectivo. 

A orixe da palabra está no latín 
morbus, "doenza", que nalgúns 
aumres chegou a denominar por 
antonomasia o morbus veterinae, a 
enfermidade devandita. ¿Pero por 
que cambiou de morbo a mormo? 

Pois pcxle que pola proximidade 
das consoantes b e m que provoca 
frecuentes vacilacións e cambios 
(como ameneiro/abeneiro, 
morno/bomo, mocarte/bocarte, 
etc.). Ou por metátese, da que se
ría un exemplo a variante galega 
bormo (se é que non se trata dese 
cambio por proximidade de m en 
b). Poderfa mesmo haber influen
cia doutras palabras -de orixe la
tina ou xermánica- relacionadas 
con pus e que produciron deno
minacións desas doeruas cabala
res en francés ( morve, gourrry.e) 
italiano (morva) e provenzal (gor
mo, vormo, morvo). Lembremos 
en relación con isto denomina- · 
cións galegas de pus como wr
mo/bu:rmo, vurmeiro ou brume. 

A pr stración, abatemento, 
11 ch rosos e omnolencia 

qu as enfermidades catarrosas 
provocan, explica b n que mo.
rriña pasase a caracterizar un 
certo estado físico e anímico 
das persoas. 

Este tipo de asociacións entre 
problemas de saúde e sente
mentos un tanto mórbidos é un 
mecanismo corrente na lingua. 
Saudade procede de solitate ( é a 
soidade de Rosalía) coa que se 
cruzou saúde ao se pensar en 
posibles doenzas. Melancolía 
procede do grego e significa 
"bile negra", por atribuírselle a 
esta o carácter e o sentimento 
triste e soturno. 

Pero o feito de que as palabras 
denominaran primitivamente 
doenzas de animais ou persoas 
para nada embaza nin rebaixa a 
grandeza da expresión artística, 
nomeadamente poética, á que 
estes sentimentos deron orixe. • 
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A Plataforma Cidadá asegura que paga a pena ser multado 'contra a imposición de Madrid' 

Chamado para colocar o GZ enriba ·do E da ·matrícula 
Na Plataforma Cidadá Galeguiza 
a Tua Matrícula consideran que 
a matrícula unificada para os ve
ículos de todo o Estado non re
cebeu a resposta adecuada de 
organizacións sociais e políticas 
galegas. Para os membros des
te colectivo a imposición do E 
nas matrículas non é unha cues
tión secundária, senón "un enor
me retroceso que debe ser con
testado desde a insubmisión da 
sociedade civil". A plataforma 
ten convocado un · acto para o 
Sábado 21 de Abril diante do 
Auditório de Galiza en Compos-

tela na que se colocarán máis 
GZ nas ma1rículas dos veículos. 

A nova matrícula que lucen os 
coches foi o resultado dun perio
do longo de negociacións duran
te o cal as formacións nacionalis
tas efectuaron diferentes propos
tas. Por un lado, non incl.uir o E e 
simplesmente colocar o distintivo 
autonómico. Outra das propostas 
pasaba por unha matrícula cos 
dous distintivos, o E e o autonó
mico. Finalmente o Governo op
tou por unha matrícula que non 
recolle nengunha distinción. Na 

Plataforma Cidadá Galeguiza a 
Tua Matrícula consideran que, 
ao contrário que aconteceu cos 
autocolantes de GZ distribuídos 
hai dous anos, no caso da nova 
matrícula non se obtivo unha res
posta social. "Do naso ponto de 
vista a organización de mobiliza
cións e a promoción da desobe
diéncia contra a nova matricula
ción dos carros imposta polo go
verno de Madrid é máis impor
tante do que deixa entrever a po
bre resposta que na Galiza obti
vo", di Eduardo Sanches, mem
bro da Plataforma. 

Un viciño de Compostela e ta
mén membro da Plataforma foi 
multado recentemente pala 
Guarda Civil ao ter substituído o 
E da sua matrícula por un GZ. 
Engadir elementos dentro da 
placa está sancionado cunha 
niulta de 15.000 pesetas. Este é 
un dos motivos polos que na 
-Plataforma queren organizar un
ha camRaña de desobediéncia 
civil e a1ñda que sinalan que 
moitos carros poden ser multa
dos, aseguran que pagará a pe
na opoñerse a este xesto de re
presión no Estado.+ 
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Científicos portugue~es acusan aos governos europeus de entupiren as investigacións 

Defensa non indenizará 
as mortes por cancro da 'síndrome dos Balcáns' 
*CÉSAR LORENZO GIL 

O ministro de Defensa, Federi
co Trillo-Figueroa, anunciou 
que o seu departamento non 
indenizará nengun sorCtado 
que participara nas operacións 
de Kósovo morto por cancro. 
O governo español fecha asi a · 
polémica sobre os efectos do 
uránio empobrecido sobre a 
saúde humana. Ao tempo, vá
rios científicos lusos ergueron 
a voz para denunciaren o 
acordo da UE que impide que 
se dean a coñecer a relación 
entre o périgoso mineral mili
tar e as mortes dos soldados. 

Son 27 os casos de cancro diag
nosticados, con resultado de mar
te, entre soldados que participaron 
nas misións de paz de Kósovo ou 
Bósnia. Nengun destes falece
mentos percibirá unha indeniza
ción, ao considerar Defensa que 
esas doenzas non tiñan un carác
ter profisional. Para defender esta 
medida, Trillo deu a coñecer un in
forme realizado polo próprio minis
tério, no que se conclue que a in
fluéncia desta enfermidade é me
nor no colectivo militar destinado 
nos Balcáns que no resto da po
voación un 30 por cento. 

Trillo foi contundente nunha res
posta parlamentar ao senador so
cialista Hilario Caballero. "Defen
sa nunca recoñeceu a existéncia 
de casos porque, como se com
probou científica e medicamente, 
os procesos que lamentabelmen
te se pro9uciron, non teñen unha 
etioloxia comun nen polo tanto 
unha conexión de causa-efecto 
coa estadia nos Balcáns." 

Desconfianza en Portugal 

Entrementres Federico Trillo tala
ba en Madrid, en Lisboa prepará
base a conclusión do informe que 
o Instituto Tecnolóxico Nacional 
de Portugal (ITN) realizou en Kó-

. sovo e en Bósnia para dilucidar 
se naqueles países existe un alto 
índice de contaminación por mor 
do uránio empobrecido. Horas 
antes da publicación dos resulta
dos -descoñecidos á hora do fe
che da edición desta publica
ción-, alzáronse várias voces crí
ticas desde o estamento científi
co co xeito de levar a crise por 

parte dos governantes da UE. 

Segundo Delgado Domingos, 
profesor do Instituto Superior 
Técnico, a misión portuguesa do 

ITN utilizou un sistema de inves
tigación errado. "O governo de 
Portugal é cómplice dos demais 
membros da UE e da OTAN 
neste asunto porque enviou uns 

áue é o uránio empobrecido? 
Para responder a esta pregun
ta que intranquiliza a tantas fa
mílias con algun membro partí
cipe nas operacións de paz 
dos Balcáns, recorremos ás 
conclusións da Conferéncia In
ternacional sobre o Uránio, or
ganizada en Xixón durante o 
mes de Novembro de 2000. 
Naquelas xornadas, especialis
tas e doentes da 'síndrome da 
Guerra do Golfo' e da 'síndro
me dos Balcáns' alertaron so
bre o grave problema que re
presenta para a saúde . 

O uránio empobrecido é o refu
gallo do urá[lio con isótopo U-
235, que se emprega na fabri
cación de armamento atómico. 
Este mineral, altamente tóxico e 
duradeiro (precísanse millóns 
de anos para que desapareza) 
causou dores de cabeza ás po-

téncias nucleares, incapaces de 
armacenalo dun xeito seguro. 

Como remédio altamente be
neficioso economicamente, 
desde 1977, a indústria militar 
norteamericana utilízao para 
reforzar a sua munición, para 
protexer os seus carros de 
combate ou como contrapeso 
en mísiles. O uránio empobre
cido é moi aprezado polos al
tos mandos militares porque a 
sua densidade e peso faino 
ideal P.ara perforar o aceiro 
blindatio de veículos e edifí
cios, alén de asegurar o seu 
estoupido no momento de al
canzar o seu obxectivo (con 
maior capacidade de destru
ción cós proxectis explosivos). 

A necesidade de librarse do 
uránio fai que este tipo de ar-

lmpresións catalanas 

científicos ao lugar da síndrome 
só para despistar a opinión pú
blica e ratificar a sua posición 
neste asunto, que é a de negar 
que existe contaminación."• 

mamento sexa moi barato e 
accesíbel para países como 
Grécia, Turquia, Taiwán, Pakis
tán, Rúsia, Fráncia ou Canadá, 
que posuen grandes arsenais. 
Durante a invasión a Kuwait en 
1991, produciuse o primeiro 
uso masivo deste mineral. Pou
cos anos despois, case o 20 
por cento dos solda9os desti
nados no Golfo Pérsico sufriron 
diferentes graos de enfermida
des demostradamente atribuí
beis ao uránio. 

Hoxendia sábese que o contac
to . ca uránio empobrecido pode 
producir novas doenzas non 
diagnosticadas (imunodeficién
cias moi grav~s. herpes masi
vos, problemas de ril. .. ). Tamén 
facilita a aparición do cancro e 
de malformacións conxénitas 
nos descendentes.+ 

1.- CiU non é quen de tronzar a sua depen~ 
déncia psicofinanceira do PP. E is to porque: 
a) hai que negociar un novo financiamento 
autonómico; b) os nacionalistas cataláns le~ 
van desde 1977 sostendo sistematicamente 
aos sucesivos governos do Estado; c) ERC 
parece inclinada a tirar proveito dun even, 
tual estourido de CiU após a retirada de Pu~ 
jol e non semella disposta a entrar nun go~ 
vemo de coalición nacionalista. 

eleitorado p.¡icionalista pois que o aparato 
do PSC lle garante o controlo do voto 
obreiro de extracción inmigrante; b) A fe, 
bleza de Zapatero, e as dúvidas existenciais 
do PSOE en Madrid, abren marxe de ma~ 
nobra ao PSC como un proxecto autón'O, 
mo. 

3.- A sensación xeral é que re~ulta ~evitá~ 
bel o trunfo de Maragall nas vindeiras elei~ 
cións autonómicas. A cuestión está en diri~ 
mir se será con ou sen maioria absoluta. De 
verificarse, cumpriria ollar con óculos aten, 
tos o seguinte: l. En que medida un PSC ins, 
talado na Generalitat poderia operar no sen, 
tido de promover un afastamento nídio do 

PSOE respeito da-estratéxia recentralizadora 
e furibundamente españolista do PP; 2. En 
que medida poderian conviver no mesmo 
partido Rosa Díez, Francisco Vázquez, Pas, 
qual Maragall e o agora autonomista conver~ 
so Rodríguez !barra. -

4.- En Catalunya e¡ PP non ten espazo polí~ 
tico e segue a ser unha forza marxinal ( ainda 
tendo a chave no Parlament). Catalunya 
ten, se quer, a capacidade para axudar a un 
cámbio democratizador no cenário do Estado 
español. E para isto é fundamental que o na~ 
cionalismo de centrodireita rache coa sua de~ 
pendéncia psicofinanciera do raivoso espa~ 
ñolismo de Aznar. + 

2.- Maragall xoga a fundo a baza de na~ 
cionalizar o seu discurso. Recentemente, 
no Avui: "Nós non ternos Estado, pero si 
unha cultura moi potente". E isto porque: 
::r) Maragall pode permitir~se acenos ao 
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Campaña alemana 
contra a ecotaxa 
das Baleares 

O diário alemán Bild iniciou 
unha campaña contra a 
ecotaxa que puxo en marcha 
o governo balear. Este 
imposto grava cun euro extra 
ao dia os turistas que 
cheguen ás illas para 
potenciar a protección do 
médio ambiente. Para o 
xornal xermano, esta medida 
é "de~vergof)ada" e carece 
de sentido. E por iso que lles 
propón aos alemáns con 
propriedades nas illas ou 
que fagan turismo 

-habitualmente ali que envíen 
unha carta ao rei Juan 
Carlos 1 de Barbón 
mostrando o seu desacorde. 
Para o rotativo, o custo para 
as familias é excesivo (700 
pesetas diárias para catro 
persoas) e pon en dúbida a 
continuidade do fluxo masivo 
de alemáns cara ao 
arquipélago mediterráneo.• 

Redondo baseará 
o seu apoio posteleitoral 
na defensa 
da Constitución 

O candidato do PSE-PSOE 
a lehendakari, Nicolás 
Redondo Terreros, 
reiterou que o seu partido 
só pactará logo das 
eleicións bascas do 13 de 
Maio con aquelas forzas 
políticas que antepoñan a 
calquera demanda política 
a defensa do Estatuto de 
Gernika e da Constitución 
de 1978. sair do 
capítulo da estratéxia dos 
pactos, Juan José 
lbarretxe subliñou 
novamente que o PNV non 
pactará en nengun caso 
con EH, unha postura moi 
criticada por Joseba 
Permach, portavoz da 
Mesa de HB. Pola sua 
parte, o candidato de IU
EB, Javier Madraza, non 
ere que chegue a un 
acordo cos abertzales de 
calquer signo.• 

Polio, Capital Europea 
da Cultura en 2001, 
coas ruas en obras 

No ano 2001 , a cid ad e de 
Porto foi designada Capital 
Europea da Cultura por 
parte da Unión Europea. A 
designación significou o 
comezo dun audaz proxecto 
para o reacondicionamento 
das ruase prazas da 
cidade, ao tempo que unha 
ambiciosa programación 
cultural ao longo da vixéncia 
da capitalidade. Mais · 
mentres os actos 
cúmprense sobre a 
programación, as obras 
ainda persisten e moitas 
delas non estarán 
rematadas até finais deste 
ano, de modo que grande 
parte das ruas importantes 
da cidade están levantadas 
e obras de grande calado 
como o estabelecimento 
das vías do tranvía non 
están concluídas. • 
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Cita no Cúmio das Américas contra a mundialización 
O próximo 20 de Abril comeza 
na cidade quebequesa de Mon
treal o Cúmio das Américas, 
xuntanza de todos os países 
americanos agás Cuba para de
bater o tratado para a criación 
dunha Área de Libre Comércio 
das Américas (Alca), polo cal 
se instauraria o libre comércio 
entre todos os estados asinan
tes. Preténdese, deste xeito, 
estender a todo o continente o 
actual espácio de libre mercado 
entre os Estados Unidos, Cana
dá e México. 

En contra deste tratado mobili
zaranse todos os grupos que 
loitan contra a mundialización, 

tal e como fixeron en todos os 
foros de discusión comercial in
ternacional. Ademais das pro
testas contra a política imperia
lista dos Estados Unidos e o sis
tema capitalista, os grupos alter
nativos prepararon un Entroido 
que inclue conferéncias, teatro 
de rua, obradoiros de educación 
popular e outras iniciativas. 

O governo canadiano mobilizou 
a parte da sua Garda Nacional e 
deseñou un programa policial 
para evitar a difusión das pro
testas. Para acompañar as acti
vidades destes colectivos, hai 
máis información na internet na 
páxina www.quebec2001.net.+ 

En Montreal volverase reclamar unha globali%Clción sostibel e humana. Na imaxe, pro· 
testas na reunión da OMC en Seattle. Wlll BURGESS 

RECORTHmos 
os nosos TIPOS DE MURO 
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Marcha campesiña 
sobre La Paz 

A Comunal, unha central 
sindical que reúne 
campesinos e produtores da 
planta da coca da rexión 
boliviana de Qochabamba, 
iniciou unha marcha pacífica 
sobre a capital do país 
andi.no, La Paz, para exixir 
que se cumpran os acordos 
-asinados co governo de 
Hugo Bánzer durañte a 
grave crise de Setembro de 
2000. A marcha, que ten 
previsto chegar á capital o 
próximo 24 de Abril, foi 
atacada en várias ocasións 
pola policía e o exército, ao 
tempo que detiveron máis de 
60 campesiños. A rep~esión 
mobilizou a solidariedade 
doutros sindicatos, como· o 
COB ou a CSUTB. O líder 
desta, Felipe Quispe, deulle 
un ultimátum ao governo. Ou 
aproba a reforma da lei 
agrária, cria universidades 
indíxenas, aproba 
empréstimos brandos para 
campesiños ou iniciará o 
bloqueo das estradas.• 

Morren 11 ·presos turcos 
que estaban 
en folga de fame 

O pasado Venres, 13 de 
Abril, morreu o 
décimoprimeiro preso 
turco que mantiña unha 
folga de fame en demanda 
da atención internacional 
sobre a situación dos 
prisioneiros políticos nas 
cadeas deste país membro 
da OTAN e aspirante a 
entrar na UE. Erol Evcil e 
Mehmet Sahin, ambos os 
dous membros de partidos 
de esquerda contrários aQ 
réxime de Ankara, foron os 
dous últimos en morreren. 
As asociacións a prol dos 
direitos humanos en 
Turquia denunciaron a 
pasividade internacional 
diante da grave crise 
económica e social deste 
estado. Segundo estes 
grupos, Alemaña asegurou 
o siléncio europeu ao 
asinar un contrato de máis 
de 11.000 millóns de 
dólares (ao redor de 2 
billóns de pesetas).+ 

Israel implica a Siria 
na sua ofensiva 
contra os pólestinos 

O governo de Ariel Sharon 
iniciou o pasado Luns, 16 de 
Abril, unha grande ofensiva 
contra os árabes. Despois 
de atacar durante. várias ho
ras posicións da Garda pre
sidencial de lasir Arafat, o 
Exército israelita bombarde
ou unidades militares sírias 
situadas no Líbano. O anún
cio do governo de Damasco 
de reservarse o direito a res
ponder, mobilizou as tropas 
do xeneral lair Naveh, que 
invadiron Gaza o pasado 
Martes, 17 e retiráronse ho
ras despois. A frustrada ocu
pación militar responde ás . 
presións estadounidenses, 
temerosas de que esta 
acción desembocase nunha 
nova guerra árabe-israelita. • 

[ 
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O QUE SE APROBOU NA HABANA 
A UNIÓN INTERPARLAMENTAR PROMOVE UN TEXTO CONTRA O TERRORISMO PROPOSTO POR CUBA 

E APOIADO POR PP, -PSOE E PNV 

En 1998, tras a viaxe do Papa, o Comité 
Central do PC Cubano invitounos a visitar 
Cuba. Fumos Ansotegui, Egibar, Josu Jon 
lmaz, Albistur, e quen esto escrebe. Vaia tro, 
pal Foi unha viaxe interesante na que acle, 
mais estivemos con Fidel Castro, quen nos 
falou de forma moi clara sobre a violéncia. 
Hai pouco dicíao de forma directa: "Esta idea 
de que eliminando a un individuo se resol, 
ven os problemas dunha sociedade, é fictícia. 
Ti non podes tomar vinganza coa xente" 

Volvin a Cuba. Nesta oportunidade para a 
reunión da Unión lnterparlamentar, que é 
a representación de todos os Parlamentos 
do mundo. pesde Andorra a Sri Lanka, Pª' 
sado pala India. Falta Euzkadi. Preto de 
1.400 parlamentarios de 120 países do 
mundo. E Cuba tomou a palabra. 

Resulta que no último Cúmio Iberoameri, 
cano, que se celebrou en Novembro en Pa, 
namá, Cuba opuxose á aprobación dunha 
declaración de condea do terrorismo de 
ET A proposta pola delegación salvadoreña, 
a iniciativa de Aznar, por considerar que a 
mesma era excluinte, ao non condenar ou, 
tros actos terroristas cometidos noutros paí, 
ses dos cales Cuba foi vítima. 

• o PONfO SUPLEMENTAR. Ao início da 
sesión, Cuba pediu a palabra e introduciu un 
ponto suplementar: "Constantado con pro, 
funda preocupación que actos de terrorismo 
continuan a ser cometidos en todo o mundo. 
Subliñando que fai falla reforzar a coopera, 
ción internacional entre os estados a fin de 
prever, combater e eliminar o terrorismo bai, 
xo todas as suas formas e en todas as suas ma, 
nifestacións, calquer que sexa o lugar ou os 
actos de terrorismo que sexan cometidos e ca, 
les sexan os autores ... " E, seguía o preámbulo, 
até chegar á condena e á parte resolutiva. 

"Condenamos enerxicamente todos os ac, 
tos e todos os métodos e práticas de terro, 
rismo que xulgamos criminais e inxustifi, 
cábeis, calquer que sexa a sua motivación. 
Reafirmamos que os actos criminais que 
din ter fins políticos, están concebidos Pª' 
ra aterrorizar á povoación, son inxustificá, 
beis en calquer circunstáncia, calquer que 

_ ~exa o motivo, ben sexa político, relixioso, 
filosófico, ideolóxico, racial, étnico ou cal, 
quer outro que se invoque. Invitamos a to, 
dos os estados e govemos a denunciar -e a 
declarar ilegal o treinamentó de todos os 
terroristas, o financiamento e a promoción 
das actividades terroristas ou o apoio a 
elas, asi como permitir que o seu território 
sexa utilizado para organizar actividades 
terroristas contra os estados". 

IÑAKI ANASAGASTI 

A Unión lnterparlamentar reuniuse na Habana e relanzou a presen:za internacional dunha Cuba que procura 
sair da crise sen renunciar aos logros da revolución. · A.N.T. 

• A POSTURA ESPAÑOLA. Era tan con, 
tundente e tan claro o manifesto, que á de, 
legación española deixouna offside. A min 
p~eceume perfecta. Parecía un comunicado 
do EBB, feíto nada menos que por Cuba á 
que miran como referéncia, por exemplo, 
Txema Matanzas cando sae da Audiéncia 
coa camiseta do Che, ou as duas mozas que 
pediron asilo político na embaixada hai tan 

só uns meses. A petición de Cuba miraba a 
Miami, pero tamén, imaxino, a ET A. Que 
non os poñan gratuitamente baixo sospeita. 
E iso desconcertou aos do pacto pp,psoE 
que non sabían que facer. Logramos evitar . 
que votaran negativamente (abstivéronse) e 
a iniciativa foi a que se discutiu e aprobou, 
para a miña surpresa, o Venres 6 de Abril. 

• UN PONTO INTERESANTE. Eu flipaba, 
como·dm os rapaces. Cando me tocou discu, 
tir o texto que describin de forma sucinta, 
aparecía un parágrafo que parecía Lizarra 2. 

Dicia: "convidamos a todos os Parlamentos a 
promover a adopción de novas medidas, en 
conformidade coa Carta de Nacións Unidas e 
as disposicións pertinentes do direito interna, 
cional, no relativo ás normas de direito ínter, 
nacional relativas aos direitos do home e o 
principio de autodeterminación, dirixido a 
prever o terrorismo e a reforzar a cooperación 
internacional na loita contra o fenómeno". 

