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Todos os progresistas do Estado censuran o discurso do Rei e
acusan ao Governo central de u.tilizar el Coroa

O discurso da Coroa co~o elemento político
"Nunca foi a nosa unha língua de imposición, senón
de encontro; a ninguén se lle obrigou nunca a fular en
castellano: foron os povos máis diversos os que fixe,
ron seus, por vontade libérrima, o idioma de Cervan,
tes", afümou o Rei Juan Carlos no seu discurso de Al,
calá de Henares. Todos sabemos que é unha grande
mentira histórica con infinitas evidéncias. Polo tanto,
sobra calquer discusión. O que si é preciso é contex,
tualizar a afirmación e o discurso real. Con e&ta aseve,
ración, a Corca española asume, de novo, as posi,
cións franquistas -o que pode ser perigoso pará a insti,
tución-que trata de reeditar o PP. Porque a idea cen,

tral do discurso real ven sendo difundida e defendida
desde hai tempo pela dereita española, desde Juan
Ramón Lodares á tese doutoral, aplicada xa pola
Xunta nos últimos anos, do ex director xeral de Polí,
tica Lingüística, Regueiro T enreiro, que defende que
o español non nos foi imposto, senón que fornes os
galegos, polas boas, os que nos apropriamos del. Tan
grave coma estas tese é a impasividade ante a mentira
histórica de grande parte da sociedade galega, singu,
larmente dos meios de comunicación. Porque non se
trata dunha desputa académica, senón que ten trasla,
ción política á vida diária dos cidadáns. +
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CÉSAR LORENZO - G. LUCA

Os traballadores do campo e do mar van ser integrados nun réxime xeral de trabal/adores pqr conta própria no Acordo Sobre Seguridade Social asinado por José Maria
Cuevas, o secretário de CCOO José Maria Fidalgo e Jose Maria Aznar. Esta conversión proxectada en autónomos pode ser a un cañonazo definitivo contra o agro e a pesca en crise. As actuais cotizacións m-édias de 17.000 pesetas poderian subir até 30.000.

e

COO presta o seu apoio a un
categórico retroceso do sistema
de seguridade sociai. Esta é a
opinion da CIG e da UGT, que
se desmarcou do acordo despo is de desatorizar Cándido
Méndez ao seu secretário executivo e número 3 do sindicato,
Diaz Chavero, que participara
na discusión do do texto co Govemo central e a Patronal.

"A asinatura deste acordo pode
considerarse un· episódio, pero
de feito forma parte dunha modificación ideolóxica profunda: en
CCOO hai unha mutación que revela unha perda de referéncia
política" -sinalou o presidente da
CIG Manue·I Mera.

cando as porcentaxes aplicadas en función dos anos de cotización e ampliando de oito a
quince anos o periódo de cálculo da base reguladora. Os
obxectivos do PP aparecen
claros neste acordo, a pesar de
contar coa asinatura de Comisións: ampliar o tempo de cálculo das pensións, rebaixar as
cotizacións, fomentar os sistemas privados e converter en
autónomos aos traballadores
do mar e do agro".

1

Luis Burgos., secretá.rio Confedera! lnsti1tucío111a~ do Estado,
da CIG, ve1no acordo un .ag1ravamento do D'e~cr,e.tazo do 96:
"Daquela CCOO e UGT asinaran un acordo que rebaixou as
pensións por dúas vias: modifi-

Para os representantes de
CCOO na Galiza non se ten
producido regresión nengunha,
nen agora nen co decretazo e
aseguran que neste proceso,
como é de esperar en todas as
negociacións nas que hai intereses enfrontados, pérdese algo para gañar. O sindicato que
lidera José Maria Fidalgo valora
os cámbios que se van producir
na lexislación sobre pensións e
destacan várias melloras que

se van dar para os pensionistas, nun contexto no que se fai
máis complicado xestionar un
servizo público de protección
social. A discrepáncia non pode
ser máis completa para as out ras centrais: o documento
aprobado non contempla aspectos fundamentais para o benestar dos cidadárts e favorece
claramente os intereses empresariais e dos traballadores mellar remunerados.

Retrásase a idade
de xubilación
A UGT critica as facilidades que
agora priman o retraso da idade
de xubilación sen que o traballador teña a mesma opción de
adiantala, se lle acaesen as circunstáncias para faceto. Para
este sindicato, o governo entra
en demasiadas incoeréncias
con esta medida. Por unha parte, discrimina aos traballadores
de máis de 65 anos, ao libralos

.,

..

~..

.

das cotizacións á seguridade
social, unha medida que favorece que as empresas os prefiran
sobre colectivos con dificultada
de traballar, caso de demandantes de primeiro emprego ou minusválidos. Para a CIG, todas
estas medidas van contra do
· princípio do reparto do traballo,
ponto en comun das tendéncias
sindicais en toda Europa.
O sindicato nacionalista salienta a parda de direitos dos traballadores en canto á xubilación anticipada. Coa reforma,
só se pode acceder a ela con
61 anos cumpridos e 30 anos
de cotización á seguridade social. Por riba, tal e como denúncia tamén a UGT, o traballador ten que superar unha série estricta de limitativa de condicións para se acollar a ela.
Só poden xubilarse antes dos
65 anos os que non tiveran culPasa á páxina segtünte
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Vén da páxina anterior

pa no seu despedimento e estiveran antes 6 meses inscritos
no INEM. "A exixéncia de que o
cesamento no traballo non se
orixinara por causa imputábel é,
ademais, inxusta por canto excl u e dese direito os despedimentos disciplináriós declarados procedentes o non recorridos; así prívase ao traballor,
que perdeu o seu emprego,
doutro direito, como é o retiro
anticipado", explica a UGT.
Para CCOO, un dos grandes
valores deste acordo é o aumento das pensións de viuvedade e as destinadas aos orfos.
Para esta central, a nova normativa mellara moito as suas
condicións e consegue acabar
con eivas tales coma a perda da
pensión ao volver casar.
Ora, a UGT e a CIG non consideran que se teñan dado pasos claros cara ao benestar
destes colectivos. Desde a
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UGT recálcase no feito de que
a melloria na retribución só a
van notar as viúvas cunha base salarial anterior moi alta. "O
90 por cento das pensións de
viuvedade derivan doutras pensións. Destas, só o 21 por cento superan as 120.000 pesetas", xustifica a UGT.
·
No caso dos orfos, os sindicatos
contrários ao acordo lembran
que os peares básicos da sua
protección non percibiron melloras. As pensións mínimas seguen a ser moi baixas (18.070
pesetas ao mes) e segue sen
normalizarse a axuda aos orfos
de parellas sen casar, algo tamén extensivo ás viúvas de parellas estábeis.
CCOO ere, en cámbio, que os
orfos mellorarán moito a sua
situación, ao se ampliar a idade máxima de percepción até
os 22 anos (24 no ..caso de orfandade absoluta) se o interesado non traballe ou teña un

soldo por baixo do mínimo.
O feito de CCOO aprazar novamente as decisión sobre o sistema .de calculo da base reguladora das pensións para o ano
2003, significa para a CIG un
xeito de debilitar o sistema de
reparto e un camiño para empobrecer as pensións dos máis necesitados. De feíto, prémianse
os fondos complementários e a
prolongación do tempo de traballo e penalizase o retiro. Redúcense as cotas empresariais da
seguridade social, un dos obxectivos máis porfiados pola patronal.
Compromisos do Pacto de Toledo imcumpridos polo Governo
central foron os de destinar excedentes para a mellora das
prestacións e reducción das cotizacións. Non se cumpriron, como denúncia a CIG e o acorde
aporta agora facilidades para
que se realice o prometido hai
cinco anos.+

N2 984 - ANO XXIV

Cinco razóns contra o acordo de
CCOO, CEOE e oGoverno.central
O Mantense nos 65 anos a

idade mínima de xubilación.
Foméntase o retraso da idade
de retiro co direito a cobrar
pensión de xubilación e un
salário. A filosofja é
claramente contrária ás
poi íticas de reparto de
traballo.

@ Limita a xubilaclón
anticipada. Os afiliados á
Seguridade Social antes de
1967 só poderán xubilarse se
ten 61 anos; con 30 anos de
cotización; que no caso de
despido non se lle poida
imputar a causa; se o despido
e colectivo debe negociarse o
expediente de regulación; é
preceptivo inscribirse como

demandante de emprego un
mínimo de seis meses.

@} A rebaixa de coeficientes
redutores a partir de 30
anos de cotización é
insuficiente: 8% actual e 6%
para 40 ou máis anos
cotizados.

O Prosegue a reducción
das cotas empresriais da
·'Seguridade Social.
0 Dase un prazo de doce
anos para o finanzamento
total dos complementos de
mínimos das pensions da
Seguridade Social á canta dos
Orzamentos Xerais do
Estado.+

OAoordo Sobre Seguridade SooiaJ, pésimo para Galiza
O Governo central non puido rematar este novo paso
cara ao despe.ce dos seguros sociais coa clásica
fotografia ao estilo de Camp David: felices polo
acordo, sorrian ás cámaras Jose Maria Aznar e José
Maria Cuevas, os rostos da direita xunto do perfil
incómodo do representante de CCOO e unha UGT ·
en auséncia clamorosa polo abandono en marcha da
negociación.
A ledfcia da patronal e da direita está abando
xustificada. Co aprazamento a doce anos da data de
separación das fontes financieiras da seguridade
·
social, o Governo central dispón dunha -ampla marxe
de manobra financeira coa que non contaba. O
retroceso dos direitos da cidadania que vive de alugar
a sua forza de traballo é grande. Desaparece o direito
subxectivo de xubilación anticipada, tanto pala
penalización excesiva como porque se fai depender da
vontade do patrono. Mantense nos 65 anos a idade
mínima de acceso á xubilación con trinta anos .
cotizados e aparecen incentivos e prémios para

manter en activo a traballadoras e traballadores que
sobarden a idade de retiro. Un deles será o engado
dunha pensión de retiro acrecida para os que cumpran
65 anos no posto de traballo con 35 cotizados.
O Acordo de Aznar, Cuevas e CCOO vai contra as
políticas de reparto de emprego e rompe o direito
básico ao retiro por anos traballados. Os asinantes din
que se lles abre a porta aos máis activos pero o que
realmente se creba é a aspiración á igualdade e o
direito a unha cobertura por xubilación xusta e
compensatoria. Do documento desaparece a provisión
dun fundo específico para compensar a redución de
cotizacións nos maiores de 52 anos, unha previsión
que afecta especialment~ a Galiza onde os baixos
salários son a causa das cativas pensións no réxime
xeral. O Estudo Sobre Pensions Contributivas da .
Seguridade Social No Estado (Alberto Fernandez
Fraga, secretári() de organizacion da CIG en Lugo)
denúncia que a ganáncia media ,de todas as
catego~ias por traballador e mes no ano 2000 foi en

Galiza de 186.800 pesetas, fronte ás 198.100 de
Andalucía, 228.900 de Aragón ou 240.200 de Astúries,
por exemplo.
Esta desventaxe económica de Galiza verbo do
conxunto do Estado déixaa con menos capacidade
para facerlle fronte a unha política regresiva de
seguridade social. A maiores, a seguridade agrária e
do mar ficarán no proxecto aprobado por CCOO con
carácter autónomo. Cal pode ser a sinceridade do
PP cando require credibilidade na sua política no
. campo e na pesca en debalo e se prepara a disparar
á alza as cotizacións (até un 100% previsíbel) de
labregos e mariñeiros? A patron~I celebra a altísima
rendibilidade que lle facilita a reforma do sistema
público de seguros de traballo mentres os sindicatos
comprenden que todos os extremos do acorde,
incluídas as cláusulas que CCOO, en solitário,
considera favorábeis~ degradan tanto direitos
históricos ·como igualdade e xustiza. •
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Os máis de dous milleiros de manifestantes que saíron á rua o 24 de Abril en Ribeira non atoparon eco nas

autori_~a_des.

VOZNOTICIÁS

Xunta, Governo central eUE de acordo en desfacer aGaliza como poténcia pesqueira

Firmada a acta·de defunción do Banco Canário·Sahariano
holandeses e os seus grandes buques Jactoria.

-0- .A. EIRÉ

"Eu vivo da pesca", cintilaban as pegatinas na manifestación do 24
de Abril en Ribeira para demandar unha nova negociación pesqueira con Marrocos. Un dia despois, coma se ·fose nunha película
do Oeste americano, o Consello de Ministros da UE sacaba o seu
decreto/pistola e mataba a ilusión dos galegos ao acordar a morte
para os nosos barcos do Banco Canário-Sahariano. Onde poñian
"vivo" os nasos paisanos, escribiron por encima co sangue das vítimas: ''vivia". Chega como acta de defunción a todos os efectos.

Xa nunca será coma antes.

Os
mariñeiros galegos convertiranse en albaneis, en pintores, en
obreiros nas Canárias. Xa non
atracarán nos seus portos, senón que quedarán .varados nas
urbanizacións turísticas servindo copas a alemáns, ingleses e
. españois. Poderemos ·seguir a
comer polbo ao mesmo prezo?
Acabaranse as feiras? Que será
dos bocadillos de calamares fritos? Terá unha remodelación a
nosa gastronomia? Seremos
quen de inventarnos outras festas culinárias?

Caladoi"?s de promisión
Esa vai ser a serte, a mala sorte,
do sector pesqueiro galego. Os ·
100 palangreiros á procura de
novas caladoiros polos mares
adiante. Colonizando olas, portas, bares, deixando a vida sen
vivir. -As mulleres, os fillos, cada
vez máis viuvas, máis orfos de vivos e de mortos. Un ano sen voltar a casa. Un mes de vacacións
e volta para a Polinésia, para Kininati, que, segundo o conselleiro
, de Pesca, Amáncio Landín, será
onde estarán situados os nosos
ealadoiros de promisión.

Secadra estas perguntas, con
resposta intuida, poden facernos cavilar, que finou unha era
para a pesca galega. Unha
etapa que afecta a moitos
máis de 4.000 pescadores,
aos armadores e, mesmo, a
povoacións coma Ribeira,
Cangas,. Moaña, Vigo ou A
Garda. Aféctalle a toda unha
nación.

Mentres non aparezan as grandes multinacionais da pesca e
nos volten a expulsar dos caladoiros que nós conquistamos á nátureza. Mentres non introduzamos
no mercado peixes noves, antes
descoñecidos, e pódan comercializalos as trasnacionais. Mentres
non haxa forza política suficiente
nen soberanía para negociar.

Pero no problema pesqueiro,
con fábricas atomizadas polo
mar adiante, pescadores que
voltan á casa cada médio ano e.
que o que queren é descansar,
· óllase como algo lonxano, mesmo irreal, pela maioria, incapaces de visualizalo en toda a sua
dimensión. E as "primeiras" dos
xornais dannos "Estopa", ou unha ministra condecorada. Cando non un barco oceanográfico
na procura de novos caladoiros
como a TVE.

Mentres tanto, cada un que procure a sua vida como poda. Os armadores galegos, con cap~cidade
para negociar, con cartos para sobornar, podarán voltar a faenar
nas augas que os marroquinos lle
expropriaron aos saharianos. Xa
investiron máis de 1.000 de pesetas en "negociacións" para facerse
con "acordes privados". Foi precisamente o comisário dé Pesca da
UE, o bolecho Franz Fischeler, o
que lles mostrou o camiño para
qu~ se apañaran o mesmo que os

A UE lávase as mans, deixa de
amparar a estas empresas, aos
armadores e aos mariñeiros, que
pasarán a depender de Marrocos
e da sua capacidade negociadora.
Afírmase que non terán que renunciar á bandeira española, que
poderá seguir enarborada no mastro principal. Pero terán que crear
empresas radicadas en Marrocos.
Contratar a traballadores marroquinas e descargar ali o peixe. Serán,
logo, estas empresas as que presionen á UE para que deixe meter
todos os produtos marroquinas en
Europa. Porque as empresas, con
capital galego, serán netamente
marroquinas e até os traballadores
se rexerán polas suas leis.