Horror! A palabra autodeterminación e o 
pp,psoE apoiándoa: Pois apoiárona. ElJ 
dicialles. "Con este texto acábase ET A. E 
unha condena do terrorismo, pero se lle dá 
unha saída dialogada" Miraban o teito. lso 

podiano facer en Cuba, non en Madrid. E 
por iso a silenciaron. Enterouse alguén? 

Dicíao Fidel: "Ainda non escoitei nengun, 
ha declaración oficial española sobre quen 
enviou proxectis que non eran para cazar 
perdices. Posada Carriles está preso por 
nós. En Panamá dixemos unhas cantas ver, 
dades e ternos liberdade para decilas". 

Ese foi o texto que se aprobou na Habana. 
Un texto ·magnífico que é preciso dar a co, 
ñecer e que teria aberto telexomais de non 
existir a antidemocrática censura actual. 

• As RElACIÓNS CON .AzNAR. Están estan, 
cadas. Este home só busca a confrontación po
la confrontación. Acaba de levar ao Rei a 
Miami e preparoulle un discurso expresando 
ao exílio cubano "simpatia e solidariedade"; 
suspendeu a visita do Juan Seba.srián El.cano e 
acaba de nomear un novo embaixador, Jesús 
Gracia Aldaz, quen foi até esta semana secre, 
tário xeral da Axéncia de Cooperación lnter, 
nacional. O anterior C. Junco fíxoo ben. A 
Gracia estivémolo visitando no seu despacho 
en Comisión parlamentar. Ao entrar vin no 
edifício unha placa do máis ráncio fascismo. 
"Este edificio inaugurouse baixo a éxida do vi, 
torioso Caudillo, Francisco Franco o 12 de 
Outubro". Ao final da reunión pedinlle que 
tirara a placa. Sorriu. Cando volvin ao hemici
clo reclamei do socialista Luis Y áñez o porqué 
durante ó mandato socialista non quitara 
aquel esperpento. Díxome que o tapara, pero 
ao chegar o Partido Popular, destapárono. Un 
dado. Economicamente as causas non van 
mal. A dolarización dunha parte, a cada máis 

importante, das relacións económicas e labo, 
rais está criando unha incipente fractura so, 
cial, que é contrarrestada por un acelerado 
proceso de reideoloxización tras o caso de 
Elián. O réxime é que o que foi sempre, pero 
non se pode criticar só a Cuba, mentras se 
aposta por China ou Marrocos, por exemplo. E 
en Cuba, os empresários bascas están consoli, 
dando posicións pqlo seu ben facer, seriedade, 
respeito e imaxinación. A finais de 1999 esta, 
ban autorizadas en Cuba 374 empresas mixtas, 
das que 87 eran do Estado Español, moitas de, 
las bascas. Seguian Canadá, ltália e Franza. 

• FIDEL CASTRO. Segue a mant r toda a 
fascinación dunha das personaxes clave do 
século XX. Segue cantándolle as coarenta aos 
Estados Unidos. Ante a auséncia norteameri, 
cana, díxolles: "Penso que tal vez escoitando 
a parlamentários de mái de 120 pa' , gran, 
de parte dos cales proceden do naso sofrido, 
pobre e saqueado Terceiro Mundo, o parla, 
mento norteamericano teria polo menos a 
oportunidade de informarse sobre o que pen, 
san outros". Era de ver como aplaudían os lo, 
res ingleses que tíñamos detrás, até o ponto 
que o presidente da delegación española, 
Guillermo Gortázar, foi reclamarlles. Insólito. 

Falou durante duas horas. DÍJco verdade 
como puños, pero eludiu falar de eleicións 
libres na illa. Pero é unha persona directa, 
paternal, con sentido do humor e valente. 
A Gortázar díxolle: "Cando vas deixar de 
ser o noso inimigo?" E a Bush: "O feito de 
que un presidente dos Estados Unidos teña 
que andar cunha maletiña que pode matar 
á povoación do mundo é un poder que non 
tiñan nen os emperadores romanos. Por 
que andar con ese maletín? Se é un e tor, 
bol Eu ando con dous panos no peto". 

O seu ministro de Asuntos Exteriores, Felipe 
Pérez Roque, criticou a Piqué polo recente 
encontro mantido en Miami con directivos 
da anticastrista Fundación Nacional Cubano 
Americana, comparando o feito a unha reu, 
nión entre o ministro de Relacións Exteri res 
de Cuba e os integrantes dun comand d 
ET A. Quédome, tras esta viaxe a Cu a, c a 
declaración contundente c ntra a violéncia, 
coa saída que oferece, c a h italid e da, 
quel país e coa sua batalla en fav r da ua in, 
dependéncia contra un vicifio tan poder e 
agresivo, e quédome finalmente co traball 
a aposta dos empresários basca e a e pera, 
ción que está acadando que se no coñeza 
doutra maneira. Do outro, falaremos. • 

Deia 

rf"í:MPOS: Sullscricións: Apdo. 905- Santiago. Teléfono e telefax (981) 55 71 17. e-mail: tempos@jet.es 
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19 DE ABRIL DE 2001 

Bouza Brey 
non naceu ali 
O domingo 111 de abril de 2001 , 
celebráronse en Ponteareas 
duas homenaxes ao escritor na
tivo Fermin Bouza Brey. Na pri
meira, os bos e xenerosos que a 
sua voz entenderon. Defensores 
cdunha Galiza nacionalista, mo
derna e democrática, agrupados 
na Asociación Cultural "Nao sen
lleira", colocaron unha pegatina 

.("Para a cultura non hai máis 
cartas", dicíame Cristina Rocha, 
voceira da Asociación), na rua 
designada polo pleno ca nome 
do polígrafo ponteareán. Rua 
que se nega a nomear como tal 
a alcaldesa da vila, desobede
cendo un acordo plenário. 

Alcaldesa Castro, apéndice xe
racional e político do seu pai, ra
beado antigaleguista, . falanxista 
confeso, acompañado do mane
xador urbanístico Xosé Manuel 
Fdez. alias "Chiño", alcalde de 
Salceda, delegado de cultura da 
Deputación (non debia haber 
outro mellor) . Homenaxe posti
za, patosa, sen xeito, litúrxia de 
baile de salón. Falsa, en definiti
va. Na placa que colocaron, un
ha mentira: "Nesta casa na
ceu ... ". Bauza Brey non puido 
nacer nesa "casa", que non ten 
máis de trinta anos. Bouza Brey 
naceu en 1901 . A "casa" é un 
edificio horrendo, con fachada 
de granito pulido e paletamente 
abrillantado, coma se sentise 
vergoña da sua auténtica natu
reza; magnífico exponente do 
urbanismo de bandullo que se 
ceba cal parco deforme en Pon
teareas. Ademais tampouco es
tá nada claro que ese fose o so
lar onde se atopaba a casa de 
Bouza Brey, dado que hai indí
cios de que daquela a numera
ción fose distinta a como é hoxe 

E no intre, as duas tillas do polí
grafo e máis Isla Couto, repre
sentante da Academia Galega, 
dándolle lexítímídade ao acto. O 
111 de abril, van os parvos onde 
non tañen que ír. • 

GUILLERME SENDIN SIMÓN 
(PONTEAREAS) 

Nazismo 
versus Ecoloxismo 
A maior parte dos historiadores 
do perlodo hitleriano declaran 
que os nazis ian moi por diante 
do seu tempo no que se retire a 
preocupación pola ecoloxia e a 
reforma ambiental (sobretodo 
cando as comparamos coas ide
oloxias e sistemas económicos 
rivais produtivistas). 

Neste artigo tentarei sinalar bre
vemente todo o contrário poñen
do de manitesto as importantes 
contradicións que tiñan os nazis 
no tema da ecoloxia. 

Os ecoloxistas concebimos a 
natureza como un sistema auto
equilibrado, onde todas as par
tes son insubstituíbeis e forman 
un conxunto, namentras para os 
nazis o mundo natural é un 
campo de batalla sanguiñento 
pola supervivéncia onde uns se
res aniquilan a outros, ideas por 

_ outra parte procedentes dos po
líticos feudais opostas a revolu
ción francesa (J. de Maistre). 

A ecoloxia non deixa de ser un-

A NOSA TERRA , 

ha ciéncia (nestes momentos 
quizais a máis importante debi
do á gravidade da situación ac
tual do planeta), nembargantes 
as teoríias nazis teñen a sua ori
xe na irracionalidade e o anti
cientifismo: supremacía dunhas 
razas sobre outras, Darwinismo 
social , paganismo, etc. 

O nazismo non deixa de ser un 
movemento claramente antiur
bano, pero cunhas fortes tingui
duras reaccionárias; no campo 
os nazis apoiaron os programas 
económicos favorábeis á grande 
propriedade territorial. 

Namentres as organizacións 
ecoloxistas funcionan mediante 
a democrácia e a participación 
directa o partido nazi estaba es
tructurado directamente dunha 
maneria dictatorial e fanática. 
Os nazis nos anos 30 captura- · 
ron e corromperon os move
mentos naturalistas e naturistas 
por aquel entonces existentes. 
Os fascistas fixéro:ise danos do 
potente movemento excursionis- · 
ta xermano. 

Afortunadamente tanto hoxe co
ma ante, o movemento ecoloxis
ta situase nas antípodas da ide
oloxia fascista e é un dos ali
cerces da lo ita antit ascista e an
ti rracista, pois no ecoloxismo 
atópase o concepto da solidarie
dade co terceiro mundo (os ver
des propoñen unha sociedade 
multicultural). • 

GoNZALO BRANCO V ÁZQUEZ 
(ÜURENSE) 

Defendamos 
o noso património 
Penso que cando. o BNG che
gue a gobernar, -só ou acompa
ñado- a Xunta, aparte das medi
das de choque que tomará nos 
grandes temas, terá que impo
ñer unha série de medidas ur
xentes para salvagardar e prote
xer o noso património. 

Penso que le~amos xa moito 
tempo as organizacións popula
res mirando para o ár. Parece 
ilóxico que non haxa nengunha 
asodación cultural -das chama
das fortes- que propoña e siga 
unha unificación de critérios pa
ra darlle vida a unha Plataforma 
Nacional que defenda a ise ní
vel o noso património. 

Levamos máis dun ano dende 
aquel intento da Liga Céltiga Ga
laica de xuntar a toda a xente 

IJ 

sensibilizada polo tema patrimo
nial en Lugo, e que moi poucas 
organizacións fixeron caso, (ulo 
as emblemáticas asociacións de 
A Coruña capital? ... e as de Pon
teved ra? E as de Ourense?) 
Vaian desde aqui os meus para
béns aos compañeiros de Barro 
(Pontevedra) que ali souberon 
estar, e o meu pesar -cariñoso 
pesar- ás Brigadas da Patrimó
nio Cheirego, que nen souberon 
estar, nen axudaron a construir 
esa necesária fronte para o País. 

Perguntámonos porque ten tan 
escasa incidéncia, entre as per
soas e grupos cos que loitamos 
incansabelmente para salvagar
dar e protexer o naso patrimó
nio, a non involucración unitária 
e participación activa dos mes
mos cando chega o momento 
de darlle para adiante aos na
sos proxectos. Perguntámonos 
se.de verdade asumimos que os 
nasos tesauros pétreos, son a 
alma do noso povo, por que se 
está máis pota laboura futura de 
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criar causas novas sen mirar 
para atrás? 

Perguntámonos por que se dei
xan levar os profisionais da ar
queoloxia, da investigación etno
gráfica, que deberian estar en 
primeira liña ante tanta mentira 
institucional, que ainda que neste 
intre as leis sexan contrárias e 
negátivas á nosa_ própria evolu
ción neste tema, han indica que 
nós poidamos ter ese algo nece
sário e abrigado que dicer, esa 
rebeldia da q~e sempre tivemos 
fachenda. Por 
nós mesmos e 
por ser repre-
se·ntativos do Nós mesmos 
naso pavo 
dende ._as na
sas máis va
riadas profe
sións e res
ponsabilida
des. 

ternos 
.silenciado 
achádegos 
importantes, 
porque se o fas 

A iñoráncia público, 
xunto co auto-
ódio xunguido entéraseche o 
ªº "ser algo dono do sitio, e 
máis que ga-
lega" Mo re- anoltedo 
nunciar a moi- segundo dia < 

tos ao seu pa-
sad o. Mais · aqueloxaestá 
eses moder- voado con 
nistas miran 
para o seu fu- dinamita! 
tura, unha vez 
d-esposuidos 
do sentimento 
colectivo, e asi naceu un novo 
tipo de persoa, que queiramos 
ou non, terémol_a que ter en 
conta. 

Son esa xente que non tivo un 
ensino axeitado, tillos da ditadu
ra, que sementes piden ter carti
ños e un porvir emerxente, den
tro da sua precariedade -e me
diocridade persoal, aunque para -
iso teñan que ferir a terra e fa-
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O Consello da 
Cultura, Unión
Fenosa e a 
Universidade de 
Compostela 
comemoran cunha 
mostra os 150 anos 
da aparición da luz 
electrica en España. 

E que hai que 
celebrar? Que a 
volta de 135 anos 
tiveramos que pagar 
un ha millonada (o 
Plano Mega) de ,, 
cartas públicos para 
que o tendido 
chegase por fin a 
todo o país? Ou que 
na maioria das 
parroquias rurais a 
voltaxe non chegue 
nen por milagre aos 
220 vóltios que di o 
contrato? 

Ramón Mariño Paz 

Eladio-Rodrígúez 
e a. cultura galega 

A obta, o tempo e o home 
- . 

ó alcance do lector. 



1 Trece mil persoas 
1 desprazaron en Lílle 
1 
1 (norte da Franza) 
1, ante unha fuga de 
1 gas tóxico. A fábrica 
1 de cloro de Elnosa, 
1 
1 ao pé de 
1 Pontevedra, tivera 

várias f ug_as de 
importáncia nos 
últimos vinta anos, 
con obreiros martes, 
pero a alarma foi só 
no interior da fábrica. 
A semana pasada 
outro escape (din 
que n·on era cloro) 
puxo en garda aos 
viciños de Lourizán. 

1 

Antonio 
Villaraigosa está 

.< , a piques de ser 
proclamado primeiro 
alcalde de orixe 
mexicana de Los 
Ángeles con 
143.000 votos. 
Noraboa .. A primeira 
cidade californiana 
ten máis de catre 
millóns de 
habitantes. Bush 11 
promete defender a 
democrácia a 
cañonazos en todo o 

1 
planeta. E que tal se 

1 invitase á cidadania 
1 norteamericana a 
1 votar? 
1 
1 
1 
1 Senténcia. dun 
1 tribunal militar contra 

1 
1 tres reclutas de 1 
1 Ferrol que acabaron 

a labazadas cu n 
oficial de paisano, 
que non se 
identificou.: a un 
superior se le huele. 
Qué democrático. A 
autoridade, como 
seu nome indica, é 
quen manda. 

... 

O Coléxiode 
Tradutores de Arlés, 
na Provenza 
francesa, ten unha 
espléndida biblioteca 
con r:epresentación 
de todas as línguas 
de Europa. O 
espazo do Galicien 
está valeiro. • 
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cerlle producir o contrário do 
que ela quer. 

Son os listiños Créense por riba 
dos demais, e por isa andan a ra
pinar toda casa abandoada, cas
tro, etc. Andando a coleccionar o 
que atopan, erixindo da sua casa 
o museu e, se cadra, revendendo 
e negociando con elas. 

Son ós egoistóns, que non en
tanden de património, somentes 
de coios que molestas e que hai 
que voalos, que para achanar 
unha leira da sua propriedade 
non parán con tibiezas fronte a 
aquela mámoa que fica no mé
dio. Nós mesmos ternos silen
ciado achádegos importantes, 
porque se o fas público, entéra- _ 
seche o dono do sitio, e a noite 
do segundo dia aquelo xa está 
voado con dinamita! 

Son os señoritos de sempre que 
viven na cidade e teñen as suas 
propriedades producindo no 
agro contra-natura. 

Son os delincuentes, que saben 
sacar diñeiro de calisquer negó
cio, e sabendo o que saben, 
adícanse a mover, ou mesmo ·a 
crear o o mercado negro do -na
so património. Isa si, todos sa
bemos como, e cando operan, e 
a-quen teñen de gardáns. • 

MANOEL CAMBA GAIOSO 

Carta aberta -
ao PSOE de Oleiros 
Como cidadán galega e, portan
te, cidadán do mundo, eu, en 
plena faculdade das miñas ca
pacidades psíquicas e intelec
tuais, sen implicacións no mun
do da política (non pertenzo a 
nengun grupo político), quero· 
referir-me publicamente ao es
crito de data 1 O de Abril do pre
sente ano da Comisión Executi
va do PSdeG-PSOE-Agrupación 
Socialista "Pablo Iglesias" de 
Oleiros, onde se facian unha sé
rie de comentários sobre. a exis
téncia nas dependéncias muni
ci pais da Fábrica de Oleiros 
duns folletos da AMI ("Assem
bleia da Mocidade Independen
tista") para comunicar-lles á dita 
Comisión Executiva o seguinte: 

En primeiro lugar, debo dicer 
que· me parece desproporciona
do (e inxusto) o trato que se lle 
está a dar desde o seu grupo 
político en Oleiros e desde o 
Partido Popular (PP) de Oleiros 
á AMI, asociación en que non 
estou integrado mais que respei
to profundamente como demo
crata que sou e que quero ser. 

En segundo lugar, quera aclarar 
-por se non estaba xa ou non 
está ainda claro- que a AMI non 
é un partido político, senón un
ha "assembleia da mocidade 
independentista" -como o seu 
nome indica-, isto é, unha aso~ 
ciación xuve-
nil. Portanto, 
como tal, ten 
tanto direito Aexisténciada 
como calquer 
outra aso
ciación xuvenil 
ou cultural de 
deixar folletos 
das suas acti
vidades, do 
seu pensa
mento e/ou da 
sua visión do 

violéncia 
asasina da ETA 
non debe 
abrigar a que 
ninguén 
abandone as 

mundo, etc., suas ideas, nen 
na denomina- os españolistas 
da "Casa da 
Xuventude" do nen OS 
Concello de bertzal 
Oleiros, como a es 
en calquer ou-
tro local social 
ou/e xuvenil 
público e, so-
bretodo, séndo unha "assem
bleia da mocidade ( ... )" resulta 
lóxico e normal que deixe folle
tos nunha Casa da Xuventude, 
non achan? 

En terceiro lugar, cumpriria dicer 
que non é xusto nen correcto 
nen democrático emparentar a 
AMI coa ETA porque a AMI or
ganizase conferéncias onde 
participasen integrantes de Hai
ka para- oferecer ás mozas e 
mozos galeg@s unha visión so
bre o conflito vasco. Sabido é 
que o PSOE organizou recente
m ente unha conferéncia con 
Rojo na Coruña onde este deu a 
sua visión do conflito vasco e da 
situación política vasca. Non lle 
neguen á Haika, nen á AMI, o 
direito (democrático, lembren
no) a talaren e a expresaren-se 
desde as suas lexítimas posi
cións ideolóxicas, ainda que non 
as compartillen vocés. 

En cuarto lugar, teño que dicer
lles que a existéncia da violén
cia asasina da ETA non debe 
obrigar a que ninguén abandone 
as suas ideas, nen os españo
listas nen os abertzales, nen 
ninguén en absoluto . Dicer o 
contrário seria negar-lles e ne
garme-nos o lexítimo direito de 
cada cal de defender as suas 
ideas políticas só polo feito de 
existiren uns asasinos que din 
ter as mesmas ideas que outros 
que non pratican a violéncia 
asasina. Obrigar @s nacionalis
tas vasc@s (ou calisquer 
outr@s) a abandonaren as suas 
lexítimas ideas con esa escusa 
seria pouco democrático e falto 
de razón. 
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SANTIAGO 
DE 

"PENSAMENTO POÚTICO DE CASTELAO" 
DE EmaóNs A NosA TERRA 

XOVES 19 DE ABRIL ÁS 20,30 HORAS NA 

LIBRARIA PEDREIRA (RUADO HOME SANTO) 

COA INTERVENCIÓN DE 

XOÁN CARLOS GARRIDO, autor do libro, e 
CESÁREO SÁNCHEZ. 

Por último só algunhas pergun
tas: Porque empregan vocés a 
expresión "grupo radical" de 
forma depreciativa para se . re
feri ren á AMI? Porque xulgan 
vocés a AM 1 sen coñeceren
na? É que talvez teñen tan 
pouca confianza nas suas ide
as que necesitan atacar as ide
as da AMI metendo-a "no mes
mo saco" que á ET A? Entan
den vocés a diferenzé;l e perce
ben os limites entre a defesa 
de ideas lexítimas e os modos 
(lexítimos ou non) de defender 
esas ideas ou outras simila
res? Consideran que defender 
as ideas políticas que diz de
fender a ETA (ou ideas pareci-

. das) é ser un cúmplice da 
ETA? Porque se é asi vocés 
talvez deberían de retirar do 
seu nome (PSOE) o "E" de "es
pañol" e o "S" de "socialista'', 
porque ben sabido é que ·a de
fesa "do español" ten sido ab
solutamente aterradora, terrorí
fica, asasina e terrorista para 
con outros povos da Penínsu
la, como tamén a aplicación 
das ideas socialistas · ten sido 
ben terrorífica en moitas partes 
do mundo, e non por isa ternos 
de pedir-lle a nengun socialista 
que deixe de se-lo, non 
achan?+ 

CARLOS CORREDOIRA 
carlos_corredoira@hotmail.com 

O neoliberalismo 
xera a miséria 
Estamos a viver unha etapa 
histórica na que a manipula
ción semántica turra por riba 
das significacións reais para 
encobrir. Manipulación sostida 
polos fideis representantes do 
neoliberalismo económico, ho
xe danos do poder político na 
vella Europa. 

Receitas neoliberais xurdiron 
como panaceas da Inglaterra 
da Sra. Thatcher, e da América 
do Sr. Reagan. "Habia que pri
vatizalo todo co obxectivo de 
extender os beneficios o con
xunto da povoación e como va
cina contra todos os males xe
rados polo seitor público", na
mentras no trasfondo as recei
tas escondían o obxectivo de 
facerse donas de inxentes capi
tais pertencentes ao conxunto 
da povoación e do control do 
beneff cio no que estaban asen
tadas isas liñas estratéxicas 
das economias dos paises nas 
que ista ideoloxia ia prendando. 