Procurarse a vida
ORPAL, a asociación que agrupa
aos palangreiros de Ribeira, xa se

buscou a vida pola sua conta.
Sen Fraga, sen Aznar, sen Fischler ten negociado coas autoridades marroquinas. Porque, como
ben puxo de manifesto o ministro
de Agricultura e Pesca do Estado
español, Arias Cañete, Madrid e
Bruxelas ''foron-da man na sua
estratéxia nos últimos 15 meses
nos que duróu a negociación do
convénio con Marrocos". E Galiza
coma o can de San Roque, detrás, lambendo as suas feridas.

Bruxelas. Portugal tiña unha oferta de Marrocos para que seguisen a faenar nas suas augas
os barcos artesanais, como o fixeron tradicionalmente. O Consello de Ministros da UE negouse e,
agora, recompensará aos lusos.
Tamén a Junta andaluza levou
as negociacións con Marrocos
pola sua canta. Pretendían igualmente un acordo para os seus
barcos artesanais. Seguramente
tamén será recompensada.

Arias Cañete afirma que pretende
conseguir da UE 300 millóns de
euros para impulsar a destrución
da nosa torta pesqueira. A este
diñeiro haberia que engadirlle outros 240 millóns, xa asinados nos
fondos estruturais para que sexa
desguazada o 20% da nosa frota.

Galiza, pola sua banda, levou
unha política ofícial segu idista e,
até certo ponto lóxica dados os
presupostos de partida (r~ ducir
a nasa frota) , ao negarse a firmar unicamente un acordo para
a frota artesanal como pretendia
Marrocos. Pero, ao mesmo tempo, quedou nunha postura de
devilidade ante a U E para reclamar axudas. Sen capacidade de
presión ou negociadora.

Pero non todo o diñeiro vai vir para Galiza. Nen moito menos. Haberá que saber os términos da
negociación do 25 ·de Abril en

A. EmÉ

Cervantes está rnorto
A Xuventude de hoxe, por decreto do pensamento único, ten que
acatar maina a orde establecida. Todo aquel que ouse confrontar,
que se revire contra as ideas decretadas polo PP como axioma, é un
violento. Antes, de mozo, ainda estaba ben visto ser contestatário.
Agora, aos poetas, aos ecoloxistas, aos labregos, aos mariñeiros, aos
manifestantes do 1 de Maio, aos que defenden o galego, aos editores
que reclaman "discriminación positiva", aos xóvenes, aos naciona,
listas ... , aplícaselles todo o sistema da industria de exclusión. Así o
foco o PP, por boca de Xesus Palmou, cando Xosé Manuel Beiras re,
clamou dos mozos/as de Galiza Nova que adopten "unha dialéctica
de confrontación". "Cervantes é vangardista, como vangardistai é re,
belde e como rebelde deixa herdanza", afirmou Francisco Unbral na
entrega do Prémio Cervantes. Os Monarcas aplausaron, a ministra
aplausou, Cela e toda a dereita presente fixeron o mesmo; todos lo,
aron o discurso. do escritor e até Aznar lle comentou a Pedro J. Ra,
mírez que o prémio era unha vitória Aznariana. Cervantes está mor,
to. Senón, que dirían del eses todos?•

Seguramente , como ocorreu
neutras crises pesqueiras, se poderán salvar ainda o 80% dos
barcos, como pretende a Xunta,
que podarán seguir a faenar.
Noutros caladoiros, no outro lado
do mundo. Pero tarase a costa
dos nasos mariñeiros que verán
empiorar sensibelmente as condicións de traballo, dos benefícios dos empresários e, sobre todo, da perda incalculábel das povoacións consteiras. Perderán
homes, perderán barcos, perderán a descarga de pesca, perderán negócio. En suma, deixarán
de ser portos para converterse
en cidades oceánicas dormitório
onde agardan as viuvas de vivos
e os tillos con país só en nómina.
O decreto afirma que as negociacións da UE con Marrocos
remataron. Comezan uns novos
funerais pola nosa capacidade
pesqueira. Só nos queda procurar outra vida.•

A NOSA TERRA
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O PP rexeita a criación
da Confederación
Hidrográfica do Miño

5

Os votos populares botaron abaixo o Mércores 25 a
proposición non de lei formulada polo deputado do BNG
no Congreso, Francisco Rodríguez, para criar a Confederación Hidrográfica do Miño, que si contou co apoio
dos socialistas. Rodríguez apontou que non se ·trataba
de discutir o marco competencia! senón "simplesmente
de dar carta de natureza ao que existe na realidade obxectiva: non ten nengun sentido que a Conca Hidrográfica do Miño, ·que no seu 90% discorre por Galiza, estexa
integrada nunha Confederación Hidrográfica Norte con
sede en Oviédo". Os nacionalistas pretendían que na
nova Confederación tiveran igual representación Xunta
e Estado. O PP promoveu unh·a disposición adicional no
Estatuto de Castela e León através da cal se contempla
a cooperación entre a comunidade autónoma e o Estado
na xestion hidrográfica do Douro. Sen embargos, neste
caso, os populares argumentaron que parte da canea do
Miño transcorre por outra comunidade autónoma e que a
Xunta xa ten preséncia na Confederación do Norte.•

OBNG demanda na Xunta Eleitoral
control no voto emigrante
Como durante a1 mobifbacións do ano pasado (a ilustración corresponde á manifestación de 2000 da CIG en Santiago) a dignidade
do emprego é unha reclamación significada.
A. PANARO / Arquivo

Tres convocatórias distintas para oDiado Internacionalismo Proletário

A UGT convoca unha folga xeral

coa CIG pero acode
ao Primeiro de Maio coas CCOO
. . H. VIXANDE

Paradoxlcamente, a UGT asume dous planos reivindicativos
contradltórlos no mesmo mes
de Malo. Por unha banda, convoca unha folga xeral que contará co apolo da CIG e da CUT,
pero pola outra acode á manifestación do Prlrnelro de Malo
xunto coas CCOO, central á
que se enfrentará na folga xeral
e á que acusa de aslnar un
pacto de penslóns lesivo para
os Intereses dos traballadores.
A data da xornada de taiga está
pendente de fixar, pero estimase
que será na segunda quincena de
Maio. Reunións celebradas entre
as direccións da UGT e da CIG
significaron análises coincidentes
no rexeítamento da reforma laboral
tanto pala forma, porque supón rachar o diálogo social e introducir
cámbios pala via lexislativa, como
polo fundo, porque afonda nos recortes na situación dos traballadores. No que atinxe ao pacto das
pensións, asinado entre o Govemo
central e as CCOO, os sindicatos
UGT e CIG consideran que non se
garante o futuro das pensións. Para o secretário de Acción Sindical
de UGT-Galiza, Xavier Carro, ambas cuestións afectan por igual a
todo o Estado e daquela as mobilizacións galegas deben conectarse
coas que se rexistarán no conxunto de España, ainda que Carro afirmou que "aquí hai problemas engadidos que por si sós xustificarian
a folga xeral, como son a cuestión
pesqueira ou a gadeira". Neste
marco perfílase o calendário definitivo de mobilizacións.
Tanto a Confederación lntersindi-·
cal Galega, .como a Central Unitária de Traballadores, CUT, amasaron a sua disposición a participar
no paro xeral e así sumarse á con-

vocatória A UGT lembra que a folga está aberta a todas as organtzacións e non ten ánimo de protagonismo. A CIG coincide na análtse pero vai máis aló. Para o presidente da CIG, Manuel Mera, "atopámonos diante dun novo cenário
laboral e por primeira vez diante
dun escenário sindical distinto.
Neutros momentos, con graves
problemas como os gadeiros, os
pesqueiros ou os da Unión, non
frutifica unha folga como esta porque o escenário sindical non o facilita, pero agora si. Haberá un antes
e un despois da folga xeral, sairemos do periodo negro dos últjmos
sete ou oito anos porque o cámbio
de cenário sindical vai significar un
cámbio das condicións de loita dos
trabal~adores e iso producirá modificacións laborais favorábeis". A
CUT, pola sua banda, asume a
sua condición de forza minoritária
que rexeita o sectarismo, polo que
tamén se suma á folga.

Primeiro de Maio
Se por unha banda hai unidade
no que se retire á denúncia do
pact.o das pensións asinado polo
Governo central e as CCOO, no
que atinxe á convocatória de mobi l izació ns para o Primeiro de
Maio hai realiñamentos peculiares. UGT e CCOO manteñen a
unidade sindical en várias das
suas mobilizacións, pero non en
todas. Ambos sindicatos marcharán unidos sobo lema "Polo emprego estábel, seguro e con direitos" nas cidades de Compostela,
Ferrol, Lugo, Ourense e Vigo, onde terá lugar a convocatória nacional galega, ClJ9 partirá da Via Norte ás once e ~ia da mañá. Pero
CCOO e UGT manifestaranse por
separado en Pontevedra e na Coruña porque o calendário de mobilizacións acordouse a nivel comarcal e tanto en Pontevedra como na

Coruña non houbo entendimento .
A'· respeito do mantemento da
convocatória conxunta de mobilizacións entre as CCOO e a UGT,
o secretário de Acción Sindical
desta última central, Xavier Carro, explicou que "CCOO non se
atreveu a rachar totalmente a unidade sindical, ainda que é consciente de que nós criticaremos a
sua posición mesmo nos comunicados que se lean ao final das
manifestacións". Para Carro, ademais, non está descartado que final mente as CCOO podan sumarse á folga xeral. No que fai
referéncia á falta de unidade coa
CIG -coa que a UGT si acode á
folga-, Xavier Carro ·manifestou
que esa central rexeitara unha invitación para convocar conxuntamente a manifestación do Diá do
Internacionalismo Proletário porque xa tiña tomado á decisión de
facelo en solitário.
A CIG manifestarase en todas as
cidades galegas e en Viveiro. A
sua mobilización nacional celebrarase en Vigo ás doce da mañá, cando partirá unha marcha
desde a Dobrada sob o lema
"Emprego digno, contra a precariedade e a reforma laboral".
"Con ese lema é unha contradición ir coas CCOO na mesma
manifestación", explicou o presidente da CIG, Manuel Mera.
A CUT, poi a sua -banda, convocou conxuntamente coa Confederación Xeral do Traballo, CGT,
e coa Confederación Nacional do
Traballo, CNT, unha mobilización
sob o lema "Contra a precariedade e a reforma laboral, folga xeral", que partirá ás once da mañá
do Primeiro de Maio da Praza de
Femando o Católico en Vigo. Será o único acto desta convocatória conxunta. •

Transmitirlle o temor a posíbeis irregularidades co voto
emigrante era o obxectivo do encontro que mantlveron os
deputados do BNG Carlos Aymerich e Alfredo Suárez
Canal co presidente da Xunta Eleitoral, Xesus Souto. O
encontro tivo lugar o Martes 24 no Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza. Na entrevista os nacionalistas incidiron
nos "flecos" que deixa a lexislación en canto á
configuración do censo, o procedemento da votación e o
reconto final. Os dous deputados entregáronlle a Souto
documentación que avala as suas sospeitas. •

Castilla-León proibe a cooficialidade
do galego na Veiga do Valcarce
Unha orde da Con·sellaria da Presidéncia da Junta de
Castilla-:León requeriu ao concello da Veiga do Valcarce,
no Bierzo, _para que _anule os acordos plenários desa
corporación nos que se declaraba a cooficiaJidade do
galega. A prde nega a declaración do galego como ben
de interese cultural porque di que é competéncia exclusiva da Junta ·e proibe a rotulación bilíngüe do concello
porque, afirma, é unha ir:ifracción do ordenamento xurídico. O único que respeta a autonomía castellana é .o
acordo plenário municipal de solicitar ao Instituto de Estudos Bercianos un nomenclátor en galega das localidades que compoñel"! o concello, recuperando os seus nomes históricos e usuais, ademais de permitir "promover
a difusión e o coñecimento dunha determinada língua".•

Cora mediará no Parlamento
polos represaliados do franquismo
O Valedor do Povo, Xosé Cora, entrevlstouse o Martes
24 cunha delegación do grupo de represaliados
políticos que reclama o desenvolvemento dunha lei
aprobada no Parlamento en 1990, que concederla unha
·Indemnización institucional para todos aqueles maiores
de 65 anos que pasaran máis de tres anos lia cadea
durante a ditadura. Na Gallza serian ao redor decenos
recoñecidos por esta lei, xa desenvolvida en Catalunya,
Navarra, Astúrlas e Madrid. O Valedor expresou o seu
apoio á delegación encabezada por Rafael Pillado e
ofereceuse a mediar no Parlamento.•

Os vixilantes denúncian a ilegalidade
dos 'por1eiros' tras a mor1e no Emporio
A marte a navalladas dun rapaz ourensán na discoteca
Emporio de Vigo na madrugada do Sábado 14 de Abril
provocou a reacción dos representantes sindicais dos
vixilantes de seguridade .privada. CCOO, UGT e CIG
manifestáronse de maneira conxunta denunciando a
ilegalidade dos "porteiros" de discoteca, que non forman parte de nengunha empresa de seguridade. "A
inspección de traballo non realiza as inspeccións que
debería nestes locais nocturnos dadas ás horas nas
que habitualmente emprestan os seus servizos. E para
estas empresas o máis fácil e económico é surtirse
deste tipo de xente en ximnásios adicados ás artes
marcíais o boxeo, para que realicen o traballo suxo", din.•
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A SIDA EN ÁFRICA, UNHA EPIDÉMIA FANTASMA
MANuEL GARRIDO
Fálase moito da SIDA en África, é un feito
asumido por todo o mundo como algo fil,
cuestionábel. Nalguns médios (onde arela,
ción á SIDA parez imperar aquilo de "máis
solidário canto máis catastrofüta"), podes
ser tachado de insolidário se, mesmo tendo
dados nos que te apoiar, res a ocorréncia de
poñelo en dúvida.
Sen embargo, nada máis lonxe da realida,
de que a idea de todo un continente sen,
do arrasado pola epidémia que nos están a
vender, ainda que só sexa porque en to,
dos os países africanos que din están sen, .
do afectados pola SIDA, rexístase aumento
de povoación.
Xa h ai ben tempo o biólogo molecular
Harvey Bialy, editor da revista "Biotech,
nology" e especialista en doenzas africa,
nas, dixo unha frase que cecais sexa o
mellor resume da situación: "Para que
che ,diagnostiquen como doente de SIDA
en Africa, só tes que ter diarrea crónica,
estar desnutrido e ir a un hospital equi,
vocado, que esté a receber fundos dal,
gunha fundación , das moitas que h ai de
loita contra a SIDA e onde os médicos es,
tarán interesados en difundir esa menta,
lidade".
O feito clave, omitido sistematicamente .
sempre que se aborda o tema, que ahonda
por si só para facer criar dúbidas sobre to,
das as valoracións feitas sobre a SIDA nese
continente, é que a SIDA en África pódese
diagnosticar sen facelo test do VIH.
• TEST NON OBRIGATORIO EN ÁFRICA. N amentras que en Ocidente, para un

diagnóstico de SIDA, precísase dun resul,
tado positivo do test e desenrolar unha
calqueira de 30 enfermidades, en África
non é obrigatório facer o test, o que quer
dicer, xa de entrada, que os médicos e
autoridades sanitárias poden atribuir do,
enzas e martes á SIDA sen medo de se
conrradicer.
Non resulta <loado de crer, e ainda menos
doado de crer é que sexa nada menos que
a Organización Mundial da Saúde, quen
asi o teña estipulado, non esquenzamos
que a OMS é a institución de política sa,
nitária con rnáis peso e influencia a nível
mundial.
Pois ben, pola chamada "Definición de
Bangui" (Capital da República Centroa,
fricana, onde se adoptou esa resolución),
recollida no Informe Epidemiolóxico Se,
rnanal da OMS, (1986:61:69, 76), o orga,
nismo da ONU e~tipulou uns critérios
-impresentábeis dende o ponto de vista
epiderniolóxico- para o diagnóstico de SI,
DA sen test. Dita brevemente, ahonda ter
"10% de perda de peso, trastornos no ere,
cemento, febre dun mes ou diarrea dun
mes". Pódese un imaxinar, dadas as lirni,
tacións económicas, ( cáseque non se fan
test), e dada a forre preséncia <lestes sín,
tomas na povoación africana, (pola fame
e males endémicos como a malária, clisen,
teria, etc.), que média África está a ser
asolada "pela SIDA". Mais esa SIDA non
ten nada que ver cunha nova epidémia,
senón co que acontez nese continente
desde hai moito tempo, resumido en: gue,
rras, fame e doenzas da pobreza. En suma,
gódese dicer sen nengun temor que na
Africa estase a diagnosticar a SIDA "a
ollo".
Se ternos en ·conta que, segundo a OMS,
(que é o referente máximo ao que se rerni,
ten os rnédios cando se trata de· dar estatís,
ricas sanitárias), o 80% do andazo rnurl.dial
da SIDA localízase en África, podémonos

Suláfrica loita por conquerir xenéricos contra as enfermidades que lle afectan, os meios teiman en dicer que é
contra a Sida.

supoñer onde queda a epidémia mundial.
Pero é que tampouco compren ·as condi,
cións mínimas para a
SIDA poda ser conside,
rada unha epidémia fil,
fecciosa, como é o seu
crecimento exponen,
cial na povoación non
inmunizada, a caracte,
rística típica da apari,
ción de micróbios nó,
vos, para os que non
hai .vacina nen trata,
mento. Ao final, resul,
,,.
ta que nen hai nengun,
ha epidémia, nen moi,
tó menos mundial, de
SIDA.

a afectar sobre todo a h omes, (causa que
acontez ainda hoxe nos EE UU e en Eu,
ropa, onde o 92 % e o
86% respectivamente
o son) . Isro non podía
ser, habia que facer al,
go. Coa invención da
SIDA africana, afee,
tando a homes, mulle,
res e nenos por igual,
SIDA
tíñase o que se preei,
saba: a transición he,
terosexual, de súpe t o
todos est a bamos e n
risco e os presupostos
remontarian se . Esta,
han tamén outros in ,
ter eses p ur a m e n te
económicos, (a venda
aos paises afr ican os
dos tests e os an tivi,
rais como o A ZT, que
xa estaban a ser rexei,
tados en O ~ id e n te ).