Hoxe xa ternos o exemplo de 
como a política económica ne
olibéral está a levar a lnglate-

rra a unha terríbel crise que es
tá a exportar ao resto da Euro
pa na forma de crise de valo
res (crise cultural e social); ta
mén no seu desenrolo econó
mico (vacas tolas, gripo, trens, 
etc.) Mentras neutros lugares 
do mundo as receitas do Fon
do Monetário Internacional e 
os empréstimos)a istes paises 
estaos a levar á máis miserá
be I quebra (Centroamérica 
acompañada polo último exem
plo que dá un toque de alarma 

- á situación mundial coa quebra 
de Arxentina; África inteira 
subsumida nun interno de gue
rras inducidas pola venta de 
armas ~ pola rapil)a das suas 
matérias primas; Asia, o gran 
..exemplo económico contempo
ráneo esváese no aire cando 
as suas economías supoñen 
certo grau de competéncia pa
ra o Occidente, etc. 

No que lle compete ao desenro
lo das estruturas produtivas do 
naso país a caréncia dunha po
lítica económica própria sentada 
sobre os princípios de produción 
autóctona, é dicer, do que pode 
dar de si palas características 
próprias das 
nasas maté-

A solución os 
graves 
problemas da 
economia 
galega só virá 
cun proxecto 
nacional que 
inclua a defensa 
intrínseca dos 
settores 
tradicionais da 

rias primas, 
.da nasa xeo
g rafia física, 
das nasas re
des viárias, e 
mesmo da for
mación e 
meios que al
canza o con
xunto da po
voación , déi
tannos aos 
pés dos inte
reses das 
grandes multi
n aci o n ais, e 
de corpora
cións econó
micas e finan- economia 
ceiras que o gal 
único que lles ega 
interesa son 
os beneficios 
a obter adian-
do cun sorriso 
de cinismo ás consecuéncias 
para a povoación afectada. 

A solución os graves problemas 
da economia galega só se obte
rá mediante a concenciación da 
necesidade de labourar nun pro
xecto autóctono, un proxecto 
nacional que inclua a defensa 
intrínseca dos seitores tradicio
nais da economía galega, po
tenciándoos mediante investi
mentos en investigación e for
mación co obxectivo de acadar 
niveis de competividade e de 
calidade.+ 

CARLOS PIÑEmo 

PIR IEI SIE I NIT I A I C l l l Ó I N 
EN 

COTOBADE 
DE 

"OS CASTROS GALEGOS" 
DE EDICIÓNS A NOSA TERRA 

·SÁBADO 28 DE ABRIL ÁS 20,30 HORAS NA 

CASA CONSISTORIAL COA INTERVENCIÓN DE 

Xuuo CARBAiLo ARcEo, autor da obra, 
DIONÍSIO PEREIRA, historiador' 

X. ENRIQUE ACUÑA, editor. 

Organizado pola Asociación Cultural Cañón de Pau 
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A NOSA TERRA 

·GuieirQ· 
CULTURAL 

A XVIII Semana Galega de Filosofía debate a 
necesidade de achegarlles a tecnoloxia aos cidadáns 
Basílio Losada protagoniza a conf eréncia de clausura 
do congreso organizado pola Aula Castelao 
-0- C. VIDAL 

Científicos e expertos como 
Santiago Grisolia, Eulália Pé
rez Sedeño, José Sanmartin 
ou Enrie Trillas defenderon 
na XVIII Semana Galega de 
Filosofia a necesidade de for .. 
mar e informar á cidadania 
dos novos avances tecnolóxi
cos para que participe nas to
mas de decisión que na ac
tualidade están en mans dos 
que controlan o poder políti
co e económico. A imaxe de 
neutralidade da tecnoloxia 
vense abaixo no congreso or
ganizado pola Aula Castelao 
de Filosofía en Pontevedra. 
Foron os próprios científicos 
e filósofos os que deron con
ta das implicacións políticas 
da investigación cando, des
de distintos ámbitos, dennn
ciaro n os intereses que se 
agochan detrás dos investí .. 
mentos en novas tecnoloxias 

"Por que tanto esforzo en pro
fundizar nas técnicas da comuni
cación ou no coñecemento do 
xenoma e non en erradicar a fa. 
me do mundo?" perguntouse a 
estudosa E'ulália Pérez Sedeño, 
unha das participantes na XVIII 
Semana de Filosofia que desde o 
dia 16 e até o 20 de Abril debate 
en Pontevedra o tema da tecno
loxia e a sua relación coa socie
dade. "A tecnociéncia non é un 
sistema neutro senón que impli
ca cuestións éticas e políticas. 
Os cidadáns non participan na 
toma de decisións porque se foco 
unha diferenciación entre exper
tos e non expertos que, en reali -
dade, é fictícia. Non se pode dei
xar en mans duns poucos unha 
xestión que nos afecta a todos'', 
afirmou a profesora de Filosofia 
da Ciencia da Universidade do 

País Basca. A ponto de que vexa 
a luz o seu último traballo sobre 
tecnoloxias reprodutivas, Pérez 
Sedeño denunciou que, lonxe de 
contribuir á democratización, a 
tecnoloxia está a aumentar as 
desigualdades existentes entre 
clases, paises e sexos. "lnvestíga
se desde o ponto de vista dos pa
íses do Norte. lnvístese e céntra
se o interese en Internet ou no 
Proxecto Xenoma Humano 
mentras hai partes do mundo no 
que se carece de auga potábel ou 
dos mínimos alimentos necesá
rios", denunciou a conferencian
te que avogou por "un rnaior co
ñecernento por parte dos cida
dáns desas tecnoloxias e os inte
r ses aos que serven que permita 
a participación nunha toma de 
decisións rnáis adecuada". 

A tese de Eulália Pérez concre, 
touse na intervención da econo
mista Genma Xarles -responsá
bel estatal da campaña "Adeus ás 
armas" - que criticou os in ves ti, 
memos en investigación científi
ca con finalidade militar e propu
xo como alternativa, entre outras 
iniciativas, a obxección científi
ca e campañas de qansparéncia 
que permitan coñecer a política 
armamentística do govemo. 
, 

Momento da biotecnoloxia 

Tamén o investigador partici
pante do Proxecto Xenoma Hu
mano, e Prémio Príncipe de As
turias de Investigación, Santiago 
Grisolia defendeu a responsabili, 
dade dos científicos de ·"informar 
dos avances e tamén dos novas 
dilemas á sociedade e a aqueles 
con poder de tomar decisións 
que afectan a grandes sectores", 
en especial, en campos como a 
biotecnoloxia .que despertan in, 
terese nos meios de comunica, 

ción. Estamos no que definiu co
mo "un momento crucial para o 
desenvolvemento da biotecnolo
xia" e, con respecto ao Proxecto 
Xenoma Humano dixo que "non 
representa máis que, inicialmen
te, obter os planos xerais do ser 
humano, posto que as variacións 
individuais son practicamente 
infinitas. Faltan, segundo sina
lou, moitos anos de investiga
ción para coñecer as variacións 
individuais e as aplicacións dese 
coñecemento que, ao setJ ver, 
"conlevará grandes benefícios, 
asi como tamén importantes 
problemas éticos". 

Entre os benefícios, o profesor da 
Universidade de Valéncia, José 
Sanmartin destacou o desenvol
vimento dunha medicina pre
ventiva e a erradicación das cau
sas dun bo número de enfermi
dades sen o emprego de fárma
cos. Como problema, Sanmartin 
puxo sobre ayiso sobre o posíbel 
uso do coñecemento do que cha
mou o "sanruário da vida huma
na". "A tecnoloxia xénica pode 
utilizarse para. discriminar a tra
balladores por parte das próprias 
empresas ou das compañías ase
guradoras, por iso é preciso de, 
senvolver leis que podan estar á 
altura <lestes novos descobri
mentos", sinalou. As investiga
cións arredor do xenoma huma, 
no son así un dos temas · sobre o 
que o debate é máis acuciantes. 

Veículo 
da nova orde mundial 

A Aula Castelao de Filosofía 
cumpre nesta edición dezaoito 
anos de debates nos que en Pon
tevedra se convocaron aos máis 
p~estixiosos intelectuais de todo o 
mundo, convertíndose no foro de 

máis tradición dos celebrados no 
país. Unha proba <leste diálogo 
está no libro Globalización e cam, 
bio de milenio (Xerais) que se_ 
apresentou na.XVIII Semana Ga
lega de Filosofía. O volume reco, 
lle os ensaios de James Petras, Ig
nacio Ramonet, Emilio Lledó, 
Jorge Álvarez, Amada Traba, -Ba, 
rreiro Rivas ou Xurxo Souto que 
foron apresentados no congreso 
do pasado ano que respondia ao 
lema "Filosofía e cámbio de milé, 
nio". O encentro no que están 
inscritos máis de mil participan, 
tes e no que interveñen máis de 
vinte ponentes chegará ao seu fin 
o 20 de Abril cunha conferéncia 
do profesor Basílio Losada no que 
quere ser tamén unha homenaxe 
na sua recente xubilación. 

Os organizadores do congreso va, 
loraron que nun momento como 
o actual "non podemos nen de
bemos ficar á marxe do cámbio 
social ao que estamos asistindo. 
As novas tecnoloxias están a ser 
veículo da nova arde mundial de 
corte neoliberal que se está a 
conformar. Todas os dias se nos 
apresentan perguntas que debe
mos ser capaz de abordar desde 
unha perspectiva crítica e sere
na". A coordinadora da Aula 
Castelao, Carme Adán defendeu 
a necesidade de pensar a tecno
loxia xa que "somos carpos mo
delados por ela, axentes sociais 
definidos en función das tecnolo
xias e os intereses das multina
cionais, pradutores e consumido
res de información e cultura a 
través de variados soportes tec
nolóxicos, vivimos entornos ma, 
teriais, ambientais, económicos e 
políticos determinados en boa 
medida polas innovacións tecno
lóxicas. Esta situación demanda 
novas formas de pensamento e 
de transformación".• 

O adeus 
de García 
Márquez 

~ Lms DIÉGUEZ 

A través de intemet dan a 
notícia'da enfermidade de García 
Márquez. Xa sabiamos que padecia 
cancro linfático, mais agora, o mal 
avanzou, e el escrebe para os amigos 
unha carta de despedida. Eu· <liria 
que é unha mensaxe, un aviso para 
que saibamos desfrutar da. vida, 
deses minutos que apenas contan 
aos nosos anos. Non se podia dicer 
máis con tal profundidade nunha 
soa plana, e dirixe-se a todos, a 
todas, referendo-se ás distintas 
etapas da vida para que as gocemos, 
os nenos, os novos, os vellos ... mais 
con outra mirada, coa cultura do 
goce e do amor, que para iso 
nacemos, non para a destrución. 

~us meu, se eu tivese un 
an<!CO de vida ... ", comeza. Se agora, 
cando chega a marte, aparecese ese 
anaco de vida, o noso escritor, o 
home, faria unha chea de cousas. 
"Daria valor ás causas, non polo que 
valen, senón polo que significan. 
Dormiria pouco, soñaría máis, 
entendo que por cada minuto que 
cerramos os ollas, perdemos sesenta 
segundos de luz". O paso pola vida 
dá sabedoria é, en moitos casos, 
coido que á maioria das persoas, 
amor e comprensión. Os de Garcia 
Márquez fan-se absolutos. ''Non 
deixaria pasar un só dia sen lle dicer 
á xente que quera, que a quera ... 
Viviría namorado do amor ... Aos 
homes probaria,Ues a sua grande 
equivocación ao coidar que deixan 
de namorar-se cando envellecen, 
sen saber que envellecen cando 
deixan de namorar-se ... Ensinaria, 
lles que a morte non chega coa 
vellez, senón co esquecimento ... 
Aprendin dos homes que todo o 
mundo quere viver no cume da 
montaña, sen saber que a 
verdadeira felicidade está na forma 
de subir a costa". 

g é <loado, coido eu, escreber 
asi ainda sabendo que un se vai 
definitivamente. Porque sempre nos 
rebelamos, senipre botamos man da 
esperanza. Garcia Márquez escrebeu 
moito sobre a morte nas suas , 
novelas. Foi o motivo, sabendo que 
así tamén a combatia. Escreber é un 
xeito de restar,Ue poder, pois busca
se o ficar para os demais. Diante 
deste texto de despedida semella 
que un non quere ere-lo e a sua 
personalidade agranda,se, fica ainda 
indo-nos tamén nós. Asi remata a 
su.a carta: "Son tantas causas as que 
aprendin de vostedes, mais 
realmente de moito non servirán, 
porque cando me garden dentro 
<lesa maleta, infelizmente estarei a 
morrer".+ 
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Manuel louren:ro. 

•Manuel 
Lourenzo e 
Arcádio López 
Casanova, 
premiados co 
P edrón de Ouro e 
Honra 
Manuel Lourenzo, pala sua mili, 
táncia a prol do teatro galega, e 
Arcádio López Casanova, pala 
divulgación da cultura galega 
alén das suas fronteiras, foron 
galardoados co Pedrón de Ouro 
e Honra respeitivamente o Luns 
16 de Abril. Como é habitual, a 
Fundación do Pedrón de Ouro 
concede en Compostela estes 
dous galardóns a persoas ou en, 
tidades que destacan na promo, 
ción cultural do país e que serán 
entregados o vindeiro mes en 
Padrón. No caso de Manuel 
Lourenzo distingueñ "a sua en, 
trega e dedicación á tarefa de 
fundamentar o movemento tea, 
tral ·galega, desde que en 1965 
participara na criación do grupo 
Ó Pacho, e posteriormente da 
Escola Dramática Galega e da 
Compañia Luis Seoane". 
Actualmente o Prémio 
Nacional de Teatro combina o 
seu traballo de actor coa direc, 
ción do grupo Casahamlet e clin 

papel televisivo, o do pescador 
Melgacho, na serie Mareas 
Vivas. Por outra parte, e ainda 
que fara de Galiza desde 1974, 
Arcadio López Casanova, unha 
das voces da xeración das Festas 
Minervais, continua a divulgar e 
promocionar a sua cultura. O 
autor de Sonetos da esperanza 
presentida exerce de profesor na 
Universidade de Valéncia. +' 

•Ao redor de 
Bauza Brei 
no seu centenário 
"Se escoitamos con fé, xa ouvi
mos perto os hinos da vitoria 
que fan chegar aos ceas os peitos 
ceibes da Galiza nova". Esta fra
se de Fermín Bouza Brei preside 
a homenaxe que .lle rendeu a or, 
ganización xuvenil Galiza Nova 
en Compostela o Martes 1 7 de 
Abril con motivo do seu cente, 
nário. Celebrouse en primeiro 
lugar unha mesa redonda con 
Anton Rodríguez López, 
Femando Acuña Castroviejo e 
Teresa López e, posteriormente, 
un recital coa participación de 
Rafa Villar, Ana Romaní, Car
los Quiroga e Xosé Emílio 
Vicente.+ 

•Cultura 
caboverdiana en 
Moaña 
O Café do Real de Moaña aco, 
lle un achegamento á cultura de 
fala portuguesa con motivo do 
25 de Abril. Este ano adican as 
actividades á cultura de Cabo 
Verde. O Domingo 22 inaugu
ran unha exposición de cartaces 
e fotografías sobre a comunidade 
caboverdiana de Burela e actua 
o grupo de música popular por, 
tuguesa Toccata de Viana do 
Castelo. O Martes 24 
proxectanse document~is e, o 
25, a antropóloga Luzía Fernán, 
dez apresenta un diaporama so, 
bre Cabo Verde. Ao dia seguin
te audición de Canto livre e pro, 
xección do documental Outro 
país. Todos os actos teñen entra, 
da libre.+ 

ANOSA TERRA 

•.•.••.••..••••••••••••••••••••••••••.••..........•.•••.•••...•.•.•.......................................• . . 
• Femando León rodará unha longametraxe 
en Vigo sobre a reconversión 
Xa hai máis de un mes que o 
director de cine Femando León 
deu unha volta por Vigo para ir 
coñecendo o escenário da que 

• vai ser a sua vindeira película. 
A produtora de Elias Querejeta 
respalda lin proxecto que xira 
ao redor de cinco personaxes 
afectados pola reconversión na, 
val na cidade. Pancho Casal, 
da produtora Continental, 
sinala que a empresa coruñesa 

--:- está asociada ao filme, que se 
• vai rodar apartires da segunda 

quincena de Setembro. Ainda 
que na produtora de Querejeta, 
coa que Continental xa colaba, 
rou en Cando volvas ao meu la, 
do, manteñen siléncio sobre os 
detalles, está confirmado que o 
orzamento da pelicula é de 700 
millóns de pesetas e que ocas, 
ting de protagonistas realizarase 
a un alto nível. "Querejeta 

Femando León. 

cando produce convértese 
tamén en autor, polo que se 
asegura un traballo sério. O que 
ainda non está pechado é o re, 
parto de actores", canta 

Pancho Casal, quen engade 
que a trama da película xira ao 
redor da "dignidade das persa, 
as". No ano 1998 estreouse 
cunha grande resposta de públi, 
co e crítica a segunda longame, 
traxe de Femando León, Barrio, 
crónica da vida cotiá de tres 
adolescentes da periféria de 
Madrid. Combinou nesta pelí, 
cula denúncia social, un efeiti, 
vo traballo de interpretación 
de actores non profisionais e 
unha banda sonora que descre, 
bia a vida en calquer bairro po-
. bre. Familia fora a sua primeira 
longametraxe, cun orixinal ar, 
gumento ao redor da soedade 
dun home que contrata a un 
grupo de actores para que den 
vida aos seus familiares. A aso, 
ciación de Continental fará po, 
síbel a estrea en galego da sua 
vindeira fita. + 
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•Festa 
apresentación 
do fanzine 
Plastico Elástico 
en Compostela 
Os PlayMother & FuckerBack e o 
DJ Próstata animarán a festa de 
apresentación do fanzine Plástico 
Elástico, que se vai celebrar no 
pub Moore 's de Compostela. O 
primeiro número deste fanzine, 
que dirixe César V arela, está adi, 
cado exclusivamente á escena. 
musical da cidade con entrevistas 
a grupos de rock e folc como Em, 
'brace Me Ocean, Drinkin' Tinto , 
Psicofónica de Conxo, Samesugas, 
Dhais e Leilia, entre outros. O 
fanzine xa está a venda en tendas 
e locais composteláns. Na festa 
de apresentación comeza as nove 
e media da noite e actuan como 
mestres de cerimónias Manolo 
Cortés e XRon, de Chévere, Se, 
bastián Méndez, de Ruxe Ruxe, e 
o directores do fanzine. + 

• Máis de 
24.000 
visitantes 
en tres meses 
noCGAC 
No Centro Galega de 
Arte Contemporánea 
amasan satisfacción polo 
número de visitantes 
que van acadando ano 
tras ano, xa que pasaron 
de 5.253 visitantes nes 
tres primeiros meses de 
1998 a 24.079 no 
mesmo periodo do 2001. 
O mes no que máis visi, 
tas recebeu o centro 
compostelán foi o de Fe
breiro, coas exposición 
de Stephan Balkenhol, 
Gara.xe e a fotográfica de 
Vari Caramés. N este 
momento continua 
aberta a mostra de Docu., 
mentos Básicos de Dario 
V illalba. + Miguel Femánclez Cid, director do CGAC. 

O Señor BomBom apresenta en Lalin a Compañia Marful 
Un espectáculo único nó que participan artistas de diferentes ámbitos 

*P.B. 

Música, literatura, teatro, pin .. 
tura e danza, cinco ingredien .. 
tes para un só espectáculo. A 
receita foi elaborada pola Com .. 
pañia Marful un proxecto que 
reune a artistas de diferentes 
ámbitos de criación. O seu pri .. 
meiro produto é o Señor Bom .. 
Bom, un espectáculo que dan a 
coñecer, por vez primeira e se .. 
guramente única, o Venres 20 
de Abril ás nove e média no 
Auditório Municipal de Lalin 

"Somos unha compañia de artis, 
tas". Asi.. define Uxia Pedreira, 
voz de Chouteira e directora do 
conservatório de música tradici°' 
nal e folc de Lalin, ao grupo de 

persoas da música, do teatro, a 
danza, a literatura e a pintura que 
decidiron embarcarse na Compa, 
ñia Marful. Na sua primeira posta 
en escena a.presentan "un pro, 
xecto musical en comunicación 
con distintas expresións artísti, 
cas" e no seu ánimo está conti
nuar con outras iniciativas ainda 
que sexan menos ambiciosas. 

O obxectivo deste primeiro tra, 
bailo é o de "percorrer o mundo 
na procura do difícil camiño da 
emoción e do equilíbrio no fío 
da ambigüedade". O dia da es, 
trea, explica Uxia Pedreira "o 
público vai ser recebido no audi, 
tório polo señor BomBom, o 
mestre de cerimónias que apre, 
sentará os músicos e a filosofia 

do local, un cafe concerto aos 
estilo do dos anos trinta". 

No proxecto acompáñana Pedro 
Pascual ( mestre de acordeón dia, 
tónico no conservatório de Lalin 
e músico do grupo Laio, ex-banda 
do gaiteiro Xosé Manuel Budiño), 
Pablo Alonso (mestre de clarinete 
na escala Estúdio de ComÍ1ostela 
e tamén membro deste grupo) 
Michel González (mestre de gui, 
tarra no mesmo estúdio e músico 
de diferentes bandas de jaZz), ade, 
mais dunha equipa técnica e cola, 
boracións especiais. 

A música de Marful nútrese de 
elementos de raíz pero tamén 
contemporáneds, acústicos e eléc, 
tricos, incluso de tradición musí, 

cal europea e americana "nunha 
extraña comunión que nos fala 
nas próprias linguaxes do século 
XX", contan. "A compañia nasce 
ao coñecer no conservatório a Pe
dro Pascual- -lembra Pedreira- Eu 
tiña unha série de cancións com, 
postas, ás que non Hes dera saída e 
quixemos facer algo con elas. Em, 
pezamos a montar os temas, pero 
quixemos ampliar o espectáculo. 
O resultado é unha espécie de 
musical, con elementos teatrais". 

O universo verbal de Marful con, 
fórmano as composicións de Uxia 
Pedreira -que tamén amasará a 
sua faceta como actriz- e recria, 
cións de pezas interpretadas por 
orquestras galega de época, letras 
de Jacques Prevert, António Ba, 

rros, Olga Nogueira, Manolo p¡, 
pas, José Dopico e Anxo Quinte, 
la. A dirección teatral corre a car, 
go de Cristina Domfnguez de Fac, 
tari.a Teatro, o !,Uión foi realizado 
por David Otero, Olga Nogueira 
(acordeonista de Chouteira) e a 
própria Uxia Pedreira. A esceno, 
grafia da obra foi realizada por 
Pablo Guiráldez "O Pastor". 

A compañia explica que "o Sr 
BomBom é un home xeneroso 
que os apoia desde o primeiro 
momento a cámbio de escoitar a 
sua arte, por iso o espectáculo 
leva o seu nome como homena, 
xe. O seu local está na cidade de 
Paris onde os catro músicos se 
deron cita para comezar a sua 
viaxe cara o sentir". + · 
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Pasaban 
por ali 

Título: Velada do billarista. 
Autor: Manuel Darriba. 
Edita: Sotelo Blanco. 

Un elevado número de páxinas, 
eis unha teima da narrativa ga, 
lega que debe ficar no esquezo. 
Pouco ben trouxo ademais dal, 
guns títulos que non tiñan nen, 
gunha présa para ser editados, 
no peor dos casos. Falando de li, 
teratura, a cantidade, a que se, 
xa, non é roáis que un acciden, 
te, outra continxéncia, pero 
nunca existe unha relación di, 
recta entre moitas páxinas e 
moita calidade, só algunha vez 
e dá por pura, e afortunada, ca, 

sualidade. Cando se trata de 
perfumes ou mercadorias polo 
e tilo, estamos afeitas a que ex, 
quisitas eséncias veñan en dimí, 
nutos e caros, frascos; aceitámo, 
lo como algo natural. Non é asi 
para a literatura. Desde sempre. 
Un libro pequeno ten moitas 
posibilidades de ser menospreza, 
do. Craso erro. Non é mellar fa, 
lador o que nunca esgota as pa, 
labras, senón aquel que sabe em, 
pregalas con propriedade. 

A Velada do billarista (Prémio 
Manuel Lueiro Rey no ano 
2000), última entrega de Ma, 
nuel Darriba, coas suas 89 páxi, 
nas, é un deses Libros pequenos, 
breves, pero interesantes. Na 
narrativa, Manuel Darriba dei, 
xáranos deica hoxe Paf Xarope 
(1997, novela de ambiente xu, 
venil) e Outonos espectaculares 
(1998, novela máis ambiciosa e 
polo de agora o seu traballo de 
máis envergadura narrativa), 
ambas encadradas no realismo, 

NARRATIVA 

Manuel Darriba. 

algo que tamén caracteriza esta 
Velada do billarista. Realismo pu, 
ro, nen máxico, nen suxo, nen 
urbano, nen social; actual é, se, 
guramente, a calificación que 
mellar lle acae, porque son his, 
tórias de hoxe, do dia a dia, coas 
suas misérias e grandezas ou sim, 
plemente coa tranquila monoto, . 
nia, a seguridade de que todas as 
augas rematarán voltando ao seu 

··-G ···o uleir 
CULTURAL 

rego, o mesmo rego polo que co, 
rreran sempre. Puro realismo ác, 
tual; outra maneira de amar a 
vida, contala como é. Realismo: 
todo un risco nun mundo como 
o de hoxe, onde a realidade afo, 
ga, esmaga, moitos leitores o úl, 
t~mo que queren é que llelo lem, 
bren. Pero, se o narrador é hábil 
no seu ofício de contar e logra 
facer que o leitor se interese na 

NARRATIVA 

Xavier Queipo P~tos 
Xavier Queipo Papaventos 

história (histórias, aqui) que ten 
a misión de facernos chegar, en, 
tón están abertas as portas do 
éxito. E falamos de realismo 
fresco, frescos da realidade. Para 
que eses frescos da realidade 
cheguen a interesar, Manuel 
Darriba leva a cabo un fondo 
traballo estrutural. Auxíliase de 
vários narradores coa fin de que· 
o multiperspectivismo, contras, 
te, contraponto, enriquezan o 
conxunto de tal xeito que a par, 
Jicipación do leitor se torna im, 
prescindíbel. Non se escrebe só 
para retratar, esíxese a colabora,· 
ción dun leitor que non debe ser 
simples espectador (salvo volun, 
tária renúncia a un papel tras, 
cendente pero que tamén esixe 
certo esforzo) e si poñer en mar, 
cha os mecanismos críticos que 
a sua formación lle teña forneci, 
dos. 

As catro histórias ( catro solos de 
jazz, catro movimentos para un, 
ha mesma sinfonía) que aqui se 
cantan gardan bastante relación 
coas que se contaban en Outonos 
espectaculares, novela que non 
levou a consideralo como unha 
das esperanzas certas da narrati, 
va galega. Esta Velada do billarista 
non sendo unha obra tan com, 
plexa como Outonos (hai menos 
histórias) apresenta caracterís, 
ticas afins con ela. Como un 
mesmo afán coral. Tanto as his, 
tórias do aviador ( tamén había 
outonos), como a do repartidor · 
de pizzas, a da secretária do xul, 
gado ou a moza do invemadoiro, 
teñen algo en comun, sen que 
eles cheguen a intuilo,- a sabela. 
Como acontecía en Outonos. Eis 
que esta crónica da soidadee ur, 
bana (xa -se albiscaba en 
Outonos, pero agora é máís per, 
ceptíbel) está escrita baixo unha 
moi clara inspiración en-Hitch, 
cock, cineasta que ten influido 

(Pasa á páxina seguinte) 
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canta de libros 

História 
dunha muller adulta 
Que fai unha muller adulta qúe non tra
balla fóra de ca5a cando os nenos medran 
e se decata de que o seu home só a quer 
como criada? Esta 
é unha das per, 
guntas que bulen 
na cabeza de Ber, 
ta, protagonista da 
novela do mesmo 
título que asina 
Concha Blanco. A 
autora, prolífica en 
canto a narrativa 
para novos leitores 
se refire, oferece un, 
ha reflexión sobre o 
que atopa unha mu-
ller adulta cando de, \' .. 
cide deixar de falar e chorar soa despois 
de anos sen-p<xler expresar en alto o que 
sinte. E.ditada en Ir Indo.+ 

O cabaleiro. Lanzarote 
Moito deu de si a "matéria de Bretaña" e 
a obra de Chrétien de Troyes enmárcase 
nese tipo de roman, que ·ensalza ao rei 
Artur. LanZarote ou o cabaleiro da Ca, 
rreta, que publica Xerais na colección 
Xabarin, narra 
como este perso
naxe parte a libe
rar a raiña Xene, 
bra, secuestrada 
polo xigante Me
leagant. Para che, 
gar ao seu obxecti
vo, sube na Carre, 
ta, veículo asociado 
aos delincuentes. O 
crego Chrétien de 
T royes escrebeu a 
sua obra na segunda 
metade do século XII baixo a protección 
de Alienor de Aquitánia, muller do in
glés Henrique II. A tradución ao galego 
é de Santiago Gutiérrez. + • 

Impacto do deporte 
na natureza 
As actividades de ócio e deporte reali, 
zadas sobre o meio natural teñen con; 
secuéncias negativas para este. Hilario 
Vilalvilla, director, e 
Álvaro Blázquez 
e Jesús Sánchez, 
coordenadores, 
parten desta afir, 
mación para ex
plicar en Deporte 
y naturaleza cales 
son as actividades 
que se poden reali> 
zar e os riscos que 
conlevan. Afirman 
os diferentes auto
res dos artigos que. 
máis perxudiciais 1 < 
para o meio son aquelas que máis se 
afastan do conceito de deporte. Mon
taña, auga' e ar para disfrutar e respei
tar. En Talasa. + 

Crueldade no teatro 
calderoniano 
Está convencido Alfredo Rodríguez Ló
pez-V ?.zquez, da Universidade da Coru, 
ña, que a conflitividade que transpira 
El tuzaní de La Alpujarra 
o amar despues ------
de la muerte ex, 
plica porque esta '"'"~""'"'""'"'"'""'~ 
peza de Calderón 
de la Barca está fil. TllU,Nl DE 
alonxada dos esce- LA Al.PU.JARRA 

nários teatrais es, 
pañois. Editada 
agora por Hiru, o 
que propón Alfredo 
Rodríguez é unha 
versión representá
bel, máis breve que 
a difundida tradicio, 
nalmente, da trama 

AMAR ~ESPVÉ:> 
!)E l./\. MU F.RTf. 

de amores e desencontros en pleno 
conflito de expulsión dos moriscos. + 
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Fadamorgana 
Revista galega de literatura· 
infantil e xuvenil 

Nº 5. Inverno 2000-2001. Prezo 500 pta. 
Dirixe: Xosé Antón Neira CrU2. 
Edita: Atlántica. 

Entre os moitos traballos que se incluen 
neste número destaca a entrevista que Xo
sé Antón Neira lle fai a Ana Maria 
Machado, escritora brasileira galardoada ca 
Prémio Andersen de literatura infantil. Ao 

redor da auto
ra brasileira, 
Maria Teresa 
Gorn;alves 
lembraa sua 
traxectória. 
Opróprio 

.Neiracon-
versacon 
GlóriaSán
chez. Ana 
Garralón, 
Susana ltz
covich, 
Manuel 

Peña, Gaby Va
llejo, Brenda Bellorín, Beatriz Robledo, Jo
el Franz e Marilar Aleixandre actualizan o 
panorama literário de Latinoamérica.+ 

Plis .. Plas 
N 2 9. Primavera de 2001. De balde. 
Edita: Consellaria de Médio Ambiente. 

Os nenos do Coléxio de Noalla-T elleiro 
escriben un como, A princesa Lúa. Entre 
os truques práticos, apréndese a facer un 

anteface de 
gato. Os 
debuxos 
de José 
Tomás es
tán pre
sentes en 
toda a re
vista. Os 
alunas 
de 6º B 
doColé-
xio 
Amero 
Refajo 
de Ve
rin en-

trevistan un cigarrón. O ex
perimento desta ocasión de Mariquiña 
Chaparretas permitiranos fabricar unha 
fome con surtidor. En canto aos animais, 
é a quenda de coñecer a ra. Finalmente, 
de sabermos facer as orellas de entroido. + 

Golfiño 
Ngll. Febreiro de 2001. Prezo 450 pta. 

Dirixe: Miguel Vázquez Freire. 
Edita: Xerais. 

As histórias que se poden atapar neste nú
mero son Os tronantes, de Abraldes; Super
poar, de Pepe Carreiro; Capitán Lixo, de Al
berto Ferreiro; Palleiro, de Xaquin Marin; 
Os escachapedras, con guión de Marilar 
Aleixandre e debuxos de Fran Bueno; O 

castelo rega
deira, de 
Norberto 
Femández; 
JacoboFer
nándezcón
tanos a his
t6riade Na
no Chapeu. 
Ademais, 
novas 
aventuras 
de Luzbel, 
por Diego 
Rosales e 
José To-

más; Afra
ga milmañas, de Carlos Amil e Manuel Crá
neo; A escala de vilaverzas, de Miguel Roble
do; Tom, de André Meixide e Tanec1w, de 
Xaquin Marin. T <\ffién se descobre o mun
do do circo, grácias ás fotografias de Manuel 
Vicente, autor tamén da imaxe que ilustra 
o conto di-minuto de Fran Alonso.+ 

(Ven da páxina anterior) 

na literatura como poucos, tema 
apaixonante que agarda redactm 
atento. Tanto a secretária, como 
o reapartidor, o aviador ou moza 
do invemadoiro son seres solitá
rios; o aviador busca precisamen
te eses ambientes de soidade on
de un pode beber sen parecer un 

" bicho raro que non fala con nin
guén; a moza do invernadoiro 
vai máis alá e prefire a compaña 
das plantas á humana; o reparti
dor ama a liberdade que lle pro
porciona a sua 
moto, que non deixa de ser unha 
liberdade solitária, e non ten re
salto o seu mundo afectivo; e, 
finalmente, unha secretária que 
tamén está soa e que xa hai tem
po viu como se quebraba o seu 
mundo afectivo. As catro histó
rias acontecen nun ambiente ur -
bano que podemos localizar en 
Lugo, baseándonos, por exem
plo, nas referéncias que agora 

. hai onde antes estaba o niatadoi
ro de Frigsa. Mália esa moi clara 
referéncia, 
ese ambiente 
ben pudiera 
ser o de cal- Realismo 
quer outra ci
dade, por iso 
as ruas son 
chamadas 
con números 
en lugar dos 
habituais no
mes. 

O primeiro 
relato (Cha
queta) é o do 
aviador. Ne
se relato 
apreséntase 
tamén ás de-
mais perso-

puro, 
nen máxico, 
nen suxo, 
nen urbano, 
nen social; 
actual é, 
seguramente, 
a calificación 
que mellar 
lle acae. 

naxes, pero el, igual que o lei
tor, déscoñéceas, as suas vidas 
~ocan a sua, están ao lado, veas 

pasar sen saber quen son ou co
mo poden afectar a sua, e, de 
feito, dalgunha maneira fano . 
Apreséntase tamén a atmósfera 
que presidirá os d_emais relatos 
(a calor, a noite, a soidade) asi 
como o bar de copas: nel ou nas 
suas proximidades van . bater 
uns con outros. "Teléfono" é o 
relato que pecha o libro, relato 
integrador que, sen embargo 
ten outro por riba: o mesmo tí
tulo. Expliquémonos. Velada do 
billarista, é un relato que non se 
refire a nengun dos relatos en 
particular. Ten outro papel, xo
ga outro rol. Ademais de actuar 
como un primeiro presentador 
(no primeiro relato vólvese fa
cer outro tanto, máis demora
damente) da atmósfera na que 
se van desenvolver os catro re
latos, nós interpretámolo como 
un quinto I elato; o dun xogadqr 
de billar (narrador, providén , 
cia, azar, Deus, quen se queira) 
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que imprime forza sobre una 
bola que no seu camiño toca 
con outras catro, esas outras ca
tro son precisamente cada un 
dos capítulos. 

Realismo limpo, sinxelo, que fo
xe de todo requintamento. Agás 
na estrutura, como dixemos, que 
aí é outra cousa posto que re
flectir a case simultaneidade con 
que acorren os feitos ten a sua 
complexidade, resalta con ofício 
de bon narrador. Narrador que é 
quen ·de facemos interesantes as 
grises vidas dos protagonistas , 
chegando a estabelecerse unha 
complicidade entre personaxes e 
le itor que constitue outro dos 
logros máis salientábeis e é unha 
das características que iden tifi
can diafanamente o labor narra
t ivo (deixando fóra Paf Xarope) 
de Manuel Darriba. • 

XOSÉ M. EIRÉ 
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Adeus de Dhais 
Titulo: Arman Vela. 
Grupo: Dhais. 
Edita: Madame Mir. 

Os Dhais marchan. Dixeron adeus ás 
áctuacións en público hai xusto un 

ano na sala Nasa de Compostela, pero 
fano agora de xeito definitivo nun dis
co chegado da man da nova editora 
Madame Mir. No medio, a morte en 
acidente automobilístico do frautista 
Luis Areán. O grupo oferece un traba
llo gravado en vivo nun estudio e mes
turado despois por Segundo Grandio e 
que serve como ~ostra do que aporta
ba Areán ao grupo. Composicións pró
prias, inj:res de protagonismo indivi
dual e un chisco de experimentación 
son as características deste compacto 
que pecha ao redor de quince a..1os de 
traxectória cun primeiro disco gravado 
alá en 1993 co mesmo nome do grupo. 
Os de Lalin formaron parte do cartaz 
do festival Celt ic Connections en 
duas ocasións; para eles, Amum Vela é 
Dhais en estado puro "que non é outro 
que a continua evolución, un ser e es
tar escheriano sen principio nen fin, 
como unha onda rítmica".+ 

Tango para escoitar 
Titulo: Trece. 
Grupo: T angata. 

Edita: Edicións do Cumio. 

O trece, número máxico e maldito é 

·As chaves 
do tempo 
de Luísa Villalta 

o escollido polos Tangata para aunar 
outras tantas pezas, outras tantas 
olladas sobre o tango. Este cuarteto 
de músicos profisionais 
reinterpretan a compositores como 
Astor Piazzolla, Julián Plaza, Emilio 
Yalcarce, Juán Dios Filiberto, e até 
con clásicos como El dia que me 
quieras, de Gardel-Le Pera. A 
violinista Laura Quintillán, o 
pianista Alberto Vilas, Gustavo 
Adolfo Barcia ao contrabaixo e 
Artigas Anelo co bandoneóns, 
formán T angata, fundado hai dez 
anos para cocar tangos e milongas 
cunha conceición instrumental. 
lncluen no seu repertório 
composicións próprias, como a que 
titulada o anterior disco Como en 
octul7re, de Alberto Vilas. Tango, 
non tanto para bailar, como para 
escoitar da man dunha mestura de 
músicos galegas e uruguaios. t 

Colección 
Froita do Tempo 
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As chaves do tempo abren e pechan as portas do amor 
e do medo, da liberdade e o sometimento. De cando 
había reis na Glaiza, houbo un que tivo fama de 
nobre e de bon corazór,_. Durante o seu reinado nada 
lle faltou ás xentes, nin o millo, nin o peixe, nin o 
gando. tiña dous fillos que destacaron como moi 
bons tanxedores de zanfona e lira .. . mais tamén para 
os dous chegaron días de guerra. 

A 
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A poeta evoca a sua infáncia e a vida da aldea no 
libro de memórias Fisteus era un mundo 

LupeGómez 
'Os viciños de Fisteus effiociónanse 

co meu ltbro' 
-0- CARME VIDAL 

EN FISTEUS (CúRTIS) VIVEN CORENTA VICIÑOS. ENTRE ELES NACEU A ESCRITORA LUPE GóMEZ QUE 
AGORA QUER, CO LIBRO FISTEUS ERA UN MUNDO (A NOSA TERRA), DARLLE VOZ A TODOS OS QUE 
CRIARON A SUA INFÁNCIA. FISTEUS APARECE VISTO POLOS OLLOS DA NENA QUE FbI PERO TAMÉN DA 
ESCRITORA QUE AGORA É. LUGAR LITERÁRIO E REAL ESTA ALDEA DE LUPE GóMEZ QUE É, TAMÉN, A 
DE TODOS NÓS, O LUGAR DE REFERÉNCIA QUE A LEITURA DO SEU LIBRO CONVOCA. FISTEUS ERA UN 
MUNDO PASA Á ESCRITA UN TEMPO QUE XA NON ESTÁ E LITERATURIZA A MEMÓRIA RECENTE DO PAÍS. 

masiado predicamento entre os , 
viciños. O contrário acontece '. 
con Fisceus era un mundo, un li,' 1 

bro do que hai un exemplar en 
cada casa, que provoca charos 

cer a timidez". Con ta asi a es, 
critora o que acontecia na sua 
casa e tamén os próprios senti, 
mentas, o latexar da vida cotiá 
que rara vez pasa á escrita. O 
libro de Lupe Gómez ten moito 
de memórias, por veces, serrie, 
lla o diário que ela mesma foi 

trazando nos seus anos de ne, 
na. "É como sacar unha foto a . 
aquel tempo para que quede. 
Xa na poesia estaba moi pre, 
sente ese mundo. Son rural e 
iso marcoume. Agora gábome 
cliso pero tamén pasei vergoña. 
Escreber este libro é unha for, 
ma de reafirmar ese orgullo". 

Território literário? 

lnevitábel é a referéncia a un li, 
bro que comparte co de Lupe 
Gómez a recriación do mundo da 
aldea desde os ollos dun cativo. 
A autora gústalle que Fisteus era 
un mundo remita á obra de Xosé 
Neira Vilas Memorias dun neno 
labrego. Marca, entre outras, 
-amáis de dicer que a comparan, 
za é "esaxerada"- unha diferén, 
cia: desta volta, é unha cativa a 
protagonista. "Intentei marcar 
esa diferéncia porque a aldea é 
moi represora coas mulleres. Es, 
erebo sempre sobre a miña bio, 
grafía, a vida é o meu material de 
traballo. A ·infáncia é un tempo 
fundamental. Recordábao máis 
triste pero escrebendo pareceume 
alegre. Foi como poñerme a ben 
conmigo mesma". 

É Fisteus un território literário? 
"Coma calquer outra aldea. Para 
min é literário porque o fixen 
eu. Un mundo que chocou co da 
cidade, que se estaba perdendo. 
Agora recebo cartas de persoas 
que viviron esas experiéncias e 
que me cantan como se emocio, 
nan ao ler o libro pero tamén 
doutras que non teñen esas refe, 
réncias e pensan que, dalgunha 
maneira, lle róubaro:o eses sinais 
de identidade. Trátase asi dun 
espazo que comparte realidade e 
literatura". 

Evoca tamén a escritora as pala, 
bras de Uxio Novoneyra, o poe, 
ta que confiou na sua obra desde 
o inicial Pornografia. Conduce 
así a conversa arredor da necesi, 
dade que o poeta da T erra vía de 
que a literatura noii. traicionase 
o noso pasado rural. ''Non hou, 
bo voces que reclamaran e fala, 
ran da aldea. Era un mundo que 
non parecía interesante. Supoño 
que é máis cómodo refl.exarse en 
mundos alleos", aponta Lupe 
Gómez, unha escritora que pode 
ser a máis nova autora dunhas 
memórjas nunha literatura nada 
pródiga neste xénero. • 
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vin , ue m nt u en mine 
medr u. Un mund il nciado 
que í.10n se escoita en lugar al, 
gun p rque a ninguén lle impar, 
ta", explica a autora. A escrita 
cómase asi en papel no que dei, 
car a ua verdade, de acoparse a 

e ri os e polo que a autora rece, 
be apertas e parabéns. "Os ou, 
tros libros escondíanse e dis, 
gustaban á xente. Dician que 
ian pensar que era unha puta e 
non entendían que todo aquilo 
era unha metáfora. Para min é 
unha grande satisfación que de 
repente este lles guste e lles 
chegue. Alégranse de que o li, 
bro se poda mostrar á xente, 
sen vergoña. Síntdme contenta 
de darlles voz, para que sintan 
que existen no mundo e son 
importantes, ainda que a tele, 
visión esté da parte do mundo 
urbano", anota Lupe Gómez, a 
autora que surprendeu no pa, 
norama poético cunha poesía 
directa e rupturista que falaba 
de pornografia cando a lírica 
tiraba polo erotismo. 

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

i mesma mostrar e pida a sua 
realidad . "Busco o agachado 
que hai detrás das couss, da xen, 
te, o outro ángulo. T efio necesi, 
dade de contar o máis íntimo 
porque é unha maneira de sin, 
ceirarme. É un acto de amor 
conmigo mesma e cos demais" 
afirma Lupe Gómez e, desde ese 
ponto de partida, é fácil con, 
cluir na sua escrita auténtica, a 
rente de pel, que ela se nega a 
correxir porque di que brota de 
dentro: "Non podo cambiar por, 
que seria ir contra min mesma e 
contra a miña dignidade. Non 
son capaz. Correxir os textos é 
para min traicionarme, cando 
falas da tua vida estás falando da 
verdade, é algo moi forte". 