'Para que che
diagnostiquen como
doente de
en África,
só tes que ter diarrea
.
cron1ca,
estar desnutrido e
ir a un hospital
equivocado"..
Harvey Bialy, editor
da revista Biotechnology

Agora ben, por que
toda esta manipula,
ción? A que ven in,
ventar unha, epidémia
de SIDA en Africa que
non hai? Moi sinxelo,
cando a meados dos
oitenta anúnciase nos
EE UU a existéncia de
SIDA que se espalla heterosexualmente,
ata un cego podia ollar que a SIDA estaba

• A POSICIÓN su ..
LAFRICANA. Nos de,
r.r adeiros tempos está
a cobrar un prirneiro plano nos médios a
loita contra as rnultinacionais farmacéu,

Xosé Lois

ticas, que lidera desde hai un tempo Su,
láfrica, para abarata os prezos dos chama,
dos fármacos esenciais, (os que precisan
para os problemas máis básicos, dende as
aspirinas aos antibióticos para a malária,
tuberculose, etc) . Esta batalla está a ser
habilmente terxiverxada nos médios, fa ,
céndose fincapé na reivindicación para
abaratar os fármacos contra a SIDA, que
leva implícita a idea da exist éncia <lesa
epidémia de SIDA en Sulá&ica, ao tempo
que se siléntian outros fe itos dos que n on
interesa fa lar. De fe ito, se unh a co usa
n o n qu er precisamen te T h abo Mbeki,
presidente de Suláfrica, un h ome que sabe moi ben o que h ai que facer e mellar
informado do que parez, é ter que desti,
ñar recursos, que lle son máis necesários
para erradicae as doenzas da pobreza, a
mercar uns fármacos caros, inútei e pre,
xudicais, que Ocidente xa non quer, ain,
da que llos querian vender a pr zos r ga,
lados. Lembremo que hai pouco a pren a
informaba da xuntanza sobre fárm co
anrivirais que rivo lugar en Chicago, onde as autoridades sanitárias americanas
recomendaron á xente que retrasara a
aplicación do tratamento cos chamados
"Cockteis", en base aos seus "efectos e,
cundários graves e potencialmente letais"
(El País, 6,2,2001 ), despois de levar anos
dicindo que "cos novos fármacos poderia,
se converter en crónica a enferrnidade" e
cando ata agora "a idea era atacar forre e
·- .
axma
))

Mais queda ainda o máis irnponante: to,
dos aqueles que teñan profundizado un
pouco n o tema da SIDA saben que hoxen,
día está a ser todo moi cuestionado, no
que se refire á sua validez cientlfica (des,
de h ai anos, centos de investigadores do
prest íxio veñen formulando sérias dúbidas
que atinxen a aspectos elementais como a
própria existéncia do virus).
E ben, resulta que Sulá&ica é o único país
do mundo que está a procura dunha saída
á SIDA baseada en criterios obxectivos, de
feíto, a primeira iniciativa do seu presi,
den te, pola que tivo que aturar a hi téria
e insultos no seu pafs e fora del, foi promover debate científico para despexar es,
tas cuestións. Mbeki quixo que n s debates estiveran presentes os defensore do
modelo VIH, ao tempo que quixo tamén
escoitar de primeira man o que os cienti,
ficos d isiden tes , (censurados no mundo
ocidental), tiñan que dicer. N eses debate
decidiuse, de comun acordo, verificar a
validez dos chamados tests de VI.kl, co
que iso implica: a verificación de que o
VIH pode isolarse n os doentes. Disto non
falan os médios.
O que si é certo é que en Áfr ica o medo á
SIDA ten dimensións realmente epidémi,
cas ao extremo de que a xente evita ache,
garse aos hospitais, vista a facilidade coa
que é catalogada como doente de SIDA, ( 6
que supón o illamento total dos seus con,
viciños), segundo declaracións de médi,
cos africanos recollidas pola periodista
británica Joan Shenton.
Resulta decepcionan,te que moitas ONGs
estean a esixir para Africa, agora máis ba,
ratos, eses farrnacos tóxicos e caros que o
mundo ocidenral rexeita, e mesmo rece,
han subvencións, que proveñen do con,
tribuinte, para axudar a paliar unha epi,
dérnia pantasma, epidérnia que estaá a en,
cobrir problemas reais africanos corno
guerras, pobreza, farne ...
De todos os xeiros, ainda ternos rnoito
que aprender dos africanos, polo menos
dalguns. +
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Os viciños maniféstanse o3de Maio para exixir aparalización dos vertidos

:1 Aespera das
: explicacións
:1 de .Cascos

Apraia coruñesQ de Lazareto convertida

nunha balsa de lamas tóxicas

1
1

1
1

-0- PAULA BERGANTIÑOS

I·

Lodos con materiais tóxicos e
carril para bicicletas. É a antiga
praia de Lazareto, no bairro coru ñés de Oza. Desde o 5 de
Abril a Autoridade Portuária deita ali parte das lamas que tira do
fundo do porto para aumentar
o seu calado. Mália as peticións da viciñanza -que denúncia a perigosidade destes
resíduos- o dragado e a descarga contlnuan, o cheiro vai a
máis e as marés deixan á vista,
de cando en vez, a area enfenna
da, noutrora, praia de Lazareto.

1
1

O antigo areal queda perto do
Complexo Hospitalário Juan Canaleja e o Instituto de Ciéncias da
Saude. De feíto, ao carón do depósito dos lodos érguese a capela
do Hospital, a mesma á que acudían os feligreses do, até 1912,
Concello de Oza. Está situado no
linde da zona de Servizo do Pario
da Coruña coa praia artificial que
leva o nome do histórico município e para a que o alcalde da Coruña, Francisco Vázquez, ven de
solicitar a bandeira azul.
A.N.T.

Os refvgallos tóxicos converteron nun depósito fedorento o que noutTora era unha praia.

Alarmada polo depósito destes
resíduos na zona, a Asociación
de Viciños de Oza, A Gaiteira e
os Castros ten convocada unha
manifestación para o Mércores 3
de Maio para exixir a paralización
da actividade e o saneamento da
ria. A protesta conta co apoio da
Federación de Viciños, que agrupa a máis de 30 colectivos, os
sindicatos -CIG, UGT e CCOOagrupacións da Mancomunidade,
asociacións ecoloxistas, culturais
e deportivas, así como as formacións políticas BNG e PSOE.
"Estudamos a posibilidade de
apresentar un contencioso administrativo para intentar que se paren as obras porque son ilegais.
Esta actuación non aparece recollida no Plano Especial do Porto e
ninguén puido facer alegacións.
Tampouco consta que se fixeran
os estudos de impacto ambiental
necesários -explica Margarida
Santiago presidenta da Asociación de Viciños de Oza, a Gaiteira e os Castros. Mália as nosas
denúncias a Autoridade Portuária
non fai público nengun documento que acredite que a balsa de
Oza non é perigosa para o eco-·
sistema e a saude das persoas".

PCB'S e metais pesados
Un informe da Consellaria de
Pesca con data de 3 de Xuño
do 1999 indica que o nivel de
contaminación dos sedimentos
procedentes do dragado xeral
do Porto é importante e destaca
a concentración de PCB 's e alg un s metais como mercúrio,
cádmio, cobre e chumbo. Neste
informe a própria Consellaria sinala que o illamento dos sedimentos máis perigosos -os deitados en Oza, porque o resto
vanse botar nun caladóiro de
pesca tradicional coñecido como As Xacentes, a duas millas
da Torre de Hércules- debe garantir que non exista dispersión
de lixiviados e impedir a sua difusión en augas portuárias.

E por iso que a Xunta de Persoal Actuación non prevista
da área sanitária da Coruña xa
apresentou na Fiscalía do TSXG
A balsa de lodos de Oza colleu
un escrito no que solicita a paralipor surpresa á viciñanza da zozación dos vertidos. A Asociación
na porque como comenta Marde Parques de Cultivo de Marisco
garida Santiago, é unha actua(Aspamar) tamén se sumou á proción que non aparece recollida
testa viciñal porque considera que
no Plano Especial do Porto. Esa balsa non é segura. O seu sete documento só fai referéncia a
cretário, Gervásio García Lafuente
construción dun recheo na antiquéixase de que ninguén explique ' ga praia de Lazareto no que .se
con detalle que cantidade de mavai ubicar previsibelmente un
teriais perigosos se están vertenclube naútico, unha intervención
do e lembra que as augas da ria
que non teria porque supor risdo Burgo nos últimos 30 anos pacos para a saúde.
saron da categoria A -que permite
consumir o marisco sen pasar poO problema apreséntase unha
la depuradora - á e, que significa
vez que o Consello de Adminisque nos bivalvos existe unha alta
tración da Autoridade Portuária
concentración de bactérias contacelebrado o pasado 27 de Xullo
minantes, sobre todo coliformes
e no que participou un represenfecales. A este respeito o deputatante do governo municipal, Xodo do BNG no Congreso, Carlos
sé Nogueira, aproba proceder
Aymerich explica que a ria do Burao dragado xeral do Porto. "Non
go é unha das máis contaminadas
soubemos nada até que comee que xunto coa de Ferro! van ser
zaron a construir o dique no mes
as últimas do Estado na& que se
de Febreiro. Alertados, empezainstale o sistema de depuración
mos a movernos até enteramos
de augas residuais.
de que tiñan previsto deitar ali

PP e PSOE néganse

a tratar o conflito no Concello

vertidos tóxicos", explica a presidenta da asociación de viciños.

Cando babea a maré
Os traballos comezaron o 5 de
Abril e mália a alarma social que
suscitou a actuación, o bulleiro
segue a deitarse en Oza. "Para
tranquilizamos, o próprio presidente da Autoridade Portuária, o
director do Porto e outros técnicos aseguráronnos que ian selar o dique con planchas de poliometano. Pero só as colocaron
nas paredes e a auga fíltrase
porque o chan é areoso", comenta Margarida Santiago. As
persoas que se achegan ao recinto nestes dias poden comprobar como o nível da auga varia,
incluso até deixar ver a area do
fundo, cando baixa amaré.
Os responsábeis do Porto réstan lle importáncia a esta circunstáncia, pero os metais pesados que conteñen os resíduos
que se depositan na balsa de
Oza "non se sedimentan senón
que se moven coas maré$'.'. Asi
o explicou o director do Instituto
de Meio Ambiente da Universidade da Coruña, Dario Prada
quen asegura que o mar arrastra os lodos se non se impermeabiliza a zona de vertido.+

"Todos os organismos
aos que recurrimos para
solicitar información
sobre a autorización de
verter na praia lávanse as
mans e remítennos á
Autoridade Portuária. Só a
Marina Mercante, que
depende de Fomento,
aclarou que non concedeu
o permiso- explica a
presidenta da asociación. ~
A Autoridade Portuária
tiña convocada unha rolda
de prensa para o pasado
20 de Abril que decidiu
aplazar ao anunciar o
ministro de Fomento,
Álvarez Cascos, que
comparecería en Maio no
Congreso para defender a
balsa de Oza.
O conflito chegou ao
Parlamento do Estado
através das iniciativas
apresentadas polo
deputado do BNG, Carlos
Aymerich, que solicitou en
Marzo a comparecéncia de
Cascos e a do ministro de
Meio Ambiente, Jaume
Matas. Para a formación
nacionalista Cascos, vese
abrigado a dar explicacións
"a consecuéncia da presión
política", pero compre que
o ministro de Meio
Ambiente tamén dé conta
da actuación do seu
gabinete.
Carlos Aymerich, que ven
denunciando o problema na
Cámara Alta desde que se
coñece a construción do
depósito, rexistou tamén
unha proposición non de lei
no Congreso na que insta
ao Governo a paralisar de
imediato as obras e a repor
o espazo ao seu estado
anterior. Para o ·eNG a
solución pasa porque estes
resíduos se traten en
instalacións adecuadas en
terra. A formación
nacionalista através do seu
deputado Camilo Nogueira,
tamén se vai encarregar de
levar a denúncia viciñal á
Comisión Europea. Por
outra banda Aymerich
perguntou ao Governo pola
actitude do Fiscal Xefe do
Tribunal Superior de
Xustiza, Garcia Malvar, "que
saiu nos meios de
comunicación animando a
denunciar o vertido en lugar
de actuar de oficio e
investigar si existen
indícios delitivos". +
A.N.T.

O PSOE comprometeuse a
apoiar a manifestación pero
tanto os seus representantes
no Concello como os do PP im.pediron o debate de duas inciativas de respaldo ás peticións
viciñais defendidas polo BNG.
Con anterioridaae, o alcalde
Francisco Vázquez xa desacreditara aos seus concelleiros ao
expresar o seu respaldo á actuación da Autoridade Portuária
& a sua intención de manterse
ao marxe da polémica.
No pleno celebrado o Luns 23

de Abril, o ·portavoz nacionalista, Henrique Tello solicitou
sen éxito o apoio da corporación municipal á manifestación. Tarnpouco apoiaron PP
e PSOE a moción coa que o
BNG exixia a paralización da
actuación na dársena de Oza.
"A inexisténcia dunha declaración de impacto ambiental e o
incumprimento dos usos pFevistos no Plano Especial do
Porto da Coruña son motivos·
suficientes para que o Governo municipal deteña as obras"
mantén Tello.+
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Os planos do Ministério de Educación para auniversidade
afundan no carácter sele.ctivo euniformador programado para os outros ci~los

Ensino ao estilo americano
_. PAULA BERGANTlfiOS

Outras
medidas
incluidas no
borrador da
nova Lei de
Universidade

A maioria absoluta do Partido
Popular suprimirá a selectividade pero eso non quer dlcer
que os alunos vaian ter que facer menos exames. A ministra
de Educación anunciou que
cada Universidade estabelecerá as suas probas de acceso e que non descarta adegiais que o alunado teña que
superar unha reválida ao final
do Bacharelato, un modelo
que se asemella ao americano.
Nos últimos meses a ministra de
Educación, Pilar del Castillo, está a criar escola na sua maneira
de enfocar a contra-reforma
educativa do PP. Sen contar
coa comunidade educativa e
sen apresentar os proxectos por
via parlamentária publicita progresivamente e a contapingas
os planos do Governo para solucionar os problemas do ensino. O último globo sonda é o da.
reforma universitária que afectará, segundo inforrnou Del Castillo, non só as probas de acceso,
senón tamén á figura do reitor,
dos órganos de govemo destas
institucións e á selección do
profesorado univers¡tário.
Os Comités Abertos de Estudantes (CAE) amósanse cautos
á hora de valorar a nova. "Preocúpanos que a ministra volva
anunciar cámbios no sistema
educativo sen abrir un debate
na comunidade escolar", aponta
Miguel Vilaverde, o seu portavoz. Vilaverde explica que para
os CAE a Selectividade é un filtro que estabelece o sistema
educativo pola sua incapacida~
de para absorber nas faculdades todo o alunado e que ten a
sua orixe na falta de investimentos. "Nós estamos en contra da
selectividade actual, pero aprobar unha reforma nos termos
que anunciou a ministra e sen
modificar o sistema de bolsas,
suporia endurecer o mecanismo
de acceso con tres probas en
lugar de unha e aumentar as
desigualdades do estudantado
con menos recursos e que non
pode estudar tora".
"As medidas que anúncian non

• o REITOR, que
actualmente escolle o
claustro, será elexldo por
sufráxlo unlversal
ponderado (o voto do
profesorado terá máis
valor).
• 0 PROFESORADO
UNIVERSITARIO
afectan só a universidade e resrácter selectivo e elitista. O aluponden ao plano da direita espanado terá que superar unha doñola para o ensino, é dicer, afunbre peneira: aprobar a reválida dar na selección do alunado desque rompe coa avaliación contíde idades moi temperáns e acennua- e despois o acceso á facultuar a sua centralización -comendade correspondente", comenta
ta a vicepresidenta da Asociación
o seu representante Anxo LouSocio-Pedagóxica
Galega . zao, que engade que a posibili(As-PG) Maria Xosé Bravo. Se a
dade de acceder a detenninados
Lei de Calidade se aproba finaltítulos vw estar condicionada ao
mente tal e coma anunciou o Mipoder adquisitivo do alunado.
nistério vai supor un retroceson. A
respeito do último anúncio de Del
Os cámbios revelados pola miCastillo, Bravo coincide cos CAE
nistra para o sistema universitáá hora de afirmar que "a gran
rio asi como, as anunciadas Lei
maioria do estudantado vai sair
de Formación Profisional e de
prexudicado ao non ter recursos
Calidade· responden ao entenpara estudar fora do país no caso
der do deputado do BNG no
de non acceder á universidade
Congreso, Francisco Rodríguez,
que desexan".
ao obxectivo de rebaixar as
competéncias autonómicas á
Igual que aconteceu no caso
mínima expresión, recentralizar
das ensinanzas mínimas, as oro sistema educativo para poder
exercer un control centralista.
.Qanizacións sindicais volveron
coñecer polos meios de comuni"Ternos solicitado a comparecación os cámbios previstos. A
céncia de Pilar Del Castillo desCIG insiste na idea de que "non
de hai catro meses, pero o PP
estamos nen moito menos peactua ·co maior dos secretismos,
rante unha supresión da selectisen informar o Congreso , nen
vidade. A luz do que a ministra
levar o .debate ao Parlamento",
vai filtrando o novo sistema prosinala o deputado nacionalista
fundizará moito máis no seu caque engade que o alunado vai

Nos tempos en que escreberon Murguia e Risco -escrebe Cas,
telao- aceptariamos ledamente a fusión das catro províncias
nunha soia ( ... )con tal ·de que a verba Galiza volvese figurar
nos documentos oficiais. Mais para a Xunta o nome do país,

estar moito máis indefenso e
que este sistema incrementará
a desigualdade que existe entre
as universidades.
,

Tamén o PSOE criticou este novo anúncio por consideralo engañoso. Segundo o seu representante Xosé Luis Méndez Rome u ademais abre a porta a
competéncia entre universidade
cunha situación de partida diferente. "Os mecanismos de financiamento da Universidade
' de Santiago, por exemplo, non
son os mesmos que os da Carlos 111 de Madrid, o que vai implicar que haxa universidades de
primeira clase e outras de segunda", explica, ao tempo que
se queixa de que esta reforma
non vai solucionar os problemas de fundo, entre eles que a
maioria dos alunas non estudan
a titulación que desexan. "Levan un ano de anúncios -engade- e un govemo con maioria
absoluta deberia de estar en
condicións de abrir un debate e
non utilizar este procedimento
tan pouco sério que o único que
fai e criar confusión". •

INNERE STIMME

enfrentarase a un novo
sistema de selección.
Para acceder a unha
praza de titular ou
catedrático deberá
superarse unha proba de
habilitación estatal ante
un tribunal formado por
sete membros escollldos
por sorteo entre os
profesores funcionárlos
de todo o Estado.
Posteriormente será
seleccionado polos
centros con prazas
vacantes.

• 0 CoNSELLO DE GOVERNO
substituirá á actual Xunta
de Govemo nalgunhas
funclóns e val estar
presidido polo reltor.
Dous térclos dos seus
membros pertencerán á
comunldade unlversltárla
e o resto ao Consello
Soclel. A dlferéncle da
actual Xunta de Governo,
non val ter representantes
estudlantls, que
participarán dos órganos
de representación
(Claustro) pero non nos
de governo.+

por nos cinxir exclusivamente ao principado de Asturias.

ou mellar dito os nomes do país son apenas unha volalla:
acaba de aprobar en Consello do dia 19 de Abril que a Ria
d~ Ribadeo se chame Ria do Eo a efectos da Zona de Espe,
cial Protección de Aves, porque segundo a Consellaria de
Médio Ambiente é preciso coordenar os nomes a efectos de
solicitar axudas da Unión Europea e, seica, nalguns despa,
chas da banda asturiana da Ria, mesmo no da alcaldia do
que antigarnente se charnou Reboredo e hoxe se coñece por
Castropol, chamar á Ria polo seu nome produce bóchigas.

ILMIONOME
NONSAI
EDUARDO GUTIÉRREZ

Pero é que, ademais, este tipo de apelacións chauvinistas
impeden o plantexamento racional da problemática lingüís,
tica e cultural do occidente de Asturias, a única comarca do
Principado que conta cun idioma distinto do español con
alto nível de uso e presenza social, ao tempo que distorsio,
nan interesadamente a crítica a iniciativas govemamentais
e institucionais que encaixan nas técnicas de invasión cultural, pois que non outra cousa é chamar bable occidental
ao galego oriental ou programar en T aramundi, Eilao, Sal,
gueiras ou As Figueiras a actuación de el xi.lgarín de Mieres.

A Ria de Ribadeo, como se sabe, fai fronteira administrati,
va entre Galiza e Asturias, algo que ninguén discute e pol0·
que sempre nos abstivemos de polemizar, por mais que o
actual concello de A Veiga, ou Vegadeo, se denominase a
comezos de século A Veiga de Ribadeo (La Vega de Riba,
deo) .ou o nome antigo do de Castropol sexa de raigaña ga,
lega, e a pesar tamén de que a língua e a cultura galega
vaian alén da Ria de Ribadeo e vivan e traballen neste es,
pazo do que se chamou "Galiza irredenta" asociacións gale,
guistas no senso cultural do termo. Pero nos últimos anos

determinadas opcións e instancias de variada tipoloxia pro,
moveron no occidente asturiano unha campaña reivindi,
cando o nome de Ria do Eo para esta fermosa paisaxe, exa,
cerbando demagoxicamente o localismo máis tépedo. Con,
tra esta teimosia de pouco serve, na outra banda, nen o ar,
gumento da legalidade nen o da racionalidade: as rias le,
van o nome dunha das cidades ou vilas que nela asoleiran,
e non o do rio ou ríos que desembocan na sua foz. Velaí,
ben perto o caso da ria de Návia e non do Návia ou, un
pouco mais lonxe o da Ria de Ribadesella e non do Sella,

Xa case no remate da ópera, Calaf desafía a T urandot: se
esta consegue saber o seu nome antes do mencer el morre,
rá: .. il mio nome non sai./ Dimmi il mio nome /prima dell"alba
/ e all "alba moriró. Mais na obra o descoñecimento do nome
do estranxeiro fai, ao remate, a felicidade da princesa. A
cuestión aquí plantexa,se noutros termos e a discusión po,
lítica sobre a defensa ou non dos direitos, as oportunidades
e os intereses de Galiza, matérias controvertidas rebaixa,se
até o ponto de saber mesmo se a Xunta será capaz de ·p re,
servar os nomes dos lugares da nación. Non é, desde logo,
unha razón para a félicidade. +
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Coordenador da Asociación de Emigrantes Retornados
.

promoveu a Asociación de Emigrantes Retomados foi a de enviar óutro tipo de información.

.

Manuel Domínguez
'Os galegas na emigración están desinfarmados'
~ PAULA CASTRO

HAI CASE 37 ANOS, MANUEL DOMÍNGUEZ MARCHOU A EMIGRACIÓN. PRIMEIRO PASOU 7 ANOS EN EUSKADI E LOGO 23 NA SUÍZA. TRANSCORRIDOS
SEIS ANOS DESDE. QUE REGRESOU Á GALIZA, VEN DE CONSTITUIR, XUNTO CON OUTROS EMIGRANTES, A ASOCIACIÓN DE EMIGRANTES
RETORNADOS, EN VIAS DE LEGALIZACIÓN, DA QUE FOI ELIXIDO O SEU COORDENADOR. ATRAVÉS DESTA ORGANIZACIÓN PRETENDEN ARTELLAR UN
SISTEMA DE COMUNICACIÓN COS QUE AINDA VIVEN NA DIÁSPORA PARA "CONTRARRESTAR A HIPOCRESIA E O CINISMO QUE TEN A PRENSA OFICIA·
LISTA" E ABRIR UN DEBATE NA SOCIEDADE QUE DOMÍNGUEZ CONSIDERA QUE NON SE ESTÁ DANDÓ NEN AQUI NEN ENTRE OS PRÓPRIOS EMIGRANTES.

Pretendemos que a asociación
se artelle pór comarcas porque
hai emigrantes de todo o país e
non se pode globalizar. Debería
ser dabondo con globalizar os
problemas pero chégase moito
·mellar cando te achegas a cada
realidade específica porque hai
unha tendéncia a refusar do que
é a política ainda que tales de
cuestións sociais. Por exemplo,
se a alguén da zona de Caldas
se lle explica por que vai seguir
habendo enchentas unha vez fechen as portas do encaro e que
ademais esa obra é ilegal , é
máis fácil que se interese polo
tema. Se lle chega só o que lle
din Fraga e Guiña non vai ter opinións diferentes para contrastar.
Trátase de que a información
flua a un lado e a outro. Desde a
asociación, cos. poucos médios
que ten, esto vai ser voltar ao
sistema das cartas, aos contactos que cada un de nós ten, porque non hai a forza de chegar
através de prensa todos os dias.
Pero po lo men os tent aremos
contrarrestar a hipocresia , a
mentira que ten a prensa oficial
ou oficialista.

Están a piques de celebrarse
unhas eleicións. Como se canaliza o voto dos residentes
ausentes?

A. PANARO

Como mantiña a relación con
Gallza mentres estivo na emigración?

obxectiva e moito menos dirixida a
que nos fixéramos cargo do problema da emigración.

Basicamente através do correo.
Ao seu regreso, con que proEstamos talando de princípios dos
blemas se atopa?
60, cando case non habia teléfonos. Máis adiante xa viña de vacaA situación é bastante confusa.
cións 15 dias ou unha semana.
A maioria dos que marchamos
tomos coa idea de volver, pero
Moi pouco tempo para decatarte
cando chegamos atopámonos
da realidade do país e non atopacon que .uns descoñecen como
bas grandes cámbios. Si habia
funciona o país por culpa de que
cámbios con respeito á emigrasó teñen eses 15 dias de vacación. Cando te vias tora descobrias que eras galego e que estacións e outros veñen máis prebas vivindo noutro país. Aí era onparad os economicamente. O
mellar seria saber a que ves, trade vias, sen ter consciéncia política, nen social, as diferéncias. Eraer todo estruturado na cabeza,
se queres vir ao teu país porramos galegas e, polo tanto, diferentes. Cando cheguei á Suíza xa lezóns sentimentais ou o que sevaba ese sentimento de Euskadi.
xa, porque non é nen o que deiE non polo feito de que os bascas
xaches nen o que idealizas. Nen
puideran ter un sentimento naa xente de aqui nen os próprios
cional. Ali a emigración era espaemigrantes entran nos problemas reais que ten a emigración,
ñola: extremeños, castellanos ... e
a diferéncia que atopabas era a
en canto que problema do país.
de ter unha identidade distinta a
Como canaliza as inquedantodos eles. Non era unha diferénciá a nível laboral. Era de identidazas do emigrante a adminisde cultural. Na década dos 70 ou
tración?
80, os bancos mandaban un periódico, La Región. Despois habia
A administración é a que menos
un programa en Suiza que botafunciona. Non lle interesa entrar
ban os Sábados, dunha hora, no
no debate social, nen no debate
que tiñan média hora os italiáns,
do retorno e moito menos no deun cuarto de hora os portugueses . bate político. Non lle interesa para
e logo outro cuarto de hora os esnada que a xente se consciéncie
pañois e era unha información so- · de que ternos que facer un país e
cio-folclórica. Non era información
que a emigración é vital ou cando

menos un puntal moi importante.
Na actualidade ainda hai un millón e médio de xente fóra, moita
que vive moi mal, sobre todo en
América. Tamén hai xente que
chegada unha idade quer regresar porque ainda ten morriña. Podíase aproveitar ese sentimentalismo ou esas ganas de rematar a
sua vida facendo algo aqui, polo
país. En Europa é onde mellor se
podian canalizar os cartas para
certos negócios, para atopar unha
forma de criar postas de traballo
con esas riquezas, pero nunca
houbo interese. Ademais, os servizos que- oferece a administración son nulos canto a solucionar
problemas, mentres estás fóra.
Para ter algun servizo tes que pasar polo consulado.

Os Consellos de Emigrantes,
que utilidade teñen?
Son organismos que funcionan a
nível de consulado nos que están
representados os emigrantes e
celebran un congreso cada dous
anos. En teoria aí discútense os
diferentes problemas que ten a
emigración e permiten incidir na
política migratória, pero aí só teñen voz pero logo carecen de poder de decisión. Os problemas
son moi variados e, por exemplo,
a emigración de Europa e a de
América viven en contextos completamente diferentes. ~n Améri-

ca o principal problema co que se
atopan hoxendia é co de vivir dignamente. En Europa, a xente está máis volcada no retorno e
compárase a situación de Galiza
coa do país no que estás. Nós
non queremos un retorno para
pasalo peor. Non vamos a pedir
que Galiza se poña en dous dias
ao nível de Alemaña ou Suiza,
pero pode facelo cos recursos
que ten. Por iso, chegados· aos
consellos tampouco hai unanimidade. O que hai que facer é potenciar eses recursos que é algo
que a administración non fai.

O Consello para as Relacións
coas Comunidades do Exterior, que funcións cumpre?
O único que fai son moitas viaxes
através das que se pretende exclusivamente gañar clientela. Só
aporta folclore pero nengunha solución para os emigrantes. E iso
através de manipulacións, porque
hai sociedades de emigrantes
máis sensíbeis que se organizan
e fan actividades culturais que se
preocupan polo país, porque remate a emigración. Hai xente á
que non lle importa pero hai outra
á que si nos importa que isto remate e isto non chega a plasmarse nunca porque xustamente á
administración non lle interesa.

Unha das

causa~

palas que se

Non se informa das diferentes opcións políticas, é o boca a boca,
·igual que aqui. Os únicos que teñen levado a xente a dar información do que é o país, dos problemas sociais e políticos foi xente do
ámbito nacionalista e poucas veces do ámbito español polo PP ou
algun do PSOE, porque non o
consideran prioritário. A maioria,
sen embargo, optan por votar ao
PP porque xa ten unha predisposición. Está influenciada polos méios
de comunicación, polos vícios sociais, de que sempre hai que estar
dependendo, de que ten que haber sempre un patrón que mande
e outro que obedeza. Aqueles que
pensamos que non ten que haber
sempre alguén que che mande o
que tes que facer como un neno
pequeno, somos os que pensamos que Galiza non ten que estar
sempre fa,cendo o que nos digan
de fóra, que Galiza ten direito a dicer o que lle pete. A outra xente é
máis pasiva e conformista.