En Fisteus os provocadores tí, 
tulos da poesia de Lupe facian 
que non se falase en exceso da 
sua obra. Pornografía, Os teus 
dedos nas miñas bragas con regla 
ou Poesía fea non tiveron de, 

Mália non escandalizar os seus 
viciños, é este o libro no que a 
autora se mostra máis espida. 
"Para min a escrita é exibirme, 
poñerme no escaparate. Expré, 
sorne a través da literatura que 
é cando son eu mesma, cando 
menos minto. Gústame mos, 
~rarme, actuar, ler en público. 
E tamén unha maneira de ven, 

Flans de terra, 
casas con baño e grelos µo maleteiro 
Os nenas xa non saben cantos 
tetos ten unha vaca. Xa hai 
poucas vacas no país e case me, 
nos nenos nas aldeas. A Lupe 
Gómez gústanlle as vacas, mi, 
ralas, escoitalas. Parécenlle bo, 
nitas. Cada vez que chega a 
Fisteus busca atoparse con va~ 
cas que xa non son as da sua 
casa. "Para miña nai e para min 
foi desgarrador deixar de telas 
na casa. Velas é como ver a 
memória, o pasado. Cando · de 
nena ia con elas lia e escrebia. 
Tiña unha relación panteísta, 
case oriental, de siléncio. Pro, 
ducen en min unha grande 
atración", afirma a escritora 
para explicar un feito do que 
existe abondosa constáncia na 
sua vida literária. 

Os nenos non saben cantos tetos 
ten unha vaca como tampouco 
teñen apafiado terra para facer 
flans. Se o libro de Lupe Gómez 
consegue emocionar aos que le, 
van na memória persoal vivén, 
cias como as suas, para as xera, 
cións vindeiras significa atoparse 
cun mundo próximo pero, sen 
embargo, case descoñecido. O 
augoso inverno fixo que os des, 
humificadores entrasen ao gran~ 
de nas casas das nosas aldeas, al, 
gunhas xa con intemet prendí, 
do. Os cativos surprenderanse 
cando lean no libro de Lupe Gó, 
mez o cámbio que supuxo, non 
hai tantos anos, a instalación 
na sua casa do cuarto de bafio. 
A autora deixa constáncia dun, 
ha mudanza importante que 

non adoita pasar á literatura 

Se os rapaces atopan en Piste 
era un mundo unha história des 
coñecida, os maiores rencontra 
ranse co seu álbum de fotogra 
fías. Coas festas parroquiais d 
aldea onde cada quen campab 
coas mellares galas, co retom 
dos emigrantes cando o verá 
coas suas rechamantes teas d 
presente familiar ou mesmo co 
festa que unha caixa de galleta 
surtidas Cuétara era capaz de or 
ganizar. Lupe Gómez afirma qu 
quixo deixar por escrito o mun 
do dos seus, a história que su 
cumbe nunha modemidade co 
mo a nosa na que nas cidades, o 
Domingos, dos maleteiros do 
coches continuan a sair grelos. 

... . 
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'A expresión audiovisual non pode ser feudo das escalas de imaxe' 

Tomás Lijó e 
Carlos Meixide 

Carlos Meixide, de pé, e Tomás Ujó, en primeiro plano. A. PANARO 

/ 

~ CÉSAR LORENZO GIL 

O meu nome, o meu mundo. Este é o título. do vídeo que os có
micos, músicos, xomalistas e agora realizadores Lijó & Meixide 
defenderán na sección oficial do Festival de Cinema e Vídeo Inde- · 
pendente de Nova York. Recorrendo aé> talento e convertendo a 
precariedade de médios en virtude, o seu traballo quere ser exem
plo de poesía en imaxes e baluarte de facer tro tipo de audiovi
sual chantando as raiceiras en Galiza con vocación universal. 

Como é posíbel facer un filme 
de case 9 minutos nunha serna, 
na e chamar a atención dunha 
mostra tan prestixiosa coma a 
de Nova York? 

Tomás Lijó (T. L.): A espanta, 
neidade é a mellar receita. Grá, 
cias á boa disposidón da Facul, 
dade de Xornalismo, obtivemos 
o material para gravar e editar o 
filme no prazo dunha semana. O 

. resto debémosllo á valia dos ac, 
tares e ao próprio espácio da ac, 
ción, en Sardiñeiro, unha parró, 
quia de Fisterra. 

Carlos Meixide (C. M.): No 
momento de facer a curtametra, 
xe, prima a necesidade de tomar 
rapidamente decisións para rea, 
lizar o que ti queres en cada in, 
tre. Lago, unha vez feíta, refle, 
x.ionas sobre como quedou e 
crías o discurso. Igual que pasa 
na poesía, en cada plano amasas 
as tuas arelas, que o espectador 
debe valorar despois. 

N ese sentido, a película non se 
cinxe ao tradicional modelo na~ 
rrativo. 

T. i.: É un relato fragmentário 
e libre. As imaxes non procuran 
pofierse ao servizo dunha histó, 
ria, senón servir de experiéncia 
visual por si mesma. Quen ve o 
filme, pode reinterpretalo ao seu 
xeito, enriquecelo coa sua pró, 
p~ia experiéncia. 

C. M.: É un conxunto de ima, 
xes que suxiren. Cada plano 
quere ir máis alá, referenciar 

unha realidade moito máis am, 
pla; UlJ. conflito universal e de 
forte alento filosófico, mais cir, 
cunscrito a un lugar próximo e 
afastado ao mesmo tempo, co, 
mo é a fin do mundo da Costa 
da Marte. 

Cales son os pasos que dan 
vostedes desde a idea inicial até 
a rodaxe? 

T.L.: A sinopse é miña. Xorde 
de duas inquedanzas que tifia 
no momento de escribila nun 
papel. Por unha banda, estaba 
fascinado polo sentido trans, 
gresor da música reggae. Polo 
outra, quería descri.bir nenas 
con x·eitos de adultos, peque, 
nos que fan causas de vellos. 
Na rnestura destas duas liñas de 
inspiración, atrapef a história 
de lago, un rapaz que é máis 
aduJto cós adultos. 

C. M.: Con eses vímbios, mon, 
tamos o resto do relato. lago ve, 
.se influenciado palas suas leitu, 
ras, polo mundo que acha nos li, 
bros e reinterpreta a sua realida, 
de através <lesas novas referén, 
cias. É un traballo moi infl.uen, 
ciado por Schopenhauer e as 
suas teorias do ethos e do pathos. 

A virxindade audiovisual dos 
autores tamén se nota na obra. 

T. L.: É básico para entender o 
noso modelo. Se tivesemos un, 
ha base académica, non pode, 
riamos ser tan libres; estaría, 
mos atados palas convencións 
da própria tecnoloxia. Desta 

San· Marcos, notario da cristiandad e 
Representado no tetramorfos lendas 9e rnaio, no equivalente do o que o primeiro dos apósto, coido, o artesán cravouse grave, 
por un león, por converterse a ao naso 25 de abril, a data en les dicía, práctica e oficio que mente a subela na man, e o 
través dos seus escritos na "voz que os romanos (un pouco adu, lle serviu para os notarios o es, evanxelista, vendo a perigosa fe, 
do que ruxe no deserto", Marcos ladores eles), lle fa cían festa ao collesen como patrón. rida, lembrou a pasaxe da Harta 
era un aguillón denunciando os maléfico Róbigo, causante das das Oliveiras, e collendo terra 
vicios do seu tempo, non adula, enfermidades do trigo, a fin de De natural humilde, cóntase que do chan, mesturouna con cuspe 
ba aos poderosos e ousou elevar telo contento, para que o cereal cando o querían facer sacerdote, e fíxolle un emplasto para cica, 
ao máis alto da escala xerárqui, engraecese libre de plagas. el, tentando evitar todo tipo de trizar a ferida. Admirado, o za, 
ca da lgrexa a un simples zapa, honor, arnputouse o dedo gordo pateiro invitouno á súa casa, e 
teiro remendón. Marcos, quen, segundo as haxio, da man dereita, pensando que, entón Marcos aproveitou para 

grafías, ainda senda xudeo e na, como os años sacrificados a Deus adoutrinalo e elevalo, co tempo, 
Foi discípulo de _san Pedro, de rural de Xerusalén tiña unha polos xudeos non poden ter nin, á categoría de bispo. 
quen recolleu as testemuñas da ampla cultura grega, acompañou -gunha falta, o sacerdote tampou, 
vida de Xesús para escribir o seu a san Paulo durante certo tem, co; pero san Pedro, con ampla vi, Os habitantes de Alexandria 
evanxeo, uns escritos curtos, po, pero, como pasa nas mello, sión de futuro, eximiuno da falta e non aceptaron de bo grao a 
sinxelos e claros para que os res familias, cada un entendeu o nomeouno bispo de Alexandria. aquel que botaba contra os deu, 
crentes dos primeiros anos do testamento de Xesús ao seu xei, ses de toda a vida e dicía que a 
cristianismo entendesen sen ar, to, e apareceron entre ambos Cando comezaron as persecu, salvación do mundo estaba na 
tificiosidades a razón pala que certas discrepancias, pois, aínda cións contra os cristiáns, arde, doutrina de austeridade e humil, 
Deus se fixo home e veu padecer que ningún dos dous foi discípu, nóuselle ocupar a sé a t9nde fora dade que predicaba; e entón co, 
coma un mortal máis. lo do Mestre, Marcos andou destinado, abrindo así unha no, mezaron a acosalo ata facelo fu, 

máis cerca del e Paulo non tifia va fronte dentro do vasto impe, xir da cidade. Pero, ¿que clase 
Quizabes por esta testemuña de o que se di un currículo limpo, e rio, e entón veu o seu primeiro de santo é un que foxe e ten me, 
fe que nos deixou, e como rnos, acabaron, corno herdeiros mal milagre: cando entrou na popu, do? ¿Era esa a mensaxe que el 
era de que se debe venerar o ben levados, separándose; e o evan, losa cidade, rompéronlle as san, predicaba?, ou ¿pola contra de, 
e non o mal, a Igrexa veu situar xelista volveu con san Pedro pa, dalias, e levoullas a un zapateiro bía dar a cara, fronte aos que ou, 
o seu día no sétimo antes das ca, ra seguir levantando acta de to, para que Has amañase. Nun des, saban negar a súa palabra? Reca, 

maneira, a pesar de que pode, 
mos caer incluso na incorrec, 
ción técnica, a nasa mensaxe 
chega como nós queremos, sen 
ataduras. 

C. M.: Adernais, o feíto de 
que esta sexa a nosa primeira 
realización non significa que 
non a queiramos fixar no con, 
texto histórico do cinema. Es, 
tamos influenciados polo au, 
téntico renovador do cinema 
actual, Nanni Moretti, ainda 
que non apareza explicitamen, 
te . Tamén bebemos de Berg, 
man, Passolini ou Buñuel. T ª' 
mén están presentes as refe , 
réncias literárias. Á parte de 
Schopenhauer, homenaxeamos 
a Nietzsche, os E vanxeos ou a 
Santo Agostiño. 

Este traballo é unha resposta 
contra a indústria? 

T. L.: Non pretende ir contra 
ninguén, só apuntar camiños 
novos. Cómpre que haxa unha 
forte indústria audiovisual en 
Galiza pero creo bon que todo 
aquel que ten algo que contar 
cunha cámara poida facelo. O 
sector audiovisual non pode ser 
feudo das escalas de imaxe. Se, 
ria unha boa idea que os canee, 
llos tivesen cámaras -dbcitais e 
mesas de montaxe de acceso pú, 
blico para que os que tivesen al, 
go que gravar, puidesen facelo 
sen esfarelar os miolos na busca 
de diñeiro. 

C. M.: O interesante é que 
comprendan que estar en Nova 
York é un éxito para Galiza e a 
sua cultura. Nós non fixemos un 
produto comercial, fixemos arte. 
lso hai que protexelo sempre. Se 
Fraga se paseou por Manhattan 
co seu proxecto de Cidade da 
Cultura, nós pedimos apoio ins, 
tuticional para representar o no, 
so país cun anaquiño de criación 
xenuinamence noso. + 

FRANCISCO ANT. VIDAL 

pacitou o evanxelista e v lveu 
ao seu destino episcopal coa 
prédica antiimperialista por 
<liante, que desta vez enfureceu 
de tal rr.aneira aos devotos dos 
ídolos que, colléndoo, atáronlle 
unha corda ao pescozo e arras, 
trárono palas rúas. 

No seu padecemento, canta a 
haxiografía, que o propio Xesús 
veu a confortalo, pouco antes de 
que o sacasen pra lle dar o de, 
rradeiro paseo. Pero, como Pª' 
sou tantas veces, Xesús chegou, 
lle tarde. 

Despois de morto, quizabes por 
aquela discusión que tivera con 
san Paulo, a san Marcos tamén 
se invoca cando o reparto dun, 
ha herdanza provoca graves dis, 
putas entre os herdeiros; e pola 
claridade dos seus escritos, os vi, 
dreiros, a falta doutro máis axei, 
tado, escollérono para patrón do 
seu gremio,+ 

A 



ANOSA TERRA 

Caio na conta de que niste cator, 
ce de abril no que escribo o artigo 
que aínda tardara algúns días en 
publicarse, hai.setenta anos que se 
implantou a II República E aínda 

. que sexa a destempo quem con, 
memorar, á miña maneira, a data 
de maior relembro na historia de, 
mocrática de España. Pra elo re, 
curro a memoria daqueles días tan 
esperanzadores e ledos, personifi, 
cando a súa evocación nun home 
que poderá servir de exemplo dos 
que viviron máis intensamente 
tales xornadas. Pero que quedou 
esquecido logo entre a infinidade 
de mártires republicanos, dentro 
dun santoral laico que está por fa, 
cer; coido que moito máis copioso 
que o das inacababeis beatifica
cións de San Pedro Vaticano. 

Observei, con mirada ado
lescente, a actitude nise 
momento estelar de seu 

credo e da súa vida ao cidadán 
de Santiago que con maior pure
za levaba en sí o espíritu triun
fante no 14 de abril. Era un p,ro
fesor de Psicoloxía e Lóxica, Eti
ca e Dereito, na Academia Xel
mfrez, sita entón na Algalia de 
Abai.xo. Era Narciso Vidal Fra
ga, o naso excelente profesor, 
que nos viña imbuindo o seu 
pensamento rosseauniano, coma 
si estivera nos albores da RevO' 
luci(ID Francesa. Dotado dunlia 
intelixencia penetrante, cuia vi
veza se traslucía nun nervioso ta
texeo, característico das persoas 
moi intelixentes, as que se lle 
acumulan as ideas no miolo. 

Vidal Fraga facianos debater aos 
discípulos seus se o home era un 
lobo pra o home, e outros proble
mas permanentes da sociedade 
humán. Os a(nda adolescentes 
alunmos, entre os que se atopaba 
Ramón Valenzuela -coma xa 
apuntéi na súa correspondente 
semblanza- escindfamonos en op
timistas e pesimistas. Logo, dende 
o 18 de xullo de 1936, todos, en 
diferentes band , coincidirfamos 
en penw que o home era un lobo 
pra o home, cando soubemos que 
o noso bo profesor de Ética e De
reito fora vilmente paseado. 

• 0 ELENCO DA ACADEMIA 
XELMfREZ. O martes, 14 de abril 
de 1931, suspendéronse as clases 

N1~Ri~ 
Bcrgantinlios 

mnlherno 
nacionalismo 
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(1900-1936) 
ldeologia e rtafülaúr 
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na Academia Xelmírez, propie, 
dade de D. Xosé T eixeiro, o anti, 
go codio galeguista que interpre
tara a fachenda do Arcebispo D. 
Diego, nunha peza dramática de 
Cotarelo Valledor. O vatio e ex
perto profesorado reaccionou an
te o inesperado peche das peque
nas e húmedas aulas coilforme a 
súa situación social, que determi
naba o seu ideario político. 

Os profesores de matemáticas 
• eran militares; un deles, o co

mandante Taboada, que lago 
chegou a ser xeneral de Artille
ría no franquismo; outro o te
nienté coronel Aramburo, un 
home moi grandón e barrigudo, 
de cena simpleza, cursaría axiña 
Ciencias Químicas coincidindo 
con nós na Universidade, cando 
se retirou do Exército pola lei de 
Azaña. Un corpulento funcio
na río de Correos, apelidado 
Franco, ensinábanos o inglés 
que sabía; era parente lonxano 
do seu poderoso homónimo, e 
pai 9,e María Rosa, a belida pro, 
fesora de Ciencias que casaría 
con Eladio Gayoso, o seu con
discf pulo, das Mocedades Gale
g u is tas; bolseiro con nós na 
Universidade Internacional de · 
Santander, no verán do 36, on
de coincidira co seu perenne 
amor, bolseira na Universidade 
Católica. 

Do pulcro e ríxido profesor 
Rofast, de Literatura Es
pañola e Latina, xa me 

referín cando contéi que Valen
zuela o acompañou tocando a 
&uta, ao explicar a lección da 
oratoria romana. Non sei se me 
quedou algún nome máis, na só
lida tinta do bolígrafo, daquel 
elenco de profesores. No que 
non incluo a. Feliciano .Rolán, 
profesor neutra Academia, e que 
veu sustituir a Vidal Fraga, nos 
dfas inmediatos á proclamación 

• da Repúblcia. 

Feliciano Rolán, malia que foi 
tan poucas horas de clase profe
sor meu, ocupa suficiente espacio 
na miñ.a memoria. Dado que o 
continuarfa vendo no claustro da 
Facultade de Dereito, onde o ma
logrado poeta da Guarda, que xa 
era profesor auxiliar de Dereito 
Administrativo, desempeñ.aba isa 

A mulher no 
nacionalismo galego 
(1900-1936) 
Ideología e realidade 

N oa Rios Bergantinhos 
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cátedra, naquiles cursos sen titu: 
lar. Tal poeta/profesor parecíame 
un home forte e rexo, cun torso 
ancho de motorista baixo o seu 
chaquetón .de coiro. Por iso me .. 
sorprendeu a súa marte tísica; 
quedando esquencida a súa ilus
tre figura entre as innumerabeis 
desaparecidas axiña por outras 
causas máis obvias. Ata que un 
italiano padre nolasco reivindi
cou a súa excelsa condición de 
poeta do mar: O primeiro en cas
telán, tras as creacións galegas de 
Manoel-Antonio, Fermín Bouza 
Brey e Álvaro Cunqueiro. 

• A PRESIDENCIA DO CEN
TRO REPUBLICANO. Sustitueu 
Rolán. a Vidal Fraga naquiles dí
as porque o noso inquedo mestre 
tivo que recorrer os municipios 
da contorna de Santiago, pra 
constituir as comisións xestoras 
tepublicam!.S que rexirían os 
concellos onde os concelleiros 
foran designados, o 12 de abril, 
polo artículo 29: lsto é: cando 
non se presentara máis que unha 
candidatura; formada normal
mente polos supervivintes das 
vellas carnadas caciquís; quen se 
mantuveran alleas ao poder mu
nicipal durante a Dictadura de 
Primo de Rivera. 

Narciso Vid.al Fraga, exercía 
esa misión, el).cargada p9lo 
flamante gob-ernador civil 

do noso réximen, coma presi
dente que acababa de ser elexi- · 
do do Centro Republicano de 
Santiago. Reemplazaba nise 
pasto a D. Vicente Varela Ra
dío, designado gobernador civil 
de Pontevedra polo Gobemo , 
provisional da República. Que 
nomeou tamén para o coruñés, 
a Joaquín García Labella, o ca
tedrático granadino que tanto 
prestixio alcanzara en Santia
go. Asimesmo pra o de Lugo, 
ao procuradqr Xosé Calviño 
Ozores, quen serfa ó máis dura, 
deiro e eficaz dos gobernadores 
casaristas. Completaba o cadro 
Joaquín Poza Juncal, nomeado 
Gobernador de Ourense, cargo 
que deixóu ao ser elexido dipu
tado a Cortes Constitufntes 
pola súa provincia pontevedre
sa; senda reemplazado entón 
por D. Vicente Varela Radío. 
Xa explicarei a razón diste tra-
sego do pondo. · 

Lémbrome de D. Vicente, aínda 
presidente do Centro santiagués, 
falando dende o palco da música 
da Ferradura, da mesma tarde do 
14 de abril, anunciando os com
posteláns a proclamación da Re
pública. Aplaudimos enfervoriza
dos a D. Vicente Varela os alum
nos da Academia Xelmírez que 
nos sumamos á leda manifesta
ción de boiante republicanismo. 
Non chovía nise intre, pero no 
ceo de Santiago vislumbrábase · 
xa ameazadoras e negras nubes. 

-Sustituira Varela Radío naquela 
presidencia ao vedraio adail 
Eloy Artime, moi emparentado 
cos Gasset, e que morrera pou
cos meses denantes de que viñe
ra o réximen que tanto anceia
ba. Sería, sen dúbida, se vivira, 
o primeiro alcalde republicano 

de Compostelá; mais tivo que 
ser reemplazado nese posta polo 
seu íntimo amigo, e tendeiro de 
enfrente na Calderería, D. Rai
mundo López Pol; o bo e admi
rable alcalde que presidiría a co
misión xestora da Asamblea de 
Municipios que aprobou o pri
meiro Estatuto de Galicia. 

·• 0 CLAN DOS V ARELA. Pen-
-so que a alcaldía no!_l a ocupara 

D. Vicente porque xa estaba 
destinado por Casares Quiroga 
pra ser gobernador de Ponteve
dra. Aínda que Santiago Casares 
somentes foi nos primeiros me
ses republicáns ministro de Ma
rina, xa controlaba, coma xefe 
da ORGA, as catro provincias 
galegas e homes do seu partido 
.foron os primeiros gobernadores 
republicanos delas. O apelido 
Varela Radío tiña moita sona 
naquil primeiro tercie do século 
XX. Era o de D. Manuel, o céle
bre catedrático de Obstetricia e 
Xinecoloxía, tan influinte en 
Madrid; e o de D. Gustavo, o 
Fiscal da Audiencia Territorial · 

< namentrás durou a República. 

D. Manuel V arela Radío 
foi posto polo seu cur
mán Vicente na candida

tura da Conxunción republica
na-socialista ás Cortes Consti
tuintes pala provincia que en, 
·tón gobernaba. Eran curmáns, 
se ben levaban os mesmos ape
lidos, por ser fillos de país e 
nais que eran os uns e as outras, 
irmáns. E pra que o seu curmán 
poidera ser diputado, cando se 
aproximaron as eleccións xe
rais, D . .Vicente pasou a ser go, 
bemador de Ourrense. 

• 0 ESQUECEMENTO DE VI
DAL FRAGA. Con ista digresión 
parece que me olvidei do meu 
in~squecible e intelixentísimo 
mestre. Non de todo; quen se es
queceu foi Casares Quiroga, que 
non füto gobernador civil, senda 
Ministro da Gobernación dúas 
vegadas, a Narciso Vidal Fraga, 
coma tanto o merecía. Non me
nos que os moitos alcaldes e ou
tros políticos da ORGA que dis
tribuen polos gobernos das xa 
entón cincuenta provincias es
pañolas. Vidal Fraga tivo que 
·contentarse con ser secretario da 
Cámara da Propiedade de Lugo; 
o mesmo que Santiso Girón, que 
era xa radical socialista, da de 
Santiago. Pero a don Laureano 
(coma apuntei no seu exemplo), 
o fixo logo Portela Valladares 
governador de Salamanca 

Nen embargantes, o fidelísimo 
abogado e profesor santiagués os 
ideais da libertade e democracia, 
debeu manter no seu modesto 
destino lugués a súa intensa ac
ción política no seo daquela Or
ganización Republicana Galega 
Autónoma que xa pasara a cha
marse, a secas, Partido Republi
cano Galeg..,o, ata que se fusio
nóu cos de Manuel Azaña e 
Marcelino Domingo en Izquier
da Republicana. A proba da sua 
lealtade aos ideais eternos eé 
que Narciso Vidal Fraga foi un 
dos primeiros paseados en cando 
empezóu a de Dios es Cristo.+ 
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O Trinque · 
L.os Ramones 

Tres veces estiveron os Ramones 
na Galiza, a primeira na Coruña 
en 1981, en Vigo eh 1991, e 
dous anos despois, outra vez na 
cidade herculina. Coa marte de 
Joey Ramone, cantante e 
compositor, a resurrección da 

banda faise imposíbel; mais 
quedan os seus discos. O último, 
unha antoloxia con nada menos 
que 58 cancións (disco dobre) 
editada o pasado ano co mellar 
destes adolescentes de máis de 
cuaren~a.+ 

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO • 

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

O Verdugo 

Esta é unha das obras máis signifi
cativas de Berlanga e Azcona, con 
tintes traxicómicos, cun humor 
universal que, coma todas as gran
des obras, non ten fronteiras: a so
lidez da sua construción dramáti
ca, a linguaxe sincera e directa 
posta en boca dunhas personaxes 
tan próximas e recoñecíbeis corno 
o son tamén as circusntáncias pa
las que transitan e, por suposto, a 
temática que aborda. A través da 
figura deste Verdugo fáisenos 
patente a fraxilidade do ser huma-

no. Ás veces as circunstáncias fan 
abdicar ao home, levándoo a reali
zar accións que noutras circuns
táncias creria imposíbel de levalas 
a cabo. Vai ser cenificada por Te
atro de la ~a o Mércores 25 e 
Xoves 26 no teatro Rosalia de Cas
tro da CORUÑA; o Venres 27 no 
teatro Principal de ÜURENSE; o 
Sábado 28 no C.C. Caixanova de 
VIGO; o Domingo 29 no Auditó
rio Municipal Gustavo Freire de 
LUGO; e o Luns 30 no Pazo da 
Cultura de PONTEVEDRA. + 

Apontes 
inéditos do 

coñecido 
deseñador 

Federico 
Ribas f,oden 

ser ollados 
en CERVO. 

Arzua 
• CONFERÉNCIAS 

ENERXIAS 
ALTERNATIVAS 
Organizada pala A.C. Ánxel 
Casal, será impartida por 
Henrique Banet, director e 
presentador do programa 
Senda Verde da TVG, este 
Xoves 19 a partir das 21 h. 

O Barco 
• EXPOSICIÓNS 

Os INSlRUMENTos oo 
PóRTICO DA GLORIA 
Selección das réphcas en ma
deira dos instrumentos me
dievais esculpidos polo Mes
tre Mateo no Pórtico da Gló
ria e reconstruidos pala Fun
dación Barrié, dentro dun pro- ·• 
xecto que pretende a recupe
ración e difusión da música 
antiga da Galiza, polo que se 
programan unha série de 
concertos e a edición dun 
CD, fragmentos do cal pode
mos escoitar en www.fba
rrie.org. No Mostéro de Xngo
aza, até o 18 de Maio. 

Bue u 
•ACTOS 

II XORNADAS -
MICOLÓXICAS 
De primavera, artelladas pa
la Agrupación Micolóxica 
Liboreiro, que consistirán na 
proxección de diapositivas, 
este Xoves 19 ás_ 20:30, para 
distinguir os cogumelos de 

inverno dos da primavera; a 
conferéncia Cogumelos de 
primavera na Galiza, por 
Jaime B. Blanco, da A.M. 
António Odriozola de Ponte
vedra, o Venres 20 tamén ás 
20:30; e outros actos dos 
que vos iremos informando. 

•HUMOR 

}A IN CONCERT 
O vigués Nacho Otero tráe 
o seu espectáculo, o Domin
go 22, ao Aturuxo. Apa
rentemente non sucede na
da, o paiaso emerxe no ce
nário deixando ao seu in
ventor onde a este máis lle 
gusta estar: na platea toman
do unhas copas. Non usa a 
cabeza para turrar, senon pa
ra que batamos contra a irre
alidade do pequeno caos que 
se organiza sobre o cenário. 

Ca.ngas 
• EXPOSICIÓNS 

NINES VELÁZQUEZ 
Até finais de mes podemos 
contemplar os óleos desta _pin
tora salmantina na sala Angel 
Botello da Casa da Cultura. 

CarhaUo 
• EXPÓSICIÓNS 

ÜlROLEBUS, 
ONTE, AGORA E SEMPRE 
Mostra fotográfica, organi
zada pala A.C. Lumieira co 
gallo do 30 aniversário da 
desaparición da liña Coru
ña-Carballo, sobre este mé
d io de comunicación en 

Bergantiños, Galiza, o Esta
do e Europa, que nos permi
tirá coñecer o seu pasado e o 
presente, ao tempo que nos 
lembrará que non hai tantos 
anos contabamos coa liña 
máis longa do continente. 
Ademais pretenden organi
zar un seminário sobre o 
tranvia e trolebus que reuna 
expertos de todo o mundo. 

Cariño 
•TEATRO 

SOÑOS DUN SEDUCTOR 
Vai ser cenificada por Ta
lia Teatro o Martes 24 ·no 
Auditório Municipal. 

Celan ova 
•MÚSICA 

MANUEL SIRERA 
Tenor, que vai dar un con
certo, o Ven res 2 7, no 
Claustro Barroco do Mostei
ro de San Rosendo ás 20:30 h. 

Cervo 
• EXPOSICIÓNS 

FEDERICO RlBAS 
Apontamentos inéditos, é 
amostra 35 debuxos inédi
tos deste coñecido deseña
dor gráfico galega, morto 
en 1952, que poderemos 
ollar na Casa Administra
ción de Sargadelos. 

Ac' ..... . · ,oruna 
•CINEMA 

CGAI 
Dentro do ciclo Navas Mira
das de Oriente, ~ Xoves 19 e 
Venres 20, ás 20:15, proxec
tarase a fi.ta Happy together 
(Hong Kong, 1997) de Wong 
Kar-wai; e o Mércores 25, á 
mesma hora, Made in Hong 
Kong (Hong Kong, 1997) de 
Fnút Chan. As proxeccións 
de Produción Galega serán o 
Sábado 21 ás 18:30 co curto 
Salón París: 90 anos de so
ñru (2001) de Álex Villodas; 
e o Xoves 26 ás 20:15 Lorca, 
Santiago e seis poemas gale
gos (1998) de Albert Ponte, 
e Os cadros perdidos (2roJ) 
de Rafael T oha; todas con 
entrada de balde. O último ci
ne portugués tráenos a fita O 
río do ouro (1998) de Paulo 
Rocha, que poderemos ollar o 
Martes 24 ás 20:15 h. 

• CONFERÉNCIAS 

ENFERMIDADE MENTAL 
Ciclo de mesas redondas 
no Centro de Estudos Cai
xa Galicia ás 19:30; o Xo
ves 19 Qué é estar men· 
talmente sano? 

• EXPOSICIÓNS 

PHOTOGRAPHER 
OF THE YEAR 2000 
Até o 31 de Decembro pode
remos ollar esta mostra na Ca
sa das Ciéncias, froito do con
curso máis presti:xioso de foto
grafia da narureza e que orga
niza o British Museum e a BBC 
Wildlife. Amasa os principais 
prémios e as mellares irnaxes 
de cada sección, ademais de 
contar a.m audio visual. 

EDUARDO NARANJO 
Baixo o título Realismo, 
sentimentos e sañas escón
dense cincuenta e cinco ca
dros que repasan a vida e 
obra do artista, un dos má
ximos expoñentes do realis
mo pictórico. Do expresio
nismo ao realismo ou surre
alismo, sempre na busca do 
sentimento. No Quiosque 
Afonso até o 6 de Maio. 

PRECIOSISMO 
E SIMBOLISMO ... 
.. . Pintura valenciana (1868-

Luar na Lubre 
Este grupo coruñés está a apresen
tar o seu novo disco cunha ampla 
xira tanto pala Galiza coma polo 
resto do Estado. Desta volta pode
remos gozar da sua música en 
BILBAO, no 'Pazo Euskalcluna o 

Sábado 21; en MADRID van es
tar o Martes 24 no Pazo de Con
gresos; nos estúdios da CRTVG 
en COMPOSTELA actuarán o 
Xoves 26; e o Sábado 2 7 teremo
los no Auditório de VILALBA. • 

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

ARTE ROMÁNICA NA 
ÜALIZA E PORTUGAL 
Dentro da colaboración en
tre a Fundación Barrié e a 
Fundación Calouste Gulben
kian de Lisboa, poderemos 
contemplar, na sede da Fun
dación Barrié até o 20 de 
Maio, esta interesante mos
tra sobre o románico, que ti
vo un estraordinário desen
volvimento, tanto no naso 
país como no viciño, dando 
un conxunto escepcional de 
construcións, esculturas, 
manuscritos iluminados e 
pezas de orfebreria, se ben, a 
disparidade do contexto ríb 
que se produce o asenta
mento e difusión explica a 
diversidade de manifesta
cións e a distinta evolución. 

• LEITURAS 

CONTOS 
PARA A MEMÓRIA 
Ciclo que pretende achegar á 
hteratura, en especial o xéne
ro do canto, á terceira idade. 
O Mércores 25 Fina Casal
derrey no salón de actos do 
Centro de Maiores ás 20 h. 

•MÚSICA 

STARLUXE 
A sala Mardigrás servirá de ce
nário, este Xoves 19 ás 22 h. 
por 800 pta., para o concerto 
deste grupo, nacido hai menos 

de un ano da unión de Luis 
Santamaria, Javier Lado, Juan 
''Nillo" e Eladio Santos, músi
cos de recoñecido prestfxio. O 
Venres 20 haberá un concer• 
to tributo a Mot.Orhead ás 
22 h. por 500 pta., no que ca
rro músicos coruñeses vanse 
reunir para tocar dun tirón o 
mellor e máis excelso da obra 
do coñecido grupo. O Sábado 
21 ás 22 h.. Muro + Motores 
por 1300 pta., duas bandas de 
heavy metal das máis impor
tantes do momento. 

•TEATRO 

TRES NO BAMBÁN 
Espello Cóncavo levará a 
cena esta obra o Sábado 21 
e Domingo 22 ás 20:30 no 
teatro Rosalia de Castro. 

Culleredo 
•TEATRO 

ÜAKOTA 
Talla Teatro leva á vila esta 
obra que vai cénificar o 
Venres 20 no Edificio de Ser
vizos Múltiples. 

Cúntis 
• CONFERÉNCIAS 

PATRIMÓNIO 
T radicións e lendas e a sua re
lación co património arqueo
lóxico de Cúntis, no Salón de 
Actos da Bilblioteca Municipal 
o Venres 20 ás 19 h. organiza
da por Amigos dos Cas1ro.s. 

• LEITURAS 

A TABOADA 
Revista cultural que será 
apresentada, este Venres 20 
ás 21 h, na Casa da Cultura 
R. Blanco Torres coa inter
vención do profesor Afonso 
Magariños e os coordenado
res da publicación Reís Ca
miña e Marcos Seixo. 

A. E,strad.a 
• EXPOSICIÓNS 

A FELICIDADE DA NADA 
Mostra fotográfica na sala 

Storluxe 
toca 
na 5ala 
Mardigra• 
da CORUÑA 

Xoves 19. 
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•ACTOS 

NOITES ABERTAS 
Obradoiros e todo tipo de acti'li
dades como lecer alternativo nas 
noites da mocidade. O Venres 20, 
na Casa da Luz educación para a 
saúde, obradoiro de coiro, obra
doiro de máxia, ilustración e ban
da deseñada e, dentro dos xogos: 
loitas históricas; e o Sábado 21, 
queres volver á infancia?, noites 
de Warhammer, coñece o didjeri
doo, 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.Y. Ponte
muiiiDs, o Sábado 21, obradoiro de 
gaita. No Centro Sócio-cultural 
Sor Lucia, o Yenres 20, iniciación 
á fotografia, e cerámica criativa. 
No coléexio Froebel, o Yenres 20, 
bailes de salón e baloncesto adap
tado. Na Praza de Curros Enrfquez 
(de chover no coléxio Froebel), o 
Sábado 21, damas étnicas. No lo
cal da área comercial Zona Monu
mencal, o Venres 20, arte floral 
con rea. Na cociña do convento 
de San Francisco, o Sábado 21, 
elaboración de carnes. Máis in
formación no telf. 986 804 336, 
ou www.noitesaberras.com. 

DLA OOS LIBROS 
O Luns 23, dia internacional do 
libro infantil e xuvenil, o Conce
llo organiza unha Festa dos Li
bros, que terá lugar na Praza da 
Ferreria a partir das 18 h. (en ca
so de mal tempo, no Principal). 

•CINEMA 

SEN SO 
Fita de Luchino Viscooti {lrá
lia, 1954), que vai ser proxecta
da o Mércores 25 en Caja Ma
drid ás 20 h. e ás 22:15. 

• EXPOSICIONS 

VIDAL SOUTO 
As suas pinturas podemos velas 
na sala]aime Trigo, até o Luns 30. 

ANTÓN BRA YO 
Ten unha mostra fotográfica ti
tulada Cámara de Papel, até o 
Venres 27 na galeria Sargadelos. 

CARLOS TEJO 
Vigués, licenciado en'Belas Ar
tes pala Faculdade de San. Car
los de Valéncia, de sólida for
mación, é un dos artistas de 
maior proxección da sua xene
ración. O Espazo para a Arte, de 
Caja Madrid, alberga a mostra 
Tempo morto, coarenta fotogra
fias en branco e preto realizadas 
no meio da ria de Vigo que se 
complementan con textos refe
ridos a traxédias sucédidas neste 
mesmo lugar. Até finais de mes. 

Os MEUS 
CONTEMPORÁNEOS 
Mostta de Daniel V ázquez Diaz 
que poderemos coñecer até o 29 
de Abril no Edifício Sarmiento. 

TONO 
Mostra de pintura na sala Teu
cro até o 24 de Abril. 

• LEITURAS 

CASTELAO 
O Martes 24 vai ter lugar a apre
sent:ación das obras de Castelao ( 8 
volumes) editadas pala editorial 
Galaxia ás 12 h. no café Moderno. 

•MÚSICA 

ONNION 
Este grupo tocará o Xoves 19 ás 
22 h. no Camawey. O grupo 

de exposicións do teatro •TEATRO 
Principal até o LW1S 30 pro-
gramada por Caixa Galicia. A LONGA AGONIA 

DAS CENTOLAS 

folc do Morrazo Chouteira to
cará, o Venres 20 ás 23:30. 
Máis información en www.'ca
mawey.com. 

VIÑALAR FANTASTIC BAND 
Tocarán na Casado Cor:o.(subida 
San Cibrán, Tomeza), o Venres 
20 ás 23 h. O Sábado 21 estará o 
poeta urbano Raul, ás 23 h. 

FIU-IARMONIA IEl NATIONFN 
Reune aos coarenta mellares mú
sicos novas dos cinco continen
tes. Caracterizase por un.ha gran
de harmonía e unha distintiva 
expresión artística. Fundada por 
Justus Frantz, que é o director, 
dan un concerto o Xoves 19 ás 
21 h. no Pazo da Culrura. 

REAL FLLHARMONLA 
DE ÜALIZA 
Dá un concerto o Venres 20 ás 
21 h. no Pazo da Cultura con 
entrada gratuíta prévia recolli
da de invitación. · 

MARIA, RUZÁN & 
SERGUEl MESROPY AN 
Yiolino, piano e vi1onchelo, en 
concerto este Xoves 19 ás 20 h. 
no Pazo da Culrura. Este lugar ta
men serve de cenário para Luís 
Álvarez e Serguei Fedorenko 
(violino e piano), o Sábado 21 
ás 20:30. Ambos con entrada 
graruíta até completar aforo. 

•TEATRO 

Fsffi:TÁOJI.a3 INFANTIS 
O Domingos 22 haberá diversas 
actividades de animación na pra
za da Pedreira coa participación 
das seguintes compañias: Grupo 
Expresión e Pavis Pavós (con
tacontos), e Mamá Cabra (poe
mas e cancións infantis).+ 

dación Caixa Galicia o Ven-
res 20 ás 20 h. E o Mécores 
25, Literatura e tradieión 
oral nos tempos escuros 

ÁLEx V ÁZQUEZ Este Xoves 19 vai ser cenifi- do galego, a cargo de Xoán 
A panires do Venres 20 vai cada por Teatro da Lua no Cuba, Xosé Miranda e An-
ter unha exposición na sala Auditório Municipal. E o tónio Reigosa, organizadas 
de Caixanova, que estará Xoves 26, Maltés teatro le- pala C.C. Valle Inclán. 
aberta até o 13 de Maio . vará a cena Filio do rigor. 

• EXPOSICIÓNS 

Ferrol Lalin 
XoÁN V ALCÁRCEL 

• CONFERÉNCIAS •MÚSICA 
Dentro do ciclo Os nasos 
artistas ternos esta mostra 

RACISMO E IMJGRAQÓN: COMPAÑIA MARFuL 
que poderemos coñecer até 
o 26 de Abril na Biblioteca 

Dtw.s caras dun problema. Tocan o Venres 20 ás Municipal. 
Confi réncia a cargo d Ja- 21:30 dentro do programa 
vier Sádaba te X ves 19 Venres Folc organizado po- R.ELOXOS 
ás 20 h. no hotel Almirante. lo Concello. A colección do Museu pro-

• EXPOSICIÓNS L.aracha 
vincial poderá ser coñecida 
no mesmo. 

lDENTlDADEQUILIBRlO 
•MÚSICA 1936 ... 

Mostra fotográfica de Xa- ... Seoane e os poetas fron-
cobe Meléndrez Fass-

CORMORANT te á sublevación, na galeria 
hender, que teremos na ga-

A banda compostelá de Sargadelos. 
leria Sargadelos até o 5 de 
Maio, consistente en 22 metal alternativo, presenta-

No 
obras nas que se nos apre- rá o disco debut Cormorant, 

Clavicémbalo ademais de novas criacións, 
de LUGO, sentan animais en movi-

este Venres 20 a partir das 
Polo Ortí mento, troncos mortos e vi- 12 da noite no pub D' An-

acompañará vos, paisaxes, cascos de ve-
a Ctavi¡a:a o llos barcos metálicos ... co- tón, con entrada de balde. 

Venres 20, e mo metáforas da vida cotiá. 
Lugo o cantautor 

berciano EL AÑO 
Ainda estará DE LOS TRES 000 • CONFERÉNCIAS o Mércores 

Obras de Roberto Matta, 25. 
até o 28 de Abril no Centro Luoo 
Torrente Ballester. DO S. XVI AO XVIII 

25 ANC6 DE PA1RIMÓNIO 
O tema que se tratará esta 
vez vai ser A música na 

Mostra que poderemos co- Catedral, da man de Fran-
ñecer até o 2 7 de Abril no cisco Javier Garbayo, na 
Ateneu. aula Sócio-Cultural da Fun-

Rich.a.rd Ray Farrell Band. 

Bluesman de New York que co
mezou a sua carreira tocando nas 
ruas de Paris no 75. Desde entón 
tocou por toda Europa e Nortea
mérica, e despois deste tempo está 
considerado coma un dos máis 

destacados intérpretes de blues. O 
Xoves 26 no Clavicémbalo de 
LUGO; o Venres 27 ás 23:30 no 
Camawey de PONTEVEDRA; e 
o Sábado 28 ás 22 h. no Mardigrás 
naCOiUJt'l'A.+ 

ANOSATERRA 
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A IMAXE E SEMELLANZA 
Fran Herbello mostra as 
suas fotografías no Edificio 
Administrativo da Xunta. 

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

PHOTOGRAPHER 
OFTHEYEAR 
Até o 1 de Maio poderemos 
ollar esta mostra fotográfica 
no Museu Provincial, froito do 
concurso roáis prestixioso de 
natureza que existe no mun
do, organizado polo British 
Museum e a BBC Wild/ife. A 
colección amosa os principais 
prérnios e as mellores irnaxes 
de cada sección, ademais de 
un áudio-visual. 

SOEDADES BIOLÓXICAS 
Mostra escultórica de Iomar
tl que poderemos ollar na sala 
de exposicións da Capela de 
Sta. Maria, até o 13 de Maio. 

Luz REDONDO 
Sueños de Crisálida é o no
me da mostra que ten aber
ta no Círculo das Artes. 

MINO Yr CHOU 
Os gravados desta artista 
poderemos ollalos na sala 
Augatinta. 

•MÚSICA 

OA VIJAZZ + POLO ÜRTÍ 
O Venres 20 o grupo de jazz 
lucense- tocará acompañado 
ao piano polo valenciano-ca
nário, gañador de numerosos 
prémios, no Clavicémbalo. 
Neste mesmo local teremos 
tamén, o Sábado 21, o archi
coñecido Daniel Higiénico, 
co seu espectáculo musical e 
teatral. O Mércores 25 actua 
o cantautor do Bierzo Ainda. 

Mo.nforte 
• EXPOSICIÓNS 

Os RENov ADORES 
A colección de arte de Caixa 
Galicia estará na sede desta 
fundación até o 31 de Maio. 

~_oh_., e __ _ 
•MÚSICA 

CooL HANsTER 
Trio compostelán composto 
por Michael González (guita
rra), Orence Junior (guitarra e 
voz), e Ciudadano Rodríguez 
(saxo) cun repertório baseado 
no jazz tradicional de Django 
Reinhard e Stephane Grap
pelli, ou Charlie Parlcer ... ade
mai de composicións pró
prias. Este Xoves 19 a partir 
das 22:30 no Vinilo (Rua da 
Praza 38) por 5 libras. 

Oleiros 
•MESA REDONDA 

MARCHA ZAPATISTA 
Sobre este tema falarán Xú
lio Rios, director do IGA
DI; Xúlio Corredoira, so
ciólogo; Xosé Abad, obser
vador internacional e fotó
grafo; lván Prado, partici
pante na marcha; e modera
dos por Alfredo Nova, pre
sidente do Fundo Galego de 
Cooperación e Solidarieda
de e Tenente de Alcalde do 
concello, este Venres 20 ás 
20 h. no Complexo Cultu
ral A Fábrica de Sta. Cristi
na. Organiza a A.C. Vieiras. 