Que medidas se deberian tomar para mellorar a situación
dos que queren quedar tora
ou dos que queren regresar?
O único que hai que facer é levantar o país para que os emigrantes que queren vir retornen
pero sobre todo para que non
marchen os que quedan aquí.
Para a xente que quer quedar
alá pero non ten médios pódense habilitar axudas porque nos
paises receitores, nomeadamente en América, con moito
menos fan moito máis. lnvéntanse causas e propóñenlle medidas a nível propagandístico
aos emigrantes, através das
emisións de televisión por satélite, que dan verdadeiro noxo.
Agora están vendando en Bos
Aires e Montevideo unhas ofertas para os emigrantes para a
pesca de altura cando aquí están botando aos mariñeiros, para albaneleria e para agricultura
de invernadoiros, cando esto
non son as fresas de Murcia.
Nos estamos moi limitados pero
ante estas causas é a carraxe a
que fai que te movas un pouco,
é unha cuestión de dignidade.+
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Oinforme da Xunta solicit~do pela FEGAMP coincide
con outro elaborado por Telefónica

Censura
contra Pepe
Reina cadea

*GUSTAVO LUCA

O veterinário Lorenzo Moreno
Garcia elaborou en nome da
direccion de Saúde Pública da
Xunta un informe no que declara inócuas as antenas de
telefonia móbil. O ditame do
Governo autonómico coincide
nos seus dados básicos con
outro realizado por enxeñeiros
da Telefónica hai dous meses.
A Federación Galega de Municípios e Provincias (Fegamp), solicitara da consellaria de Sanidade
unha avaliación dos riscos para
a saúde pública das novas torres
para teléfonos celulares que es- ·
tán a inzar o país coma choupins
e o veterinário Moreno Garcia,
xete do Servizo de Promoción da
Saúde Fronte a Riscos Específicos, produciu un documento que ·
a penas se diferéncia do que realizaran os técnicos da Tele fónica
en Madrid corenta dias antes ..

O voto
dos lambebotas

O informe da Xunta sinala que os
efectos da radiación das antenas
sobre o carpo humano· son a penas perceptibeis a partir de seis
metros de distáncia e como as torres teñen vinteún metros de altura, a sua inocuidade pode considerarse total. A comunidade científica
recebera no seu momento con toda clase de reparos o pronunciamento de Telefónica, como unha
opinión ,particular, dirixida a defender os intereses comerciais e
de imaxe da empresa madrileña.

O informe do departamento da
directora de Saúde Pública, Maria Pilar Farjas Abadia, foi
apresentado pala asesora xuríd ica do Fegamp Delta Losa
Garcia. Losa anunciou que na
ordenanza sobre antenas que a
Federación de Municípios vai
realizar a lnstáncias de concellos de todo o País, prescindiría
de certas opinións do dictame
da Xunta, entre elas a da inocuidade a partir dos seis metros.
O director da Fundación Europea
de Bio-electromagnetismo e profesor da Universidade Complutense, Ceferino Maestú Unturbe, sinalou na xuntanza de Ourense
que habia indícios para pensar as
torres de telefonía móbil producen
efectos biolóxicos e que a lei non
protexe deles aos cidadáns. Maestú é partidário de paralisar a
instalación de novas antenas en
tanto non se realice información
pública, fidedigna e independente
sobre as consecuéncias das ra-

nocenti de Fiorenza citado
por
CORREO DA UNEsco, "o número de cidadáns
de 15 á 18 anos que non se,
guen os seus estudos despois
de desaparecer o Estado so,
viético, aumentou en tres
millóns nos últimos anos o
que sumado aos seis millóns
existentes eleva a cifra a no,
ve millóns, o que significa
un tércio das persoas
. comprendidas entre as
idades citadas. Os novas Es,
tados Independentes que pa,
san por unha crise económi,
ca e non aplican programas
de reformas, son os que
teñen -os indices máis baixos
de matrícula. Os índices de
éxito escolar baixaron nun
13%. Un estudo da OCDE
sinala que o acceso á educa,
cion vólvese a cada menos
Desde a cadea de Alcalá,Meco, igualitário a medida que a
sociedade rusa se estratifica
o xomalista Pepe Rei escrebe
en función da acumulación
na revista A.RnI BELTZA:
de capital. O informe da
"Antes de ser transladado ao
OCDE tamén se manifesta
hospital Doce de Outubro por
preocupado pola ameaza do
causa dunha anxina de peito,
Sida, en paises que até o de
os meus advogados receberon
hoxe figuraron tmtre os me,
documentación do Xulgado de
nos afectados do mundo". •
Instrucción Número 5 que le,
vaba unha petición nunca vista
de Institucións Penitenciárias:
o control e gravación das con,
versas cos meus letrados. Non
sei ben se atribuilo á ousadia ou
á ignoráncia dos carcereiros pe,
ro isto só pode acontecer nun
"Indignado, humillado e
Estado no que o capítulo das li,
avergoñ.ado como
berdades entrou en fase de re,
latinoamericano: síntome
gresión. O fiscal Malina
asi pola posición donoso
opúxose á pretensión dos xefes
país na ONU, que votou
dos carcereiros. Postura que
contra Cuba", escrebe no
apoia o Súper. Ora, a rniña opi,
xomal de Buenos Aires
nión sobre o trullo é a mesma
PAGINA 12 o autor e dire,
que me fixen en 1994 despois
tor de teatro Eduardo
da primeira entrada: as cadeas
Pavlosky. "Fidel decia que
só foron feitas para os pobres e
somos os larnbebotas dos Es,
para os resistentes ao sistema.
tados Unidos e eu coido que
O peso de todo o demais é su,
somos ainda máis que iso. O
pérfl.uo. Igual que nos tempos
presidente De la Rúa é o
de Franco; o preso é considera,
principal responsábel do vo,
do unha peste, un refugallo so,
to. Asi quero sinalalo. Nin,
cial aoque, para comezar, bo,
guén en toda latinoarnérica
tan de comer o restroballo que
condenou a Cuba, agás nós e
non se atreverian a darlle ao
o Uruguai. Non hai moito
gado de curral. En Alcalá,Me,
máis que dicer pero quera
ca ainda quedan saudosos do
expresar o aldraxe e a verg ,
franquismo que á menor opor,
ña que sinto: nun intre no
tunidade fan uso dos puños e
que deberiamos ser máis
dos paus como mellar
consecuentes que nunca coa
expresión da súa dialéctica. Os
nosa identidade latinoame,
carcereiros reparten por igual o
ricana, eliximos a sumisión
seu ódio e prepoténcia entre
e o sometimento ao Império.
presos comúns e políticos. O
Do Mercosur ao Alca, todo
último foi o noso compañeiro
empaquetado. Non hai país
Figueroa que protestou pasiva,
que se recupere económica,
mente no pátio e recebeu unha
diente se non ten unha clara
paliza bestial, con negróns e
identidade cultural. Espero
perda de conciéncia". •
que todos os intelectuais ar,

o

Un veterinário da Consellaria de
Saniclade declara oficialmente inócuas as
radiacións das antenas de telefonia móbil

Esta opinión da Telefónica, asumida sen mágoa pala Xunta,
provocou risos na maioria dos
alcaldes de Ourense que. acudiran á convocatória da Federación de Aseciacions de Viciños
Limiar para celebrar o pasado
dia 21 no auditório do edifício
Simeón da Deputación ourensá,
unhas Xornadas Provínciaís de
Contaminación Electromagnética e Medioambiental.
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diación de alta frecuéncia sobre o
corpo humano, so risco de reproducir dende as instáncias públicas informes parciais, favorábeis
aos negócios de telefonía.

Que as telefónicas
proben a inocuidade
Ceferino Maestú recomendou
aplicar o critério confirmado pola
Audiéncia de Múrcia nunha recente senténcia que indica que
as compañias eléctricas non poden invadir unha propriedade nen
un domicílio con radiación electro-magnética e, en todo caso, terán a abriga de probar que esta
intromisión non causa danos.

lberdrola reclamara na sua demanda que os proprietários dunh a vivencia probasen o dano
producido polas emisiór;is e para
iso invocou a senténcia do Superior que abriga a acreditar a
existéncia de dano e o nexo entre o dano e a conduta do demandado, pero a Audiéncia lembra que a xurisprudéncia, unha
vez acreditado o dano e a relación co causante, permite presumir a proba da culpa e desprazar a carga da proba a quen
obxectivamente causou o dano.
Esta inversion que abriga á eléctrica a probar que as suas emisións
non producen dano, ten trascendéncia para todos os demandantes en situación semellante xa que
se funda "en que non queda acre-

ditada a inocuidade dos campos
electro-magnéticos senón que hai
dúbidas baseadas en estatísticas
e probabilidades. Caso de non
apreciar esta falla de coñecimento
preciso sobre o alcance do mal para invertir a carQJa da proba, produciriase, como sinalaba a Audiéncia
de Múrcia, "o absurdo xurídico de
permitir unha conduta da que non
se sabe que sexa inócua até que
de feito produza un dano". Pala
sua parte o profesor de socioloxia
do meio ambiente, Pedro Costa
Morata, recusou as acusacións de
alarma social lanzadas dende a
administración pública contra os
investigadores dos efectos da telefonia móbil sobre o corpo humano.
"O verdadeiramente alarmante é
estar coberto con 20.000 antenas
instaladas ao chou, sen planificación nen coñecimentos biolóxicos",
sinalou Costa.
Tanto o responsábel de campos
· eléctricos e magnéticos da Conf ed e ración Estatal de Asociacións de Viciños e Consumidores, Juan Manuel Román, coma o profesor Maestú, sinalaron
a procedéncia do marco xurtídico
dos concellos para decidir sobre
a instalación destas novas antenas e citaron caso da alcaldia
de Salzburgo, con 180.000 habitantes, que tomou recentemente
a decisión de retirar todas as antenas de móbeis, ante· a dúbida
da sua perigosidade, e centralizar as emisións dende unha torre única fóra da urbe.•

o

Cai a escala
na ex--Urss
Segundo un informe realiza,
do polo l)nicef e o Centro In,

xentinos poidamos expresar
nosa indignación pola entre,
ga do voto e cando digo to,
dos refírome aos que
receben viáticos, bolsas e
viaxes do país imperial. Eles
tamén deberian pronuciarse
contra a aldraxe." t
TASlO/GARA

DIADO
IDIOMA
ESPAÑOL
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C*MARCAS
A morte dun rapaz no vertedoiro de Cataboi motivou unha disputa entre vostede e o
alcalde, Xosé Manuel Barros,
que remat9u por expulsalo do
governo. E a primeira vez que
hai diferéncias?
Desde 1991, no que fun eleito
concelleiro, houbo moitos desacordes con Barros, pero sempre
tiven a crenza de que o ben comun debe anteporse sobre as
cuestións particulares, por iso
preocupeime de que non trascend es en eses enfrentamentos.
Houbo e hai na actualidade diferéncias importantes como son a
cuestión do templete de António
Palácios e a intención de Barros
de levalo para Madrid a cámbio
dunha cópia, o retraso inxustificado do Plano de Ordenación Urbana, o xeito de entender as relacións políticas desde o ordeno e
mando, a intención de alterar a
vontade do grupo de governo de
fixar unha empacadora comarcal
para construir unha para todo o
Sul da província ou o comportamento desleal coa miña persoa.

Ex primeiro tenente de alcalde de Porriño

Cinco feridos na carga
policial en Placeres

Gonzalo Ordóñez Puime
'Barros non conqueriu que o PP galega
avalase omeu cese'
-0- HORÁCIO VIXANDE

Riio do alcalde porriñés no-franquismo e primeiro da democrácia Gonzalo Ordófiez, o concelleiro do PP do
mesmo nome leva dez anos no concello. Nas últimas municipais o rexedor Xosé Manuel Barros postulouno para alcalde, toda vez que el anunciou a sua futura retirada. Lomee de suceder isto, un enfrentamento entre ambos
derivou na expulsión de Ordóñez Puime do grupo de govemo. Nesta entrevista, explica as suas diferéncias.

Deslealdade en que sentido?

Non_hai prazos para o
tramo Sanábria·Ourense
de alta velocidade

Nas eleicións que deron paso ao
mandado da actual corporación
mun icipal , Barros , non eu ,
apresentouse e dixo en todo momento que ese era o seu último
mandado, que eu pasaria a ser alcalde . Non me consultou nada,
pero fixo esas promesas por razóns estritamente eleitorais. Coñazo a Barros e sei que non tiña
intención nengunha de cumprilas.
Cando comeza o mandado da
corporación actual, Barros empezou a desprestixiarme sistematicamente, buscaba o xeito de rachar
con ese compromiso de abandonar a alcaldia. El sempre gasta de
empregar a expresién ,de rectificar
é de sábios, pero non optou por
aí, molestoume que se dedicase a
desprestixiarme para xusfiticar a
sua continuidade. lso é faltar á
verdade, non é ser sábio, e ese
comportamento ten un nome.

"O governo español ten
comprometidos con prazos
só dous itinerários da Alta
Velocidade, que son o de
Barcelona-fronteira francesa
e o do Eixo Atlántico, os demais estan dentro do
horizonte do plano, é dicer,
para o ano 201 O". Esta foi a
resposta do ministro de Fomento Xosé Maria Alvarez
Cascos ao senador nacionalista Anxo Quintana, quen lle
formulara unha pergunta
oral sobre a única entrada
..- da alta velocidade na Gal iza
tras desbotarse Monforte. O
ministro recriminoulle a
Quintana por preocuparse
"precisamente do único tramo que vai atrasado". As
declaracións do ministro
contradin ás do conselleiro
Xosé Cuiña, que no
Parlamento o pasado 20 de
Marzo afirmara que o estudo
informativo Lubián-Ourense
xa estaba en licitación.+

Como foi a sua marcha do governo?
Nesa liña. Estivo vários días reuníndose con concelleiros, houbo
comidas e ceas constantes para
empuxalos a pedir a miña destitución e non ter que ser el quen
asumise que me botaba. Pero antes houbo outras deslealdades.
Hai tres acordes municipais para
construir unha empacadora para
o lixo da comarca. A finais de
1999 reunímonos co presidente
de Sogama, Luís Mingo, que quería ubicar no Porriño unha empacadora para todo o Sul da província, agás Vigo. Eu fun o único
concelleiro que se opuxo porque
había acordes plenários en contra. Entón Mingo díxolle a Barros
que había dous anos que prometera que a empacadora seria para
todo o Sul de Pontevedra. lso motivou un enfrentamento entre eu e
Barros e el enviou unha carta a
Fraga na que me acusaba falsamente de oporme á empacadora.
Chegou a ensinarme a carta.
Desde fora dá a impresión de
que o PP non quer mellarse
solucionando este conflito e
que está á expectativa.
Ate certo ponto hai unha responsabilidade do partido e non convén que se precipite porque en
definitiva son os viciños quen elixen aos governantes. Agora ben,
existen actuacións larvadas de

Comezaron as obras da última
parte do trazado do tren Pontevedra-Maríno Luns 23 de Abril
e produciuse unha carga policial ao opoñerse os viciños de
Placeres ao funcionamento da
maquinária. A carga saldouse
cun mozo detido e cinco persoas que tiveron que acudir ao
hospital. Unha das feridas foi
unha muller de 67 anos á que
lle diagnosticaron traumatismo
craneoencefálico e cervical. Os
viciños opóñense a un trazado
que achega o tren ao porto
marinense e parte pola metade
a praza de Placeres. Asi llo
transmitiron ao alcalde de Pontevedra, o nacionalista Miguel
Fernández Lores, nun encentro que mantiveron o Martes
24. Criticaron diante do alcalde
que o seu grupo político non se
opuxera a un trazado que elimina o único espazo público
de Placeres.•

A.N.T.

Barros que poñen en solfa a verdadeira vontade dos viciños e neses casos os partidos teñen que
tomar decisións inaplazábeis.
Pero no caso do Porriño non
as toman e neutros casos como A Guarda ou Ponteareas
as decisións ou foron erradas
ou tardias.
En xeral o PP galego actua correctamente na resolución dos
conflitos, ainda que haxa casos
pontuais nos que houbo erros ou
desacertos. Cónstame que Xosé
Manuel Barros tentou repetidamente conquerir pronunciamentos de todos os sectores do PP
para que o apoiasen. Mandou
cartas a Fraga, falou con Cuiña e
con Palmou ~. sen embargo, non
conqueriy un aval para a sua
conduta. E todo un síntoma. En
todo caso, os partidos teñen que
observar a realidade e darlle solución, antes de que se produzan
desaxustes de máis difícil solución. Eu confio no meu partido.

A que realidades se refire?
Barros confunde alcaldia, grupo
de governo, concello e partido,
por iso o PP en Porriño non
existe. Nas últimas eleicións xerais os viciños deron ao PP vários centos de votos máis dos
que recebeu nas eleicións municipais. O noso partido no Porriño, nas municipais, foi o que
máis papeletas nulas tivo porque se tacharon as duas primeiras persoas da lista.
No que se retire aos asuntos
pendentes da vila, ere que hai
moito que facer?
Moito. Hai que regular a actividade das canteiras para que repercutan na economia da vila,
hai que aprobar definitivamente
o Plano de Ordenación Urbana,
cómpre acometer abertura de
ruas e saneamentos e construir
estacionamentos, ternos que suprimir o paso a nível do ferrocarril, que pasa polo centro da vila,

e estabelecer unha harmonia
entre o desenrolo industrial e o
desenvolvimento social.
Falou en primeiro lugar das
canteiras. A situación é moi
peculiar.
Só vou dar uns dados: Estamos
a falar dunha actividade que implica que do Porrjño saian pedras anualmente por valor de
cen mil millóns de pesetas e sen
embargo todas ~s explotacións
mineiras están sen autorizacións municipais desde hai vinte
anos porque están caducadas
as que no seu dia outorgou o
concello. Estas canteiras ocupan terreas sen máis limitacións
que as que as que acordaron
entre elas, sen regulación do
concello e os ingresos que recebe o concello son moi inferiores
ao que a actividade teria que
producir. Ademais, están, situadas en duas parróquias, Atios e
Budiño, que carecen das máis
mínimas infraestruturas.•

Os alcalde de Cún~s
eMoraña
con Cuiña no Umia
Os posicionamentos dos
alcaldes afectados contra o
encaro no rio Úmia teñen
cambiado desde o início do
conflito. Primeiro foi o rexidor
de Caldas quen deixou de
amasar disconformidade, e o
Sábado 21 de Abril foron os
alcaldes de Cuntis, Eduardo
Reí, e o de Moraña, Xosé Eiras, ambos socialistas, ·quen
atenderon ao convite do conselleiro Xosé Guiña. Este percorreu en zodiac o rio para
anunciar un proxecto de
ordenacion ambiental. A Coordenadora Anti-Encaro
denúncia que "para que o
conselleiro poidera facer a
sua xesta trunfal, a empresa
Dragados tivo toda a semana
retida a auga do rio no encoro, sen respeitar o cauce, o
que produciu a morte de cantos de peixes".+
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A reforma da
Formación Profisional
MANuELCAO

Un dos froitos positivos producidos pola implantación da
LOXSE foi a modificación da Formación Profisional.
Aparte as mellaras da formación ocupacional, transferida á
CCAA de Galiza en 1993, e as iniciativas das Escalas
obradoiro, casas de ofícios e obradoiros de emprego referí,
monos aquí á FP regrada impartida na rede de centros pú,
blica e privada e que se acolle á normativa aprobada na
LOXSE en 1990.
A estruturación ·d a formación profisional en ciclos formati,
vos de grao médio e superior dota a estes estudos dun alto
grao de flexibilidade e capacidade adaptativa aos mercados
de traballo, cámbios tecnolóxicos e~ prioridades do entorno
territorial de xeito que a iniciativa na provisión e reorgani,
zación específica dos esrudos de FP recae nos axentes eco,
nómicos e sociais locais, nos colectivos directamente liga,
dos á provisión e xestión do servício educativo e nas prio,
ridades da Xunta. O sistema da FP específica proporciona
unha maior flexibilidade para a entrada e saída do si terna
educativo ao mercado laboral sendo, en todo caso, a inser,
ción no mundo laboral o obxectivo fundamental dos dese,
ños curriculares e da aprobación das farnília profi ionai .

Os traballadores da Unión reduciron as mobilizacións mentres duran os xub:os. Na fotografia, un grupo deles ante as oficinas da
compoñia na Estación de Autobuses de Pontevedra durante a folga xeral do transporte do 19 de Man:o.
A.N.T.

Mentres, os negociacións proseguen suspendidas

Continuan os xuí1os
polos despeclimentos na Unión
O longo conflito laboral na
Unión continua nestes momentos marcado polos xuízos que
se están a celebrar debido aos
despedimentos producidos durante a folga. Mentres, as mobilizacións atópanse nunha etapa de menor intensidade, á
espera duns fallos xudiciais
que con probabiUdade serán .
favorábeis aos traballadores.
Os xuízos durarán unha semana máis do previsto. Os máis de
cuarenta despedimentos decididos pola dirección do grupo
Monbus, matriz da Unión, motivaron unha intensa actividade
na maxistratura de traballo de
Pontevedra. Ainda que a previsión inicial era que esta semana
rematasen os xuízos comezados a semana pasada, prevese
que continuen durante a serna-

na do Primeiro de Maio. Nestes
momentos hai máis de cuarenta
despedimentos .e cito deles ainda están no proceso de negociación no Servizo de Mediación, Arbitraxe e Conciliación,
SMAC, servizo que é prévio aos
xuízos e que neste conflito sempre deu a razón aos-traballadores da Unión. A razón aducida
polo SMAC para anular os despedimentos é que se produciron
durante a folga, circunstáncia
proibida pola Lei de Folga.
Ademais dos xuízos polos despedimentos, está pendente un
fallo por unha tutela de direitos
fudamentais, apresentada despois de que a empresa Transportes A Unión contratase traballadores para substituir aos folguistas, feito que contravén a
Lei de Folga porque minimiza a

presión que provocan os efeitos
do paro. Este xuízo produciuse
a semana pasada pero, ao tratarse dunha cuestión de direitos
fundamentais, está previsto un
fallo inminente.
·Por outra banda, non se prevén
novas negociacións até que
concluan os xuízos e sexan públicas as senténcias. A empresa
estaria a agardar por se conquire algun pronunciamento xudicial favorábel ou por se pode
executar alguns despedimentos,
ainda que sexa através de indenizacións que cubran completamente os cuarenta dias por ano
de traballo que marca a lexislaci ón. A intención de Monbus
neste caso seria desfacerse dos
sindicalistas máis destacados e
conquerir forzar un acorde máis ·
beneficioso para ela. •

Como complemento do grande obxectivo da FP específica
regrada existe a posibilidade de proseguir estudos rnáis
avanzados en centros universitários ao tempo que se dese,
ña o sistema rede de integración social (PGS) para aqueles
alunos que non alcanzaron os obxectivós da ESO coa fina,
lidade de recuperalos para a vida laboral ou reintegralos ao
sistema de formación profisional específica de grao médio.
O novo sistema da FP rompe coa rixidez organizativa e a
incapacidade para inovación en programas, deseños curri,
culares e oferta de recursos formativos que caracterizaba ao
sistema anterior. Corresponderá, a cenos grupos de intere,
se a posíbel influéncia como rémoras que impedirán extra,
er todas as potencialidades dun sistema flexíbel e interco,
municado coas prioridades económicas e sociais da locali,
dade. En última instáncia, as prestacións dun sistema edu,
cativo veñen determinadas pola interacción entre multitu,
de de axentes da sociedade civil, sistema empresarial, valo,
res dominantes_e burocrácia.
O deseño da nova FP introduce un factor novo de liberda,
de e posibilidade de axuste cara as necesidades económicas
e sociais colectivas. A aparición de novas famílias profisio,
nais imprescindíbeis para respostar dalgun xeito ao cámbio
social e tecnolóxico representou un grande paso para apro,
ximar a oferta educativa as demandas do sistema empresa,
rial e dos servícios económicos e sociais que require unha
sociedade roáis moderna. As novas profisións pódense in,
troducir máis rapidamente na FP pola maior facilidade pa,
ra superar os atrancos dos grupos instalados, pola menor
duración da formación requerida para a inserción no mer,
cado laboral, pala contínua renovación das equipas docen,
tes e pola abundante dotación de centros por todas a vilas
de Galiza. A dinamización é posíbel aqui pala iniciativa de
axentes localizados espacialmente debido a que a relación
empresas,centros tende a manifestarse no ámbito local ou
comarcal. Deste xeito, poderán coexistir no conxunto do
país centros rezagados e centros máis dinámicos senda fac,
tíbel tirar daquelas experiéncias roáis froitfferas ensinanzas
que poden servir para desincentivar os comportamentos
erráticos e non cooperativos.

'O deseño da nova FP introduce
As chaves do tempo
de Luísa Villalta

un factor novo de liberdade e
posibilidade de axuste cara as
necesidades económicas e sociais
colectivas"

Colección

Froita do Tempo

ANOSA TERRA
AB chaves do tempo abren e pechan as portas do amor e do
medo, da liberdade e o sometimento. De cando había reís na
Galiza, houbo un que tivo fama de nobre e de bon corazón.
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.

Coa reforma da FP pódese chegar a superar o descrédito /'
que o ensino profisional tivo en España e, por imitación,
en Galiza derivado do predomínio no cúmio do poder dun,
ha elite dirixente de grupos parasitários alérxicos ao cám,
bio e dinámica social. Pola contra, os traballadores galegos
levan demostrado· a sua capacidade profisional e a prefe~ ·
réncia pelas tarefas ben feítas tanto no escaso tecido pro,
dutivo próprio como na emigración.+
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Entanto UGT e CC 00 confian na viabilidade dunha nova empresa impulsada polos traballadores, a CIG aposta por buscar un novo inversor. Na fotografia, o secretário comarcal
1
da CIG en Vigo, Xerardo Abraldes (no centra), conversa coa Conselleira Manuela López: Besteiro durante a protesta convocada en Santiago o Mércores 25 de Abril. . A. PANARO . 1
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-0- A. ESTÉVEZ
O ano 1996 foi o das mobilizaliado e, pouco despois, o em.c i ó ns para "salvar Álvarez". presário valenciano foi detido 1

UGT eCCOO propoñen unha sociedade anónima laboral eaCIG rexéitaa

Os pratos rotos Alvarez

Sen cobrar os salários desde o mes de Xaneiro e despois de anos
de calamidades económicas, os ánimos dos 740 traballadores do
Grupo de Empresas Álvarez está polo chan. Moitos deles pararon
a sua actividade ao non teren matérias primas cos que fabricar
louza, tras o abandono da fábrica por garte da familia Pérez Manglano, proprietária desde o ano 1997. A incertidume do futuro da
empresa únese a división sindical; por un lado, CCOO, UGT e
USO propoñen como solución unha Sociedade Anónima Laboral {SAL) na que entrarian como sócios os traballadores; a CIG
rexelta esta poslbilldade e opta por buscar un novo empresário.
De aventuras empresariais sabe
de abondo o persoal de Álvarez.
O último, Carlos Pérez Manglano, ·
que se fixo co control accionarial
da empresa tras a marcha de Enrique Tatay, tamén valenciano. Se
nalgun aspecto coinciden as centrais sindicais con representación
na empresa é que o seu dono
abandoou por completo a produción de louza. "Se hai caolin para
facer pratos, non hai cartón para
embalalo, ou ao revés. O proprietário hai tempo que está centrado
nos negócios de Valéncia", sinala
Manuel Lores, de CCOO.
Como chegou Pérez Manglano a
GEA, unha empresa fundada no
ano 1922 por Manuel Álvarez Pérez? Como pasou a empresa que

Constituiuse unha equipa de
xestión e realizouse un novo
plano de viabilidade. No accionariado implicouse Sodiga, a
Caixa de Aforros de Vigo, o
Banco Pastor, o Banco Bilbao, a
familia Alvarez, que mantiña
ainda o 29% das accións e o
próprio 1N1. Nese mesmo ano a
Xunta concedeu unha axudas
para poñer ao dia as nóminas.

controlaba en 1978 o 70% do
mercado español da louza e tiña
Recuperar cartos
en nómina a 2.985 persoas, a perder pedidos contínuos e aos 740
Na percura dun empresário que
traballadores? A ·traxectoria do
se fixera cárrego da empresa
grupo empresarial comezou dar
de louza e cerámica, apareceu
importantes traspés cando o se
o valenciano Enrique Tatay.
realizou a venda, através do INI,
Alleo ao sector, Tatay desemao grupo andaluz Estudesa-La . barcou en Vigo co compromiso
Cartuja. Tratábase ·dunha empreda consellaria de Industria dun
sa de capacidade moito menor
aval de 2.500 millóns de peseque a de Álvarez, tras a cal non
tas a canta da hipoteca dos teapareceu nengun grupo financiei- . rreas de Cabral, onde se fabrica
ro, tal como agardaba a Xunta. O
a porcelana Santa Clara. O gruempresário galega radicado en
po inclue ademais Pontesa, en
Madrid, Femando Fernández TaPonte Sampaio, Mohasa, na
pias, interesouse a mediados dos
parróquia viguesa de Coruxo, e
noventa por Álvarez, pero os conVanosa, que fabrica produtos
tactos coa Xunta non frutificaron
de vidro tamén en Cabral.
ao demandar o contador a cero
nas débed.as e subvencións.
O aval da Xunta quedou no te-

por un delicto de narcotráfico.
Posteriormente sairia absolto,
pero xa daquela a família Pérez
Manglano, por 700 millóns de
pesetas, facíase co control.
Carlos Pérez Manglano non estaba interesado en posuir unha
fábrica de cerámica e porcelana, senon en recuperar cartas
emprestados,a Tatay, que este
investira en Alvarez. No comité
de empresa están certos que a
sua única intención era recuperar 700 millóns e abandoar a
empresa.
Os últimos proprietários desenvolveron unha ampliación de capital de 500 millóns de pesetas,
dos que só suscribiron uns 300.
A intervención xudicial determinou a devolución de 200. Nos
últimos doce anos, os traballadores de Álvarez xa coñeceron
seis planos de viabilidade. Non
poden facer frente aos pedidos
de clientes tan importantes como El Corte Inglés, en cuxos
centros teñen un oco reservado.
E, sen embargo, a maioria dos
clientes continuan a ·esperar polos pratos de Santa Clara.•

Don Eladio Rodríguez González
De Xoán Carlos Lagares
COLECCION ESENCIAS .
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opción?
Manuel Lores, de CCOO,
fai cantas enriba de mesa e
asegura que a SAL é unha
opción viábel. "Non
cotdamos que sexa a
mellar solución, estamos a
dicer que posibelmente
sexa a única. Non hai
empresários e non somos
tan ilusos de pretender que
sexa a Xunta a que se faga
cargo de busca lo", sinala.
Segundo os sesu cálculos,
un 15% dos traballadores
non entrarian nunha
sociedade anónima laboral.
Se os 600 restantes
aportan a indemnización
por despido do Fundo de
Garantia Salarial {FOGASA)
máis as subvencións
reguladas por criación de
empresa, Lores sitúase xa
en máis de mil millóns de
pesetas. O xulgado do
social ten recoñecida unha
débeda de 1.600 millóns de
pesetas cos traballadores.
"A debeda poderla
negociarse para quedarnos
cos bens da empresa e
poder vender os terreas de
Coruxo. Poderiamos
liquidar asi as débedas co
persoal, incluídos os
prexubilados que xa levan
tempo na casa", di Lores.
Pola contra, na CIG, o
secretário comarcal
Xerardo Abraldes, está
convencido de que unha
SAL con tantos
traballadores non sairia
adiante. "Sumando
indemliizacións e
subvencións da Xunta
seguirian faltando máis de
mil millóns para botar a
andar", di. Na central
nacionalista suxiren unha
quebra vixiada pola
Administración, a
formación dun gabinete de
planificación e a percura
dun novo empresário.
Remitense á frustrada
experiéncia de SAL en
Regajo, a empresa textil de
Redondeta que, con perto
de un milleiro de
traballadores, fracasou hai
quince anos.
Para Manuel Lores que,
sen embargo remitese ás
SAL de Cataluña e País
Basco "onde funcionan
ben", percurar un
·
empresário para un grupo
que adebeda 21.000
millóns de pesetas, a
maior parte deles a
Facenda e Seguridade
Social, é máis que
complicado. "Non hai
filántropos. Para a SAL
tamén podemos ir a
quebra, e convidar a
empresários a que se unan
ao proxecto cando vexan
que a fábrica funciona.",
sinala Lores~ Pola sua
parte, Abraldes Indica que
354 traballadores teñen
aslnado un manifesto en
contra da iniciativa que
defenden as tres centrais.
O persoal, desmoralizado
e en mobilizacións, tanto
en Ponte Sampaio e Vigo,
como en Santiago, espera
un posicionamento da
Xunta para este Xoves 26
de Abril.+
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Asituación arxentina fai tremar os mercados

As bolsas caen e asedivisas despl"ómanse en Sulamerica
gramación, irnos traballar para
manter abertos os prazos", dixo.