Ordes 
•ACTOS 

XORNADA LITERÁRIA 
CON B. ÜRAÑA 
O Venres 20, na OM da Cul- · 
tura, a A.C. Obradoiro da His-

t6ria adica a xomada a quen, 
desde moi novo, se sentiu 
attaido pola poesía e polas 
emocións que ésta transmite, 
pero ademais de poeta tamén é 
autor de vários libros de lit.era
tura infantil e pezas teatrais pa
ra nenas e nenes. Colaborou 
en numerosos xornais e revis
tas, pertenceu ao grupo Brais 
Pin.to e foi o prjmeiro presiden
te da Asociadón de Escritores en 
Ungua Galega. O programa co
meza ás 18:30 coa exposición e 
venda de libros de Bemardino 
Graña e de pubhcacións edita
das pola A C . Obradóiro da 
Histária, que serán asinada; po
lo autor ás 19:30; ás 20:15 será 
a conferéncia e leitura de poe
mas, apresentada por Daniel 
Pereiro, e remata ás 21 h. coa 
velada literário-musical con 
Xurxo Souto e So6a l.aba
ñou. A entrada a tcxl.os os ac
tos é libre, e a; asisténtes serán 
agasallados co libro As imaxes 
deCastelao (fotobiografia). 

Ourens.e 
• EXPOSICIONS 

CoNCURSO NORTEMPO 
Na sala de exposicións da 
Casa da Xuventude, até fi
nais de mes, con fotografias 
de Xosé Caamaño, Vicente 
Cañón, Xoán P. Eiras, Mi
guel G. Muñiz, Javier Mar
tin, T atiana T. Mathews, 
Xosé M. Miguez, Diego 
Opazo, Cláudio Orozco, 
Elisa Pereira, Carlos Puga, 
Txema Salvans, Txomin 
Txueca, Xosé Varela, Eva 
V árez e Jesús Y agt{e. 

H.lSTÓRlA DE ÜALIZA 
Mostra na que se fai un 
breve percorrido pola nosa 
longa vida como pavo a 
través dos debuxos de Pe
pe Carreiro. No coléxio 
nn. Josefinas até o Luns 30. 

X.M. TOMÉ 
Fai unha retrospectiva dos 
últimos 30 anos (1970-
2001) da obra deste artista 
consistente en óleos e de
buxos. Na galeria Viso! até 
o 2 de Maio. 

ARQUITECTURA 
AMBIENTAL 
O Coléxio de Arquitectos e a 
asociación Amigos da T erra 
organizan esta mostra com
posta por obras de 7 atqui
tectos, relacionadas coa ar
quitectura bioclirnática, eco
lóxica e sostíbel; todos os 
proxectos reunen caracterís
ticas que pretenden a 
eficiéncia enerxética, a utili
zación das enerxias renová
beis ou alternativas, cun de
seño bioclimático, materiais 
construtivos ecolóxicos ou a 
internacionalización dos 
custes médio-ambientais. 
Até finais de mes no Edifício 
Politécnico do Campus. 

AMÁNCIO FERNÁNDEZ 
Ten unha mostra de foto
grafías do Nepal na Casa 
da Xuventude. 

CARTOGRAFlA 
DA ÜALIZA 
Na aula de cultura Caixanova, 
ond~ poderemos ollar nume
rosas cartas mariñas e mapas. 

J .L. ANDUJAR 
Ten unha mostra, até o 25 
de Abril no Ateneu. 

As MULLERES GAI:.EGAS 
NO TERCEIRO MILÉNIO 
Fotografias de Aurora 
Montes no Liceu. 

• LEITURAS 

CONTOS 
PARA A MEMÓRLA 
Ciclo que pretende ache
gar á literatura, en especial 
o xénero do conto, á ter
ceira idade. O Xoves 26 ás 

20 h, Bieito Iglesias dará 
unha conferéncia na sala 
do Centro de Maiores. 

•MÚSICA 

SIN SIX CITY 
Punk rock madrileño para 
a noite do Sábado 21 ás 21 
h. no Rock Club por 1.000 
pta con direito a consumi
ción mínima. 

Estopa 
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O grupo sevillano, que é un dos que está 
pegando roáis forte no pop español, v;li 
vir pola Galiza en datas _,próximas: o Xo
ves 19 terémolos en UURENSE; na ' 
CORUÑA o Venres 20; e ha cidade de 
VIGO van estar o Martes 24. + 

DULCE PONTES 
O Sábado 21 terémola no Pazo 
Paco Paz, apresentando o disco 
o Primeiro Oznto, ás 22 h_ 

•TEATRO 

MOS1RA UNMRSITÁRIA 
O MITEU <leste ano chega 
á sua VI edición. Comezou 
o Luns 16 pero chega até o 
3 de Maio e nel participan 
20 espectáculos de cinco 
países, dos que poderemos 
gozar en distintos locais co
mo pubs ou as próprias 
ruas, ainda que a sede será 
no teatro Principal, onde 
case todos os dias haberá 
representación ás 20:30 h. 

Pont.ed.eµ.me 
- •CINEMA 

CINENSINO 
Ciclo de cinema que se vai 

_realizar na Aula Sócio-cultu
ral da vila, e no que se pro
xectarán, ás 11 h. do Luns 
23, Evasión na granxa; e o 
Martes 24 O tren da vida. 

R .. h d"' ~. t ·.a .. a.v1a 
•MÚSICA 

ORFEÓN 
TERRA A NosA · 
Dá un concerto, o Domin
go 29 ás 20 h., na igrexa 
parroquial de. San Francisco. 

Poi". _· ICla 

OUamoltranvia será a compañia que cenifi
que esta obra de Slawomir Mrozeck o Xo
ves 19 no Auditório Municipal Gustavo 
Freire de LUGO; o Venres 20· e Sábado 
21 no C.C. Caixanova de VIGO; o Luns 
23 e Venres 27 no Centro Cultural e Xu
venil de MUROS; o Mércores 25 e Xo
ves 26 no teatro Principal de CoMPos .. 
TELA; o Sábado 28 no Auditório Muni
cipal de NARÓN; e o Domingo 29 no 
Auditório Municipal de RIBADEO. + 

Rihadeo 
• EXPOSICIÓNS 

ZooAruo 
Eulóxio das Penas expón 
na Casa da Culrura. 

AR.ua 
•MÚSICA 

MANUEL SlRERA 
Vai dar un concerto na 
Centro Cultural Avenida o 
Sábado 28 ás 20 h. 

Sa.n Sa.durniño 
• EXPOSICIÓNS 

CARME BELLAS 
A sua obra poderemos con-

;::; 
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Identidades 
éunha 
mostra 

colectiva de 
fotografia 

que 
podemos 

ollar na sala 
de 

exposicións 
de Coixa 

Galicia en 
SANTIAGO. 

ANOSATERRA 
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templala, até o Venres 20, 
no Centro S6cio-Cultural. 

Santiag:o 
•CINEMA 

PROXECCIÓN EN VÍDEO 
Organizada polo cine-c;.lube 
de Xornalismo, proxectarán 
o Xoves 19 Shadows de 
John Cassavetas; o Martes 
24 poderemos ver A som
bra dunha dúbida de AI
fred Hitchcock. Todos os 
pases van ser ás 18 h. 

PLÁXIO OU IMITACIÓN 
Ciclo de cinema organizado 
polo cine-clube Hal que ve
lo, no qu_e se vai proxectar, o 
Xoves 19, A danza dos 
vampiros de Roman Po
lanski. Ás 21 :30 na Aula Só
cio-cultural de Caixa Gtilida. 

P ASANOO IüS ÓSCARES 
Cinema doutra galaxia. Em
pezou o Luns 16 no teatro 
Principal e ainda podemos 
ollar, Cradle will rock / 
Abaixo o pano, de Tim 
Robbins, este Xoves ás 18 
h . e o Sábado ás 20:30; La 
vilk est tranquille / A cida
de está tranquila, de Ro
bert Guediguian, este Xo
ves ás 20:30, o Venres ás 18, 
e o Sábado ás 23 h; Bambo
o:ded, de Spike Lee, este 
Xoves ás 23, o Venres ás 
20:30, e o Sábado ás 18:30; 
e A copa dourada, de James 
lvory, o Venres ás 23 h . En
tradas por 400 puas. 

• CONFERÉNCIAS 

R.EALIDADE GALEGA 
Os CAF organizan estas xor
nadas no campus con activi
dades en todas as faculdades. 
O Xoves 19 ás 19 h. en Xoma
lismo Manuel Outeiriño e 
Gustavo Luca de Tena van 
fular sobre A comunicación 
na Galiza; e unha hora máis 
tarde, en Bioloxia, Elvira Cin
fuegos, pertencente a ADE
GA, explicaranos a sua visión 
sobre o conflito medioam
biental na Galiza. O Luns 23 
ás 12 h., representantes dos 
p8rtidos política; van abordar 
A situación políóca de Gali.
za na faculdade de Ciéncias 
Políticas. Ese mesmo dia ás 19 
h. en Matemáticas vaise abor
dar o tema do Galego nas 
ciéncias e a terminoloxia 
científica. A língua galega 
nos últimos 25 anos será o 
tema tratado o Martes 24 en 
Ftloloxia ás 19:30 h., onde ta
mén, o Xoves 26 á mesma ho
ra, falara5e sobre A literatura 
galega ll08 últimos 25 anos. 

• EXPOSICIÓNS 

IDENTIDADES 
Mostra fotográfica na que 
poderemos ollar obras de 
artistas coñecidos como 
Andrea Costas, Belén 
Liste, Roberto _Ribao, 
Zoraida Marqués ou Ma
ruxa Fernández, até o 
Luns 30 na Sala de Exposi
cións de Caixa Galicia. 

PE.TER WÜTHRICH 
O CGAC acolle, até o 15 
de Xullo, a primeira exposi
ción no Estado do suízo, 
que inclue unha retrospec
tiva de instalacións inéditas 
realizadas para a mostra e 
con relación co próprio edi
ffcio. Pintor, escultor e fo
tógrafo, usa os libros como 
matéria prima para cons
truir ou simular obxectos e 

Couvoca.tória.s 
ENCONTRO NACIONAL 
SOBRE POLÍTICA XUVENIL 

Veiga. Sobre os aspectos xw.:ídicos na
cionais falarán X. Luís Garcia-Pita, X. 
Luís Gabaldón, X. M. Carril, Mª dos 
Desamparados Estella Goytre, Anxo 
Méndez Rexach e Guillerme Jiménez. 

sicais, apdo. 150, Compostela. Tamén ma o título da obra. O fallo emitirase o 
26 de Maio no acto de entrega de pré
mios na ~iblioteca municipal. 

no telf. 981 577 126 /28. 1 

I PRÉMIO DE NARRATIVA 
ERÓTICA 

Galiza Nova (organización xuvenil do 
BNG) organiza, para o Sábado 21 , este 
encontro co obxectivo de que. nel partici
pen o maior número persoas a título mdi
vidual asi coma de asociacións xuvenis, 
culturais, etc. O encentro comezará ás 11 
h. coa apresentación a cargo de Alba 
Arrizado, Ana Pontón fará unha análise 
da situación da mocidade e Rubén Cela 
dará as liñas dun govemo en matéria xu
venil. Posteriormente darase tempo para 
un colóquio entre todos os participantes 
e por volta das 13 h . X. M. Beiras clausu
rará o encontro. Para as persoas interesa
das en asistir haberá autobuses desde vá
rios pontos do país. Máis información nos 
locais do BNG ou no 981 553526 ou ben 
en nacional@galizanova.org 

II ENCONTRO DO MOVIMENTO 
DE SOLIDARIDADE CON CUBA 
O Sábado 21, os locais da Federación 
de Asociació ns Viciñais de Vigo 
Eduardo Chao (Praza da Princesa) aco
lle esta xornada que comezará por vol-

. ta das 16:30 h. coa recepción dos parti
cipantes. Desenvolverase durante toda 
a tarde contando coa presenza e inter
vención dun representante do consula
do cubano, con debates, proxeccións 
de fitas cubanas e coa redacción dun 
manifesto de solidaridade con Cuba. 

SELECCIÓN NA EscoLA DE 
AL TOS Esruoos MUSICAffi 

Edici6ns Positivas organiza este prémio 
ao que se poderá concorrer con obras 
narrativas dun mínimo de 60 fólios de 
extensión e dun máximo. de 200 me
canografados a dobre espazo, en l(ngua 
galega e inéditas. Os traballos h a inos 
que apresentar por cuadriplicado e 
nun sobre deberán ir os datos do parti
cipante xunto cunha fotocópia do D.l. 
e un pseudónimo ou lema da obra. O 
único prémio consistirá na publica
ción da obra gañadora, cun 15 % de 
beneficos para o autor. O p razo de 
apresentación remata o 1 de Xullo e as 
obras deberán enviarse a: Edicións Po
sitivas, apdo. 699, 15780, Compostela. 

EsCOLA DE GAITAS DE BARBUDE 
Do 17 ao 22 de Xuño organiza unhas 
xom adas de música galega e un curso 
de palletas e pallóns que inclue o pro
ceso de construción. Para partic ipar, 
ten prazas limitadas, hai que se dirixir 
an tes do 30 de Abril á "Amigos do 
Castro de Barbude"-Escola de gaitas de 
San Martifio de Barbude, 36685, A Es
trada. As persoas participantes deberán 
levar: tesoiras pequenas, alicate de pon
ta plana, navalla afiada, lima triangular 
pequena, pregos de lixa de auga marrón 
n 2 314 ou P-320, tubo pequeño de su
pergen, lx>lígrafo e bloc de notas. 

CURSO DE TÉCNICAS 

CERTAME 
DE NARRACIÓNS BREVES 

DE FILTRACIÓN SELECTIVA 
PARA A INDÚSTRIA LÁCTEA 

II XORNADAS lNTERNACIONAIS 
DE DIREITO PESQUEIRO 
Organizadas pola Fundación Barrié, van
se celebrar o 30 e 31 de Maio no Clube 
Financieiro de Vigo. As xornadas son 
continuación das celebradas en 1999. 
Están deseñadas para profisionais do 
mundo :xurídico, empresarial e da admi
nistración pública ligados á regulamen
tación pesqueira. Pretenden afondar na 
reflexión científica sobre direito pes
queiro, co obxectivo de intercambiar 
criterios, analisar solucións xurídicas e 
administrativas, contrastar teorias e nor
mas. No tocante aos aspectos :xurídicos 
internacionais van intervir: Rafael Ca
sado Reigón, Hugo Llanos Mansilla, X. 
M. Sobrino Heredia, Henrique López 

Estes exames de admisión, para un total 
de once especialidades musicais, vanse 
celebrar no Auditório de Galiza os dias 5 
e 6 de Maio, mais o prazo de solicitude 
remata o 23 de Abril, dia no que tamén 
se farán públicos os horários das probas. 
As solicitudes poderán apresentarse no 
rexisto do lGAEM. O plano de estudos 
_da sección musical abranxe un periodo 
de 2 anos, prorrogábel a tres de xeito 
excepcional, e conta de clases teóricas, 
de música de cámara, práticas orques
trais e cursos especializados. A matrícu
la é de carácter gratufto e concédense 
bolsas mensais de 50.000 pta. para cu
brir gastos. Máis información no Insti
tuto Galega das Artes Escénicas e Mu-

Valverde, a cidade asulagada é o nome 
deste certame organizado pola socieda
de cultural Chirlateira e o Concello de 
Cedeira, ao que poderán concorrer to
dos os escolares que apresencen os seus 
textos en língua galega, que deberán ser 
inéditos e orixinais, non debendo exce
der dos sete fólios. Deberán entregarse 
por duplicado, mecanografados a dobre 
espazo antes do 20 de Maio na Bibliote
ca Pública López Cortón, r/ do Cristo 1, 
15350, Cedeira. Os orixinais apresenta
rense baixo lema, e, en sobre fechado se 
indicará o nome completo, estudos que 
cursa, idade, enderezo e teléfono, asi co-

Do 25 ao 27 de Abril vai e desenvol
ver na Aula de Product.os Lácteos (Av
da. da Fábrica da Luz, O Pombar, Lu
go) dependente da Universidade de 
Santiago de Compostela. Está destina
do para o profesorado e estudantado 
de técnicas e cientCficas e para técni· 
cos e operários de empresas do sector 
lácteo e relacionado . Exi ten tres po
sibilidades de matrfcula egundo nf
veis: iniciación, avanzado e prático, 
que deberá formalizar-se en www.wx
pofood.com/apl/proxact. O prezo do 
curso completo é de 55.000 pea. e o 
das modalidades individuais variábel. 
O número de prazas é de 40. + 

paisaxes. As solucións de 
ton post-miminal adquiren 
unha configuración pictóri
ca nese xogo cromático. 

ANOITEESTÁ 
·V ARRIDA DA TERRA 
Mostra con motivo do sesqui
centenário da aparición da 
luz electrica no Estado, patro
cinada polo C'.onsello da Cul
tura Galega, Unión Penosa e 
a Universidade Compostelá, 
na lgrexada Uni~ 

CARTACES 
DE CINEMA CUBANOS 
Esta mostra, que podenios 
coñecer na galería Sargade
!os até o 5 de Maio e que 
organiza a U.S.C., abranxe 
o período comprendido en
tre 1964 e 1999. 

BAZAR PAZOS 
A galería T rinta acolle esta 
mostra, até o 15 de Maio, 
con imaxes de Carlos Pa
zos e Mic Mau. Ademais 
tamén a apresentación de 
Colliure sur mour, que é un
ha tirada ilimitada de bron
cas domésticas producidas 
por The chacha original. 

I:IBEÑO:OO 
V ANGUARDA 1880-1940 
Escolina de pe7.3S da colección 
Torsten Brohan, que docu
menta" o desenvolvimento e 
evolución do deseño indumial 

desde o início, nas escolas de 
arte e oficios inglesas, até os 
na;a; dias. O ponto de partida 
é a toma de consciéncia no seo 
dos movimentos modernistas 
da Europa industrial con obra; 
de ~, Van de Velde, Jo
sef Hoffman, Olbrich, Peter 
Berhres ou Hector Guimard, 
continuando cos plantexa
mentos racionalistas propu
gandos pola Werkbund, 
&uhaus e o N~ ho
landés e a sua influéncia no &
rilo Internacional do periodo de 
entreguerras. No Coléxio de 
Fon.seca. 

VI BIENAL 
INTERNACIONAL DE 
GRAVAOO 
Cunha amplísima represen
tación de autores, tanto do 
país como do resto do mun
do, convertiuse por direito 
próprio, ao longo das suas di
ferentes convocatórias, no 
mellar trinque de novas e ve
llas técnicas de estampación, 
no que os artistas crian e vi
ven a emoción de descubrir e 
comunicar a través dunha 
linguaxe tan fermosa e uni
versal. Até o 28 de Abril no 
Museu do Pavo Galego. 

TEMPOS DE ROSALIA 
Título da mostra que apre
senta Mª Xesus Rebore
do, no C .C. Compostela. 

MARIETA QUESADA 
Ten unha mostra das suas 
pinturas máis recentes, na ga
leria José Lorenzo, onde per
manecerá até o 23 de Abril 

XASTRERIA TEATRAL 
OOS. XX 
Até o 15 de Maio ternos 
esta mostra na igrexa de 
Bona val. 

dos sesenta, emprega a irna
xe fotográfica , como base 
para transmitir sensacións. 

PEDROMUIÑO 
Este coñecido surrealista ga
lego mostra chamada Xeo
grafia da pel formada por un
ha trintena de obras recentes 
e de grande formato na Fun
dación E. Granell, que vai es
tar aberta até o 30 de Abril. 

•MÚSICA 

REAL FILHARMONIA 
DE ÜALIZA 
Este Xoves 19 ás 21 h. no Au
ditório de Galizti, dirixida por 
Edmon Colomer e con Alys
sa Park ao violin, interpreta
rán Música dexenerada; o 
Xoves 26 tamén hai concerto 
baixo a dirección de Leopo1d 
Hager e con Yung Wook 
Yoo ao piano. O prez.o da en
trada é de 1.400 pea. 

PLÁSTICO ELÁSTICO 
Cabeceira do furu:ine QD{O pri
meiro n2 está adicado exclU5i
vamente á cena musical com
pa;telá e que será apresentado 
no pub Moare' s (Rodrigo de 
Padrón) este Sábado 21 ás 
21:30 coa acruación de Play
Mother &. FuckerBack, 
ademais dunha sesión do DJ 
Próstata, que pinchará grupa; 
locais. A presentación correrá 
a cargo de M. Cortés e Xron 
(Chévere-Nasa), S. Méndez 
(Ruxe Ruxe), e César Varela 
(director da revista). Entrada 
gratuíta. Pódese adquirir en 
distintos pubs e rendas disco
gráficas por 300 pta. ou pedila 
por correo enviando un xiro 
postal de 500 pelas ao apdo. 
530 15.700 de Santiago a no
me de César Varela 

•TEATRO 

comezan a perder o control 
social, e en particular para 
ilustrar a situación na que se 
atopa a sociedade da época, 
que nese fin de século avan
za cara a l Guerra MWldial. 

SOLO PARA P AQUIT A 
O teatro Galán acolle, des
de o Xoves 19 até o Sábado 
21 ás 22 h ., a cenificación 
desea obra da man de Tea
tro do Atlántico, baixo a 
d irección de Xúlio Lago. 

San:x:enxo 

• EXPOSICIÓNS 

HlSTÓRIA DE Ü ALIZA 
Contada a través do5 seus de
buxos por Pepe Carreiro, 
estará no Ediffcio Multiusos de 
Portonovo até o 26 de Abril. 

Tui. 
• EXPOSICIÓNS 

PEDRO ÁVILA DuRÁN 
Natural de Jaraíz de la Vega, 
Cáceres, é licenciado en Be
las Artes e actualmente cate
drático de debuxo en Santia
go. Sobre a sua pintura, ex
presionista, inaugurase unha 
mostra, na sala Trisquel e 
Medúlio. Ati. o 28 de Abril. 

Verin 
•MÚSICA 

CAm.lA lsIROKUTANA 
&SlMONThNI" 
Actuarán na igrexa dos Pa
dres Mercedários o Sábado 
28 ás 20:30. 

Vig_o __ _ 
•CINEMA 

este Xoves 19 poderemos ver 
Planeta prohibido (1956, 
Fred M. Wilcox). h 20 h. 
no café Uf (Pracer, 19). 

• CONFERÉNCIAS 

A ALIMENTACIÓN 
NA G ALIZA 
Das vacas t.olas aos alimentos 
traru:énicos. Este Xoves 19 
ás 12 horas no Salón de 
Actos da Faculdade de 
Ciéncias, organizada por 
Galiza N01Ja (mocidade do 
BNG), coa intervención de 
Xosé González, do Sindica
to Labrego Galego, e Fran
c isco Chivite, veterinário. 