~ RAMÓN MACEIRAS

Os mercados financeiros de
Sulamérica atravesan pQlos
vaivéns máis vi·o·lentos dos úl- ,
timos anos debido ás preocupacións sobre a desaceleración da economia global. As
dúvid~s sobre a 'Capacidade
da Arxentina para financiar a
sua débeda e lográr escapará
recesión tamén están desestabilizando a situación ·na zona. A isto súmanse ·os problemas de Brasil, cuxas cifras
·comerciais estanse deteriorando e os escándalos políticos están á orde do di.a.

Segundo The Wall Street Journal, un funcionário do Tesauro
dos EE UU dixo o luns que Cavallo non solicitou financiamento
adicional de Estados Unidos ou
de axéncias multilaterais e que
os EE UU espera quea• Arxentina poda manexar a sua econo- mia sen necesidade de dita axuda. lsto chega despois das declaracións do presidente George
W. Bush o fin de semana no
sentido de que é "demasiado
pronto" para tomar unha decisión en canto a empréstimos para Arxentina e que esa decisión
se tomará "se o caso o acredita".

O Luns pasado, tanto as accióñs
como as divisas se desplomaron
desde o Brasil até Chile, como
reacción ao úlfimo susto procedente da Arxentina: o ministro .
de Economia, Domingo Cavallo,
decidiu cancelar unha poxa de
letras do Tesauro por un valor
de US -$ 350 millóns.
Os economistas oficiais afirman
As bolsas latinoamericanas sofren en carne própria a crise da --ma estadounidense. Na imaxe, a abertura da bolsa de Rio de Janeiro.
que Arxentina pode facer fronte
ciguar os mercados, primeiro
baixo d~sde a crise do peso merante a crise financeira de Sea esa cantidade e .outros commediante unha carta aberta a
xicano en 1995. Os bonos de Artembro de 1998 en Rúsia, os
promisos de déveda a curto prabonos se· colocaron 15, 7 pontos
xentina atinxiron un diferencial
Wall Street na que reprendia aos
zo durante o mes de maio, pero
investimentistas por non recoñeporcentuais por encima das
a cancelación qa poxa semella - de 16,9 pontos porcentuais socer o que el dixo que constituen
emisóns do Tesauro.
bre os bonós do Tesauro dos EE
ter _horrorizado aos investiUU, case tres pontos porcentuais
mellaras fundamentais na situamentistas. "A confianza fixo-se
ción fiscal do país desde que
O desplome dos prezos dos boañicos'', dicia a The Wall Streét · máis que o peche do venres e
asumiu o seu cargo hai un mes.
nos arxentinos reflicte a preocuJournal Arturo Porzecanski, ~ uns sete pontos porcentuais por
encima do fecho do mércores.
pación de que Bos Aires declar.e
Máis tarde, en Sos Aires, negou
economista en chefe para merun cese de pagos, reestruture ·a
novamente os crecentes rumocados emerxentes de ABN AMEn comparación, cando Brasil
sua déveda ou, mesmo, chegue
res en torno a que a Arxentina
RO lnc. "Creo que a histéria é
devaluou a sua moeda en Xaa devaluar o peso. En Brasil, a
se veria forzada a reestruturar
absoluta. A xente está a vender
neiro de 1999, o bono,negociaámoeda local e os prezos das acparte ou a totalidade da sua désen importar a que prezo".
base a case 12 pontos porcenéións cairon en picada.
beda externa duns US $
tuais por encima dos papeis do
128.000 millóns. "Non haberá reO bono de referéncia arxentino
Tesauro estadounidenses. DuCavallo buscou novamente apaestruturación, non haberá reprodesplomouse ao seu nível máis

1

Apesar do compromiso de Cavallo de reconquistar os investim e nt i st as, espérase que os
mercados latinoamericanos permanezan volátis nas semanas
vindeiras e tal vez por máis tempo. O problema é que non hai
nada que Cavallo poda facer
para surprender ao mercado
cunha notícia positiva.
Mentres tanto, o banco central
do Brasil anunciou o luns cifras
de comércio e investimento que
subliñan a vulnerabilidade do
país. O déficit en canta corrente ao 31 de Marzo ampliouse a
un 4,6% do Produto Interno
Bruto. O aumento do déficit fai
menos probábel que o país fináncie a fenda con investimento estranxeiro directa. Este atinxiu os US$2.100 millóns, un alza respeito de Xaneiro e Febreiro pero por embaixo do ritmo do ano pasado.•
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O Cume das Américas, acordo entre desiguais
A sombra que pesa no acordo son as ex,
tremas diferenzas que evidéncian ingresos
anuais por persoa da orde de 25.000 dóla,
res en Estados Unidos e Canadá, cos de
530 dólares anuais promédio que se .obte,
ñen nas nazóns mais pobres do continente
como Haití, Nicaragua, Bolivia e Guyana.
Logo de que o pasado venres e sábado fixe,
se,se sentir con máis intensidade a marea
de protestas contra o III Cume das Améri,
cas celebrado o pasado fin de semana en
Quebec, Canadá, este domingo 22 de
Abril, os chefes de estado do continente,
con excepción de Cuba, concluiron o
evento. O resultado foi o que estaba pre,
visto. Ratifica,se a vontade de formar a
Área de Libre Comércio das Américas
-ALCA- para o 2005. Logo da ráfaga sus,
tidá de discursos que dominan a primeirai
parte do cónclave, procedeuse á revisión
dos documentos concluintes e á declara,
ción conxunta. A mesma contén tres eixos
básicos: asuntos políticos e sociais, integra,
ción económica e-medidas de seguimento.
Nos eixos políticos subliña,se a necesida,
de de que os acordos de cooperación e in,
tegración económica incluan somente a
nazóns democráticas. A referéncia aqui é
para isolar a Cuba, país contra o cal vota,
ron en Suíza recentemente, nun evento
sobre direitos humanos de Nazóns Unidas,
vários dos-govemos máis conservadores do
hemisfério, entre eles Estados Unidos,
Guatemala e O Salvador.
Os eixos económicos constituiron o compo·,

ñente fundamental do cume, en particular a
ratificación de criar para o ano 2005, unha
zóna de libre comércio entre os paises partí,
cipantes. A declaración é xeral e deixa am_,
pla manee para a posíbel eliminación, se,
cuencial e selectiva, das travas ao comércio
hemisférico, a incluir cotas, tarifas e barrei,
ras non arancelárias. Respeito a este último
ponto refírense as medidas de seguimento.
Segundo as mesmas, as negociacións sobre
tarifas comercia is. poden principiar tan
pronto como o próxi,
mo mes de Maio. E é .
aqui onde poden ir xur,
<lindo posicións enfron,
tadas. Por exemplo,
Washington inclínase
por negociacións direc,
tas cos paises membros
mm sentido multilate,
ral. Brasíl e Venezuela,
e até certo ponto Ar,
xentina,, sinalaron a sua
posición a favor de que
as negociacións se de,
senvolvan a partir de
consensos Logrados
dentro dos príncipais
tratados de libre comér,
cio vixehtes en Améri,
ca Latina: Mercado
, Comun Centroameri,
cano, Grupo dos Tres (Venezuela, Colóm,
bia e México), CARICOM no Caribe, Pac,
to Andino (Venezuela, Colómbia, Peru,
Ecuador e Bolívia) e o Mercado Comun do
Sul, MERCOSUR (Brasil, Ancentina, Uru,
guai e Paraguai).

Coa posición adoptada por Brasil, este
país trata de facer valer o seu peso na re,
xión. T rátase da maior economía latino,
americana e da séptima economía no
mundo cun total de 760,000 mil16ns de
dólares de produción total anual (38 por
cento da produci9n latinoamericana).
Brasil e Arxentina teñen nexos comer,
ciais máis diversificados entre Estados
Unidos e Europa, situación que lles dá
certa "solvéncia" para poder manexar
flexibelmente a sua
dependéncia exporta,
dora e importadora.

'Coa posición
adoptada polo Brasil,
este país trata de facer
valer o seu peso
.
na rex1on.
Trátase da maior
economia
latinoamericana"

•
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atractivo de formar
unha zona de libre
mercado no conti:..
nente é o chegar a in,
/
tegrar a uns 800 mi,
llóns de persoas nun,
ha rexión que estaría
a producir case 12
millardos de dólares
anuais. Por xeografia
e grande desenvolvi,
mento do seu merca,
do interno, Estados
Unidos é o mercado
"natural" para a zona
de México, o Caribe e Centroamérica. O
tema vital é se realmente Estados Unidos
e Canadá poden e qüeren chegar a exe,
cutar un desmantelamento real das ba,
rreiras tarifárias e non tarifárias para pro,
<lutos agrícolas, textis. e de indústrias latí,

noamericanas que desde xa comp ten
exitosamente coa produción estadouni,
dense. Un tema de confroncación contf,
nua nos noventa e que non perdeu vi,
xéncia fo¡ por exemplo o caso do aceiro.
Washington impuxo significativas restri,
cións á importación aceireira de Brasil
debido a que os prezos máis baixos desta
última ameazan con derrubar completa,
mente a produción en Estados Unidos.
Pola sua parte, Washington ten un
maior interese en que se respeiten os di,
reitos da propriedade intelectual, se <lean
· priviléxios maiores aos investimentistas,
e se amplien as suas posibilidades de pro,
dución e mercado na rexión. Pero todo
isto vai acompañado polo feíto de que os
níveis de emprego que se xerarian non
respeitan normas laborais e de protec,
ción ambiental. Este é un dos pontos
chave que fund3;_mentan as protestas
contra o ALCA. E certo que en México
o comércio con Estados Unidos promo, .
veu un superávit comercial para o país .
latinoamericano, pero tamén é certo que
iso se logrou en meio dunha devaluación
significativa do peso que c.omezou a fins
de 1994, e que os grandes benefícios da
medra comercial non chegaron ás maio,
rias. De feito o sector que maior medra
mostrou é o das maquiladoras no norte
mexicano. Mentres tanto infórmase que
as 15 corporacións madeireiras estadou,
nidenses que se instalaron en México co
Tratado de Libre Comércio, cortaron xa
un 40 por cento dos bosques da rexión
centro,ocidental do país.•
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Turu Flores volveu ser protagonista ao sufrir un claro penalti non asubia90
Dolores
Lorenzo e a
incapacidade
para traballar

QCelta gáñalle
ao Deportivo cOn máis cabeza_ca corazón

Dolores Lorenzo someteuse o
Mércores 25 de abril por ter,
ceira vez á valoración dun
Tribunal Médico en Vigo que
debe determinar a sua inca,
pacidade ou non para traba,
llar. Dolores foi despedida do
seu traballo nunha fábrica de
conservas na que estivo vinte
anos por non poder asumir o
posto de traballo debido á fi,
bromiálxia que padece. Xa ro,
tara por vários postes diferen,
tes dentro da mesma fábrica.
Despois de esgotar as babeas,
foi sometida á equipa de valo,
ración do Tribunal Médico
primeiro a petición própria e
foille denegada a incapacida,
de. Posteriormente a petición
do inspector médico, comes-mo resultado.

-0- CtSAR LORENZO GIL

A fibromiálxia é unha doema
que se define por un proceso
de dor musculoesquelética xe,
ralizada, falla de soño e ten,
déncia a cansar con facilidade,
xunto con pnntos de hipersen,
sibilidade á dor distribuidos
por todo o corpo. Recoñecida
pola Organización Mundial da
Saúde, en moitos países né,
garue a catalogala porque con,
leva baixas e incapacidades. A
Seguridade Social española ta,
mén se resiste a disgnosticala
De serlle denegada a incapaci,
dade, Dolores Lorenzo terá
que reclamar via xudicial os
seus di.reitos xa que, despois de
dous anos, continua de baixa e
está a ponto de esgotárselle o
cobro do paro.
Non está soa. O Mércores 25
estaban apoiándoa outras mu,
lleres afectadas, que forman
parte da Asociación Galega de
Fibromiálxia. O lema da sua
reivindicación: "Pedimos xus,
tiza. Fibromiálxia, enfermida,
de crónica, progresiva e inca,
pacitante". Na asociación si,
nalan que o caso de Dolores é
un exemplo da situación que
viven os enfermos, despedidos
dos traballos por non poder
desenvolver as suas funcións a
consecuéncia dos síntomas da
enfermidade. Na maioria dos
casos, din, négaselles sistema,
ticameri.te axuda económica
desde a Seguridade Social.
Non é unha enfermidade re,
lacionada coa idade avanzada.
Outra enferma, Dolores Bermúdez, unha das promotoras
da asociación, comezou padecela aos trinta anos ainda que
non lle foi diagnosticada até
dez anos despois, cando traballaba como cociñeira. Acon'teceu na Suíza. Aquí, no mellar dos casos pode acadarse a
invalidez pero non pola fibromiálxia, senón por unha dor

crónica insoportábeL +

Celta e Deportivo xogaron con
demasiado cerebro, ainda que
sen abandonar a emoción própria dun partido onde se xogan
máls ca tres pontos, málla que
o corazón galego só exista nas
bancadas. Fol o de Balaídos
un choque de vellos cofiecldos, que saben as tácttcas do
outro e gardan as suas armas
a coberto á espera dun fallo
do rival. A vltórla céltica dálle
a liga ao Madrid e coloca os
vigueses na voráxlne por entrar nas competlclóns europeas.