D ISFRUTAR DA VIDA 
NA MENOPÁUSlA 
Este Xoves 19 ás 7 do se
rán, na Aula Sóciocultural 
de Calxa Galicia (Policarpo 
Sanz 21), o doutor Javier 
Haya, do Hospital Univer
sitário de Getafe, disertará 
sobre este tema. 

A LEI DE ESTRANXEIRIA 
O Venres 20 no C.C. Cai
xanooo teremos esta mesa re· 
donda para alx>rdar o tema 
desde a perspect iva "necesi
tamos man de obra, chega
ron persoas". Será ás 16:30 h. 

En rota 
PARQUE NATURAL DAS MÉDULAS 
O llimingo 22, organizado por ArIDA. Sai
rase da Praza de Gal.iza en Santiago ás 8 da 
mañá e fa.rase unha visita a explotacións 
hortícolas de agricultura ecolóxica e poste
rior rota palas Médulas. O prew é de 1.CXXl 
pta para os sócios e de 1300 para quen non 
o sexa. Pódese realizar a inscripción no telf. 
981 570 099, prévio ingreso na conta de 
Oúxa Galicia 2o<Jl/0300/40/3040119852 e 
enviando o xustificante de pagamento ao 
fax 981 570 ()<)9 .• 

VISECCIÓN 

Fund.ación Tony M·anero 

DARIO VILLALBA 
Apresenta-se no CGAC, até 
o 2 7 de Maio, unha mostra 
na que se expoñen unha 
ampla selección dos Docu
mentos básicos deste artista 
nacido en Donosti en 1939. 
Instantáneas que serven de 
base a un proceso de cria
ción que atopa na co-exis
téncia de fotografia e pintu
ra unha persoal via de expre
sión. O que foi pioneiro no 
emprego da fotogradia como 
médio artístico a mediados 

A CACA TUA VERDE 
Cenificada polo CDG tere
mos 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 vés
peras do dia no que comeza 
a Revolución Francesa . 
Schnitzler escolle este mo
mento para simlx>lizar todas 
aquelas etapas históricas nas 
que as clases dominantes 

25 DE ABRIL 
Caleidosc6pio organiza, para 
comemorar esta data, un 
ciclo dentro do que se vai 
proxectar a fita Dois anos 
de revolu~áQ, o Luns 23 
na Cooa dos Ratos ás 20 h. 

Na Cova dos Ratos, o Sába
do 21eDomingo22, haberá 
unha vídeo-charla organiza
da por Liberación animal. 

T raeranos música funky o Venres 
20 ao Playa Club da CORUI'JA 
ás 0:30; o Sábado 21 ás O h. á Sala 

Metropol de TUI; e o Domingo 
22 ás 22 h. a PONTEVEDRA no 
Camawey.• 

EL PLANETA PERDIOO 
O Colectivo Nema organiza 
este llI ciclo de vú:leo de fanra
sia e ficción cient!fica e para 

DISCAPACIDADE 
PSÍQUICA 
O Martes 24 celebrarase 
esta xornada, que conti-
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nuará o Xoves 26 ás 20 h. 
cunha proxección. Todo 
no C.C. Caixanova. 

• EXPOSICIÓNS 

P AISAXES EUROPEUS E 
CUBANOS 
Dos s. XVII-XX na Casa das 
Artes, baixo o patrocínio 
do Concello e Caja Duero. 

CARA1ULAS DE VINil.Q3 
00 25 DE ABRIL 
Poderemos velas polas pa
redes da Cava dos Ratos até 
o 30 deste mes. 

-~· .. ·BA I _c;·»-
NA-.... ~ 

·-· .......,.......,._..... ,.~~ .,._,...}; 

BAJONA 
www.baiona.org 

Sistema de información municipal do 
concello de Baiona. Aporta dados sobre 
todo o ccrrir6rio local e real iza unha sínte~ 
se da acóvidade aclmi:rtlstraóva, da oferta 
turística e de distintos aspectos comerciaís 
e empresariais. Inclue ramén un roteiro. + 

MERCEDES LENCE 
Até o 27 de Abril vai ter 
unha mostra de pintura na 
galeria Barcelos. 

Ü CORPO ESTRANO 
Mostra de Carme No· 
gueira que se poderá ver 
na Ad Hoc (García Barbón 
17) até o 18 de Maio. 

ABSOLUTE EXHIBffiON 
Mostra fotográfica no café 
Uni1.1ersal do alunado de 
Ciéncias Sociais durante 
todo o mes. 

ENTRA NO 
CENTRO HISTÓRICO 
A Casa da Cultura Galega 
acolle, até o 2 7 de Abril, 
esta mostra na que se fai un 
percorrido pola história de 
pontos emblemáticos da ci
dade vella vlguesa. 

MODESTO FERNÁNDEZ 
Pódese relacionar a sua 
pintura coa da xeneración 
d expre ionismo nortea
mericano, pero cun equilf
brio bu cado entre os im~ 
pulsos e o control dos ele-
mentos. Na galeria Visual 
Labora até o 26 de Abril. 

JUAN LUI LóPEZ 
Mo tra a sua obra na sala 
de exposicions do CC Cai~ 
xanova. 

•MÚSICA 

DULCE PONTES 
Este Xoves 19 no C .C. 
Caixanova apresentará o 
seu traballo O primeiro can
to. Máis información no 
986 238 051. 

PRIMA VERA GALEGA 
O Centro Cultural e Viciñal 
de V aladares organiza un con
certo de primavera, o Sábado 
21 a partir das 19JO no seu au
ditório, no que se realizárá o V 
Ca1ame de Nows Valores 
de Gaita Solista e Percusión 
e a Presentación dos novos 
compoñentes e repertório de 
Atumxo. o dia seguinte lli
mingo 22, no mesmo lugar e a 
partir das 12, acruarán C6 gru-
pct Ledicias e Adántida e as 
pandereteiras Douzacota 

MISHA MAISKY 
O prestixioso concertista 
vai estar o Martes 24 ás 
20:30 h. no CC Caixanova e 
no programa obras de Schu- -
bert e de Johannes Brahms. 

CANt;ÁODE 
INTERVENCAO 
O Martes 24 ás 21 h . na 
Cava dos ratos teremos esta 
audición musical comenta
da, con motivo das activi
dades organizadas en romo 
ao 25 de Abril portugués. 

PA2CABO 
Esta cantaurora madrileña vai 
estar, o Verues 20 ás 2130, 
na O:>lxz dos Ratos. O prezo da 
entrada é de 400 pta. 

•TEATRO 

LEVA,ME ... XOGAS? 
Dentro das actividades deste 
programa para os menores 
de 6 anos o Venres 20 na 
Bibliote.ca Central ás 18 h. te
remos os comos do colecti
vo Faíscas, onde os nenos 
se convirten nos verdadeiros 
protagonistas da história. 

Vilaga_rcia 
• EXPOSICIÓNS 

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

•TEATRO 

ÜTELO 
O Yerues 20 e Sábado 21, 
vai ser cenificada da man 
de Produccións Libresce, 
na na Casa da Cultura. 

Vil alba 
• EXPOSICIÓNS 

DEBUXAME UN CONTO 
Permanecerá até o Luns 

O SEXO, A MULLER E O CREGO 
Xosé Chao Rego 

Anúnc.ios de bal.d.e 
• Selos noves, con ou sen goma, usados 
mundiais e tarxetas telefónicas novas ou 
usadas. Merco. Libros de EXB, BUP, 
COU, maxisterio, leitura. Vendo baratos. 
Jose. Apdo. 32 004, 28080-Madrid. 

• Xa está en rede a séptima edición 
do Bulletfm Onda Nada, magazine 
electrónico de cultura e actualidade, 
http://bulletim.tripod.com. 

• Vendo forno xlratórlo, para pana
daria ou confitaria, de catre metros de 
diámetro. Dous anos de uso, en perfec
to estado. Funciona con leña ou fuel, 
inclufdo 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 Lufsa Mera no telf. 981 
554 219 ou no móbil 686 732 242. 

• A Asociación Cultural Obradoiro 
da Hlstória vén de publicar un tríp
tico e marca-páxinas para comemo
rar o VIII cabodano da morte do cre
go nacionalista Moncho Valcarce. Os 
interesados en recibilo, de balde, po
den solicitalo a: Asociazón Cultural 
"Obradoiro da História", apdo. 42, 
15.680, Ordes. 

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

• A peña deportivista Pardo de Ce
la tén á venda camisolas, puchas .•• 
coa simboloxia da equipa branquia
zul. Tamén organizamos viaxes en 
auto-carro a Riazor. Máis información 
no próprio local social: Bar San Pe
dro, Correlos 19, Mor Alfoz (Lugo). 

• Alúgase casa amoblada por tem
padas na Ribeira Sacra (Nogueira 
de Ramuin). Telf. 986 376 022. 

• Milhomes (grupo gal da Coruña) 
dá Información, apoio, brinda servizo 
de videoteca e biblioteca, e capta só
cios 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. Ta
mén no correo electrónico: milho
mes53@latinmail.com 

• Música clásica para vodas. Dife
rentes grupos de cámara e soprano. 
Telf. 981 507 925, simo32@teleline.es 

30 na Casa da Cultura. 

X ove 
•DANZA 

BALLET GALEGO 
REI DE VIANA 
Estarán no Pavillón Muni
cipal o Sábado 21 ás 21 h. 

Barcelona 
• CONFERÉNCIAS 

FuTURO POLÍTICO 

·• Alugo cuarto en Compostela (Av
da. de Lugo) por 15.000 pta. Piso sen 
humidade, direito a cociña e lavado
ra. Perguntar por Luísa Mera no telf. 
981 554 219. 

• Vendo taberna-pub funcionando, 
con casa restaurada e terreo. 500 m2 

en total. En Bueu. Telf. 600 717 628. 

• Técnico de son con. experléncla 
busca traballo nese campo ou do que 
sexa. Disponibilidade total de mobilida
de ~eográfica. 981 200 229, Sérgio. 

• A A.C. Alexandre Bóveda da Coruña 
informa que está aberto o prazo de ins
cripción para o safarl fotográfico que 
o Domingo 1 de Abril nós levará a 
coñecer a Costa da Morte. Para cal
quer consulta ou anotación poden pa
sar polo local da agrupación en horário 
de 17 h. a 21 h. (Linares Rivas 49 12). 

• Alugo piso en Compostela totalmen
te amoblado. Tres cuartos, 2 baños esa
la. Frente ao Hipercor (bairro do Resto
llal). Telf. 639129 585 /981 578 070. 

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

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

• Rapaz retornado da emigración 
desexa contactar con xente na mes
ma situación para intercárnbio de opi
nións, vivéncias, etc. e, de cadrar, criar 
un foro de debate sobre a imigración, 
retomo ... Apdo 134 de Burela 27.880. 

• Alúgase apartamento para 4 per
soas, equipado, a carón da praia, en 
Camota. Semana Santa 45.000 pta. 
Telf. 981 761 144. 

• Se quigeres participar na campanha 
contra as novas matriculas Impostas · 
polo Govemo espanhol solicita no ap
do. 2.134 de Compostela o autocolante 
GZ para colocar em cima do E ot.i ao la
do das matrículas velhas (deves man
dar 150 pta. em selos por unidade). Po- . 
des tambén colaborar economicamente 
com o fundo de r0sisténcia da Platafor
ma Cidadá Ga/eguiza a tua Matrícula 
para sufragar as multas depositando a 
quantia que considerares portuna no nº 
de conta 2091 /0316/91 /3000206989 

- Cabra Galiza 

· • Busco compañelro/a de vlaxes 
para ·facer o Transiberiano (Mosco
va-Ulan Bator-Beigln) o próximo ve
rao. Tamén agradeceria consellos e 
información de alguén que xa o fixe
ra. Teño 36 anos .. Interesados con
tactar no enderezo electrónico: Dan
press@ozu.es 

• Vende-se piso en Alacant (zona 
centro), impecábel de 100 m2 con 4 
cuartos, 2 baños completos, salón
comedor, terraza e .trasteiro, por 24 
millóns negociábeis. Máis informa
ción no telf. 686 753 105 ás noites. 

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

• Vende-se temário orlxlnal oposi
cións Educación Secundárla-Tec
noloxla a metade de prezo. 71 temas 
específicos, 12 temas LOGSE. Telf. 
981284837. 

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

• Vendo libros cun 40% de des
conto sobre prezo en librarías. Pede 
o listado a librosvarios@mixmail.com. 

• A Assembleia da Mocidade Inde
pendentista de Ponte Vedra vem 'de 
reeditar ums iskeiros co le.ma inde
pendéncia, em várias cores (branco, 
verde e negro). Para consegui-los só 
tes que mandar-nos 5 .selos de 40 
pta. ao apdo. dos correios 561-36080 
Ponte Vedra. 

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

• Matrimónio de emigrantes retor- · 
nados oferece-se para traballar no 
sector da hostelarla. con ampla ex
periéncia na xestión de hoteis e refe
réncias comerciais e laborais compro- • 
bábeis. Telf. 659 289 658, preguntar 
por Laura ou Noberto. • 

Ma.drid. 
• CONFERÉNCIAS 

CONCEPCIÓN AREAL: 
lJNHA 

DE CAT ALUNYA 
Josep-Lluís Carod Rovira, se-

cretario xeral de ERC, será 
quen fale o Xoves 26 ás 20 h. 

no Pati Llimona.. Organiza o 
BNG de Catalunya. 

PENSADORA GALEGA · 
Tema que será debullado o 
por Cristina Patiño Eirin, 
profesora titular de literatu
ra española da Universida
de de Santiago de Compos
tela, no Centro Galego 
(Carretas 14, 3º andar) o 
Mércores 25. Organiza a 
Asociación de Mulleres Ga
legas no Exterior Rosalia de 
Castro.+. 

Casarriba 
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Andrés 
Santeiro, 
nado en 
Ourense no 
79, mostra 
as suas 
pinturas e 
gravados no 
Centro 
Galegode 
MADRID até 
o29de 
Abril. 

Eu tamfo fun coas vacas 

AFONSOEIRÉ EULO~O R RUIBAL , 

UNHA CASA PARA A LÍNGUA 
Elisardo López Varela 

'Si:~Ut .. t.l .. \i~U»: 
tic.~RS61.lt\~\ 

EU TAMÉN FUN COAS VACAS 
Afonso Eiré 

ft'WIRAL~AIOI! 
:NARRAll\"A 

CASARRIBA· 
Eulóxio R. Ruibal. 

/ 
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ANDRÉS PANARO 

A recuperación das procesións franquistas está asentada nunha suposta tradición 

Os caladiños voltan tomar Galiza 
en Semana Santa 

~A. EIRÉ non era certo que os paxaros guén. Tamén se inventan duas veiro, e mesmo Lugo, as proce-
enmudeceran ese dia. Polo tan- contrarias que separen un pouco sións estaban ligadas directa-

Qué pasa na Semana Santa? to, eu tamén podía asubiar. as mesturadas clases vilegas, mente á Mariña de Guerra es-
Procesións de coches a buli- non tanto polo presente económi- pañola, ainda que, nestas duas 
gar polas estradas ateigadas. . - O cuco, o cuco; claro, o cuco. co, senón polo pasado de arrua- vilas, xa viña dunha tradición 
.lnformacións que situan a to- O cuco é un paxaro sen família, .llos. En tempos non moi lonxa- anterior ao Franquismo. 
da a povoación de vaca- que pon os ovos no niño dos nos, as mozas casadeiras, as se-
cións, ainda que máis do 90% outros páxaros e abandonaos ñoras primeirizas e as señoronas Coma en Sevilla, olé! 
segue a traballar. E os Cala- para que llos choquen e llos de aboengo, saian en grupos a 
diñas que voiven berrando crien. O cuco non é un paxaro recorrer as sete capillas, cada un- A cobertura mediática que lle 
co seu siléncio polas ruas, cristián, por iso canta -cantes- ha co seu propósito e as millares dan xornais rádios e televisións 
revivindo anos pasados. toume todo chea de razón. galas: as primeiras para procurar á Semana Santa na Galiza, 

noivo; as segundas para mostrar contrasta abertamente coas no-
Siléncio por decreto. Os campa- Non sei se por aquela tradición o seu estado, as terceiras para tas que aparecían antes do 
nários enmudecían e nen se- do siléncio imposta por sotanas deixar constáncia do seu estátus. Franquismo nos xornais, onde 
quer daban as horas desde o e güerreiras ou porque son pro- só se atopan soltos referentes 
meiodia do Xoves Santo. Era cesións máis fáciles de artellar, Para que nada falte, nestas a actos dentro das próprias ca-
abrigado sacarlle ás vacas as pois non fan falta pasos, nen procesións recuperadas, até se tedrais e templos. 
campaiñas, ás ovellas as cho- imaxes sequera -chega unha canta algo "tan naso" como sa-
cas e aos cans os axóuxeres. cruz-, nos últimos anos están a etas. Así o fixo Victor Arias en Pero o reviva!, nada casual, na-
Afloxarlles as leitoiras · aos ca- proliferar as Procesións dos Chantada, coa sua voz inimitá- da inocente, está en marcha, 
rros para que non chiasen e Caladíños na Semana Santa bel. E a xente xa ten un espec- asentado nunha suposta tradi-
mudar as brinquetas dos rapa- galega. Chantada, Vilalba, Sá- táculo para participar activa, di- ción. En Vigo comezan a apare-
ces por outras menos rebulidei- rria, Xinzo ... , converten estas ferenciadoramente, cada un no cer pasos arramblados no máis 
ras. Escabulíanse os balóns ca- celebracións en tradícíonais. seu papel, e un lugar de encon- fondo dos armacéns desde hai 
ra os faios ou celeiros, aparcá- ainda que só sexan do primeiro tro en dias bastante amorrados. máis de 30 anos. Este ano, moi-
base o plantado e as quedas e ou segundo ano, segundo indi- tos non puderon sair porque non 
aparecían coas anduriñas os can as crónicas dos xornais. Na Galiza do interior non hai existiron carrexóns dabando. En 
carrabouxos, a ferrolana, os tradición da celebración da Se- Pontevedra suplíronos con 
trompos ou o tres en r·aia que A resurreción procesional mana Santa, como non existe a membros de Proteción Civil que, 
era moi intelectual e pousón. tradición do Antroido tradicional mesmo, reali!Zaron xonzas de 
Era privado o cantar ou asubiar, É unha resurreción procesional na Galiza mariñeira. Agás no estilo militar con moito repenique 
e tamen facer gaitas coa ferraia, mediática, mimética. Asi que re- Ferrol e Viveiro, as procesións e perindengues. Xa non existen 
que estaba en boa sazón. Seica medan moi ben as procesións de Semana Santa na vilas cos- militares dabondo para tantas 
tampouco piaban os paxaros cu andaluzas,' que son as que có- teiras estivo ligada ás forzas mi- procesións. Pero existe unha no-
cantaban os capóns e as pitas pian despois de moito publicitalas litares franquistas e ás organi- va cruzada simbólica na que se 
non cacarexaban. Jampouco por televisión (comezou cos so- zacións católicas máis retogra- mestura a ideoloxia española, as 
podías subir a'os niños porque cialistas no poder, como as sevi- das e máis chuchadoras do Ré- pretensións evaxenlizadoras de 
seica os enxeitaban. llanas nas festas). As señoras vi- xime. Valéronse das procesións certa igrexa pre-conciliar, as ín-

legas, que non podían sacar o para facer ostentación do seu fulas diferenciadoras de certos 
Unha vez ouvin cantar o cuco seu abrigo de peJes pola calor ou estátus, ao tempo que as con- comerciantes, o mimetismo me-
un Venres Santo á mañán. Dí- pala choiva, resgatan a mantilla vertían en actos de fe e de ade- diático e a necesidade de actos 
xenlle a miña aboa que o cuco española do fondo do armário e sión ao Destino Universal. En que posibiliten o encentro cida-
das Corticelas cantaba, asi que xa poden diferenciarse, ser al- moitas vilas, como Ferrol cu Vi- dán máis alá das praias. • 

In ter 
culturalismo 

FRANCISCO CARBALLO 

Os intervalos académicos 
e laborais axudan a de, 
rectar máis as inque, 

danzas socta1s. Do Sil ao 
Atlántico predominan duas in, 
satisfaccións: as inseguridades 
laboral e viária. Os cantos de 
serea dos governos contrastan 
coa realidade. Esta é testán: es, 
casea o traballo rendfbel; este é 
inestábel, como azarosa a vida 
doméstica e a pública. Á beira 
disto, unha terceira preocupa, 
ción: petan inmigrantes que 
fuxen de África, América e 
Asia. Peden pan e paz. 

N esta Galiza inda son poucas 
as chamadas; ollan os migran, 
tes que hai escasas oportunida, 
des. Pero neste ernburullo de 
movimentos de povos xurden 
interrogantes. Somos unha so, 
ciedade plural, con consensos e 
disen sos, afe ita á to leráncia1 

fortemente manipulada polos 
"poderes" económicos, polfti, 
cose dos mass meia. 

As mensaxes do poder mediáti, 
co aparecen corno defensoras 
do "multiculturalisrno11

• Babeo 
corda defenden o uniculturalis, 
rno español. Os mass meia. con, 
vencionais son unidireccionai : 
destruir a diversidade que sub, 
xace á vontade política plural 
da Península. Prefiren un mul, 
ticulturalismo xustaposto cos, 
mopolitoide, clónico. Si, pre, 
firen unha España tribal a unha 
España plural. 

É canto observo nesta precam, 
paña ás eleicións de Euskadi. 
A orquestración dun naciona, 
lismo español devastador, apa, 
renternente contra o cinismo e 
arcaismo de ET A, pero na ba, 
se contra a diversidade e o 
pluralismo enriquecedor da 
nacións perféricas. Estarnos 
nunha refrega entre a liberda, 
de social e nacional frente a 
tirania dunha dereita ráncia. 

Unha análise serea, de futuro, 
manda preparar espazo a plu, 
ralismo cultural, á diversidade 
nacional, a convivéncia madura 
dos povos, de culturas. Plurali , 
rno, interculturalismo, nunha 
toleráncia sinérxica, baix rnó, 
d.ulos de respeito mútuo. Que 
horror ás curuxas do centrali , 
mo, do peche á diversidade, de 
ou e o meu españolismo, ou a 
devastación multiculturalista, 
tribal ao estilo de Somália, e 
tantos outros países na ruina. + 

V oLVER AO REGO 

N on ~parecen notícias 
de Africa, un conti, 
nente no que colle vá, 

rias veces Europa. Só guerras 
interminábeis, enfermidades 
espantosas, fame, golpes mili, 
tares. Parece estar habitado 
por persoas sen civilizar. O úl, 
timo órdago, a preséncia dun 
barco pantasrna cargado de 
nenos escravos, o Etireno, que 
ao final non foi tal. Din que 
non saben de onde vén a notí, 
cia. Pois que dean o nome das 
empresas que se benefícian do 
escravismo, que esa notícia é 
ben doada de obter.• 