"Houbo tantos policias coma
deportivistas no campo", sentenciaba un vello quiosqueiro
da zona de Balaídos o Domingo, 22 de Abril. É case certo. A
expedición dos siareiros coruñeses non acadou os 500 participantes, decimados polo horário antiferroviário e o ancestral medo dos fretadores de autobuses da Coruña a faceren
viaxes a Vigo. Pola contra, o
control policial foi moi estrito.
Cada 30 metros, un axente,
máis de dez furgonetas aparcad as á beira do campo, un
helicóptero vixia no ceo poñéndolle a sintonia á suposta festa
do futbol galego.
Dentro do campo, máis público
do esperado para asistir a un
duelo que non perde interese
ano tras ano, favorecido coma
poucos do bon intre de ambas
as equipas. Era o primeiro Celta-Deportivo lego da primeira liga para o futbol galego. A primeira visita a Vigo dun Dépor
. campión que c~egaba con intencións de seguir a loitar por
revalidar o seu triunfo.
Nas bancadas, preferiron esquecer este detalle e fixáronse
máis ca nunca en Alexander
Mostovoi, o xeneral que ao final
si dirixiu os seus exércitos, mercé ao sentidiño do Comité de
disciplina deportiva e ao arrepentimento do árbito Víctor Esquinas Torres. Sobre os seus
ombreiros cinguiron o manto de
líder natural do Celta e cada vez
que tocaba o balón, o público
honrábao.
·
No outro bando, foi un galega
quen tomou canta da nave.
Fran foi a metáfora do estado
físico da sua equipa. Durante a
primeira parte, foi dos menores, mália que non tivo excesiva sorte. Mais unha lesión deixouno no banco durante o descanso. Os seus compañeiros
tamén deixaron unha parte importante das su as posibi lidades de vencer, ,paradoxalmente, xusto cando Valerón marcou o 0-1.
A brisca e o capitán xeneral

A desvantaxe no marcador foi o
maior aliciente para -o Celta. En
palabras de Javier lrureta, ese

gol actuou coma unha maldición para os seus. Só tres minutos despois, o reaparecido
Goran Djorovic recolleu o balón
no límite da área, revolvouse
(coma un capitán xeneral, dixo
lrureta) e marcou un gol impróprio. dun defensa central. O veterano "oficial" de alto mando
kosovar recuperou nun chispa,.
za os galóns que perdera cando non lle roubou a Hélder o
balón da asisténcia a Valerón.
Aí comezou un partido diferente. Durante a primeira parte,
Fernández e lrureta estiveron a
xogar á brisca, raposeiros xogadores que, nuns pontos,. es- .
paraban o tres co as de man e
neutros se agachaban enchendo o rival de tantos, que toma-

ban corpo coa figura de Gusta- tor ou Makaay e os vigueses
vo lópez ou Makaay entrando cometeron o pecado de deixapelas bandas. Mais ce 1-1, ·· 1os perto de mais do balón.
acabáronse as formas e o resNun deses rexeitamentos, o arpecto. O Celta aproveitou~e do xenti no Turu Flores coouse
baixón físico coruñés e acabo·u entre a defensa _e entrou con
por remontar grácias ao xénio
decisión na área. Velasco faille
combinado de Edu, no pase, e falta· e o árbitro Mejuto González olla para outro lado.
de Mostovoi, no gol. Nese momento, os vigueses desenvolveron o seu mellar xogo. A enSeguramente non seria demasiado xusto un empate. vistos
trada de Jesuli deulle frescura
ao seu ataque e a def.ensa os méritos de ambos os conxunbranquiazul enleouse no seu
tos. O Deportivo pago u caro o
próprio arame.
esforzo diante do Leeds e marcar ese gol de penalti seria un
Mais, incomprensibelmente, o presente demasiado bon para o
Celta tivo medo e recuou. Os seu xogo. Mais . o Celta tamén
derradeiros dez minutos foron
quedou sen castigo por beber
con nérvios ·cicuta en troques de
de claro domínio deportivista.
No campo estaban bons remaasoballar o seu rival cando potadores, como Fernando, Vícdia faceto.+

C.

LORENZO

As diferentes metas de Fernández e lrureta
Na rolda de prensa posterior ao partido, o final da
liga foi convidado de honra nas declaracións dos
adestradores. A sete xomadas para o final, é comprensíbel que os técnicos reflexionen sobre a ac,
tualización dos seus obxectivos deportivos para este campionato e lle expliquen á opinión pública
cal é o teito da equipa que dirixen.

gar a Liga de Campións, Fernández confórmase con
se manter. ''l'~on nos enganemos. Nós só podemos
intentar ficar onde estamos". Certo é que as pala,
bras do técnico son realistas e evitan decepcións fi,
nais mais tamén alentan un ambiente de relaxación
no seu vestiário que non favorece para nada nen se,
quera alcanzar o obxectivo de repetir na UEFA.
·

Neste sentido, Javier lrureta e Víctor Fernández mostraron as suas enormes diferencias. O adestrador coru,
ñés foi valente e decidido. ''Non noo irnos render. O
Madrid ten ainda que xogar en campos difíciles coma
Balaídos e 21 pontos son moitos". Para o basco, a liga
non estará perdida até que rematen as 38 xornadas.

A tempada pasada, Femández deu a mesma receita
e o Celta ficou coas sobras da lntertoto. Pala con,

En .troques, .para o preparador aragonés, o teito do
Celta está no quinto posto. .Colocaqo arestora, con
4 7 pontoo, a s6 6 das posicións que dan direito a xo-

1

tra, lrureta, na maré de desoualificacións por parte
.da prensa de Madrid contra o seu xogo e liderato,
defendeu os seus cálculos mentais e acabou por le,
var o tíruLo. Desta vez,. parece que todo é ben máis
complicado para o Deportivo,, pero os seus xogadores saben que teñen que suar cada minuto que lles
queda de liga para cumprir o soño de volver vivit
en Galim a ledfcia dun título.+

J

.ti

•

26 DE, ABRIL DE 2001

ANOSATERRA

Nº 984 - ANO XXIV

NA DEFENSA DA DEMOCRACIA:
A CORUÑA, COMO SEMPRE
ANA MARIA RuA SouTo

Á altura do anó 1981 o parágrafo 1) do artigo
5 do Estatuto de Autonomia para Galiza (Lei
Orgánica 1/1981, do 6 de Abril) procedía, ao
fin, a recoñecer legalmente unha realidade in,
discutíbel, máis sistematicamente ocukada
e/ou negada por razóns estritamente políticas.
Con efeito, declaraba -e declara- tal preceito
que "A lingua propia de Galicia é o gal.ego". Tal
recoñecimento legal foi produto dun incansá,
bel e reiterado esforzo de moitas galegas e gale,
gos conscientes que non estabamos dispostos a
renunciar -a eliminar- a criación máis valiosa
e xenuina que nos identifica como povo, asi
como o noso maior contributo á humanidade:
O naso idioma. A antedita declaración, ade,
mais de supor o outorgamento de rango legal a
unha realidade histórica incontrovertíbel,
abria o camiño -mesmo, ainda que for limita,
damente- para a recuperación legal de tantos
e. tantos elementos identificadores de galegas e
galegas, de tantos e tan relevantes dados que
obrigadamente constan no nasos DNI: Nomes
e apelidos, lugares de nascimento, de residén,
cia ... , facendo posíbel a posterior restauración
legal de apelidos deturpados pola imposición
do idioma español (moitos Freijefro, Carbajal,
Seijas, T ojeiro ... recobraron a xenuína forma:
Freixeiro, Carballal, Seixas, T oxeiro ... ; e in,
correctos topónimos c_omo Puenteareas, Oren,
se, Carballino, Arteijo, La Coruña ... foron res,
taurados polos orixinarios Ponteareas, Ouren,
se, O Carballiño, Arteixo ... A Coruña). En
definitiva, reivindicaba,se con orgullo, prote,
xia,se, defendia,se así a nosa identidade.
REPASO LEGAL. Máis, fagamos un breve
repaso histórico ás retentes conquistas legais
· relativas á toponímia e á utilización do idioma
galega nas entidades locais:
•

- No ano 1983, o Parlamento de Galicia
aprobaba por unanimidade a Lei 3/1983, do 15
de Xuño, de Normalización Lingüística, cuxo ar,
tigo 10.1 estabelece que "Os topónimos de Ga-

licia terán como única forma oficial a gal.ega".
- En concordáncia co anterior preceito e, co
fin de facer efectivo tal imperativo legal, a
Xunta de Galicia, no exercício dunha das
competéncias que lle son próprias -a determi,
nación dos nomes oficiais dos municipios-,
procede ~ promulgación do Decreto 146/1984,
do 27 de Setembro, polo que fica definitiva,
mente o topónimo "A Coruña" como único
nome oficial deste Município.
- Resta, finalmente restaurarmos legalmente
a toponímia provincial, atribuída competen,
cialmente ás Cortes Xerais do Estado. Con tal
fin, o Parlamento Galega, facendo uso da ini,
dativa lexislativa que a Constitución Españo,
la confere ás asembleas lexislativas das Cornu,

nidades Autónomas, aproba, por unanimidad.e,
• CONTUMACIA. Por todo o exposto, cum,
unha proposición de· lei, fixando os topónimos - pre pór de manifesto o seguinte:
provinciais "A Coruña" e "Ourense". Esta Pro,
posición de Lei, que foi defendida no Congre,
- Mal pode falar de Estado de Dire.ito quen
so de Deputados por tres representantes per,
sistematica e repetidamente infrinxe o seu
tencentes, respectivamente, aos grupos parlaprincipio esencial: o submetimento ao império
mentares do BNG, P. e PSdeG,PSOE., deu luda lei, como expresión da vontade xeral.
gar á promulgación da Lei 3/1998, de 5 de Febreiro. A partir deste momento, xa só se pode, - Mal se pode auto,outorgar o título de de,
rán utilizar os xenuínos topónimos provinciais,
mócrata, quen de forma reiterada despreza a
"A Coruña" e "Ourense".
vontade popular, lexitimamente manifestada
(mesmo, por unanimidade) através de órgaos
Asi mesmo, cumpre recordarmos os seguintes
constituídos por representantes libremente
textos legais :
eleitos por sufráxio universal.

- Lei 5/ 1988 de 21 de Xuño, do uso do galega
como lingua oficial de Galicia palas entidades locais, aprobada unanimemente polo Parlamen,

- Asi mesmo, tampouco é merecente deste
"título" quen incumpre, de forma contumaz, as
sentenzas xudiciais ditadas por xuíces e maxistrados independentes e submetidos unicamen,
te ao império da lei. Lembremos: A xustiza
emana do pavo.

to Gal.ego.

- Lei 51 1997, do 22 de Xullo, da Administración Local de Galicia, cuxo artigo 7 estabelece
que "O galega, como lingua propia de Galicia, éo
tamén da súa administración local. [.. .] As convocatorias de sesións, ardes do día, mocións, votos
particulares, propostas de acordo, dictames das co,
misións informativas, actas, notificacións, recur,
sos, escrituras públicas, comparecencias. xudi.ciais,
e tódolos actos de carácter público ou administrativo que se realicen por escrito en nome das corpora,
cións locais , redactaránse en lingua gal.ega" .

- O Concello da Coruña amostra coa sua
condura ilegal, unha total falta de respeito ao
principio da división de poderes. Os poderes
lexislativo e xudicial semellan non existiren
para o actual titular d~ Alcaldia.
- Resultan vácuas e ridículas as alusións á
Constitución Española en boca de persoas que a
cotío vulneran os seus preceitos fundarnentais.

- É intolerábel a condura do governo Munici,

Despois deste longo e dificultoso camiño per,
corrido, de tanto ésforzo colectivo do Povo
Galego, expresado unanimemente através dos
seus lexítimos representantes, o Govemo Mu,
nicipal da Coruña e, nomeadamente o titular
dá Alcaldía, desprezando a referida vontade
colectiva e, facendo gala dun comportarnento
claramente antidemocrático, permite,se vul,
nerar sistematica e reiteradamente a normativa legal descrita, utilizando o topónimo ilegal,
"La Coruña" e negando,se á utilizació_n pre,
ceptiva do idioma galega como veículo de co,
municación oficial coas/cos seus cidadás/áns e
lexítima/os representantes.

pal da Coruña, a respeito do topónimo legal
-própria de aqueles que litigan con temeridade
e má fé-, consistente en interpor recurso xudi,
cial tras recurso, a sabendas da incontrovertibi,
lidade da matéria obxecto dos mesmos e que,
en boa lóxica, trae como consecuéncia senten,
zas desestimatórias das pretensións deman,
dadas, que levan aparelladas condenas en custas
procesuais, coadxuvando,se, con tan nefasta li,
ña de actuación, ao actual colapso que padece a
Administración de Xustiza e dilapidando diñeiro público -produto do esforzo e do traballo da
cidadania-, co único e perverso fin de satisfacer
caprichos ou veleidades de tipo persoal, asi co,
mo unha ideoloxia profundamente anti,galega.

Lembremos que tales incumprimentos legais
por parte do Govemo Municipal da nósa Cicla,
de, xa foron postas de manifesto en repetidas
sentenzas xudiciais, nas que os T ribunais obri,
gaban ao Concello ao cumprimento da toponí,
mía legal, ademais<le condena,lo ao pagamento
das correspondentes custes procesuais; a saber :

En todo caso, mentres o Governo Municipal
coruñés persista no incumprimento da legali,
dade vixente a respeito da toponimia oficial e
do normal uso do idioma galego, cumpre perse,
verar na sua defensa incondicional: Por respei,
to ao noso idioma e á nasa identidade, por res,
peito aos máis elementares princípios democráticos e ao noso esforzo colectivo. En definitiva,
por respeito a nós próprios. Como cidadás e ci,

- Sentenza n º 606, de 28 de Xullo de 1994 da
Sala do Contencioso,Administrativo do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia.

dadáns que somos non podemos transixir. •
·- Sentenza do Tribunal Supremo, na que se resolve o Recurso de Casación nº 7249/1994, interposto ·polo Concello da Coruña.

)

Ana Maria Rua Souto é Advogada e
pertence ao Consello Local do BNG da Coruña.

Prémio Os~eno
para Néstó'rRego e ·
Dioxino para Del Álamo
O restaurante Dezaseis, en
Compostela, acolleu na noite
do 21 de Abril a entrega dos
primeiros prémios
ambientais Osíxeno e Dioxina, que entrega ADEGA. Os
primeiros, destinados á sensibilización, defensa do património, aplicación de tecnoloxias limpas, cooperación internacional no campo do
meio ambiente e transparéncia informativa, recairon no
concelleiro de Meio Ambiente de Compostela, Néstor
Rego, na Co,ordenadora An. tiencoro do Umia e na Coordenadora pola Defensa dos
Rios, na cooperativa Terra,
na asociación AmaranteEcoloxia e Solidariedade, e
na Federación Ecoloxista.
Por outra parte, os prémios
Dioxina aos maiores atentados ecolóxicos, á falla de
sensibilidade e á politica pública máis nefasta, foron para a consellaria de Meio Ambiente, polo enterramento de
vacas en Mesia, ao concello
do Porriño pola
contaminación de lindano e
polo vertedoiro no que faleceu un rapaz, á papeleira
Brandia polos verquidos ao
rio Sar, e a Augas de Galiza,
pola aprobación de proxectos de encaros.•

Comeza a campaña
contra
as corridas de touros
No mes de Xullo cúmprese
un ano da criación da Pla·
taforma Antitaurina, que xa
puxo en marcha a campa·
ña de pcotesta en contra
das corridas de touros que
se organizan en diferentes
munlclpios. Comezou cunha conferéncla sobre a
crueldade da tauromáquia
que se celebrou o Xoves
19 de Abrll na Unlversldade de Vigo e cunha charla
en Compostela o Venres
20 organizada polo colectivo ecoloxista Liberación
Animal. A Plataforma Antitaurina organizará até final
do verán actos
semellantes neutras vllas
e cldades do país.+

Primeira Unho organiza

Arredor de Castelao
De Mª Pilar Garcia Negro
NÓS OS GALEGOS

Do rexeitámento dos prexuízos, da lucidez e ao tempo da paixón nacen estas aproximazóns ao Cascelao
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 C~telao 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 lite~atura, nen dramaturgo
hipervalorado, nen galeguista a la violeta, asumível até polos que con gosto o terian fusilado e só puderon
condená,lo ao exílio nen... ) E hai logo, eliminada a tona de distorsóns e preconceitos, a leitura atenta e
intelixente do que a obra de Castelao amostr3:.
Pilar Pallarés

ANOSA TERRA

as VJornadas
Independentistas

1

l

Tres conteréncias centraron!
a celebración das V Jornadas
Independentistas de Primeiffl
Linha. Baixo o lema "Combátendo a globalización capitai
lista. Loita nacional e internacionalismo no século XXI",
desenvolvéronse do 23 ao
de Abril na faculdade de
Ciéncias da Educación. Car
los Morais, secretário xeral ¡
de Primeira Linha, apresentou Que Fazer? e O Estado e
a Revolu9om, de Lenin, edi
tadas en galego por Abrente
Editora; Albert Hirujo falou da
loita independentista nos P~i
sos Catalans, e lñáki Gil de ~
San Vicente, membro da Rede Basca Vermelha, analizdu
· a globalización capitalista.•
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vatizar a indústria estase criando
tamén aquí ese imenso poder.

Expórtase armamento?
A sociedade sorprenderíase se
soubese onde está exportando
España. Un grupo de países do
oeste africano decretaron unha
moratória de exportación, é dicer,
peden aos governos que non exporten ali armas porque saben
que son o triángulo a países en
conflicto como Angola ou Serra
Leona. España exporta a estes
. países, non de forma directa senón desta maneira, triangulando.
As armas producidas aquí chegan
a Turquía, lndonésia, Marrocos
ou Angola e matan nos conflictos
abertos nestes países. Vende arma lixeira e munición. O camiño é
enviar, por exeniplo, a Bulgaria
para pasar logo a Angola. Ghana
aprobou a moratória da que talaba e o resultado foi que a Unión
Española de Explosivos instalou
ali unha fábrica. Este comércio
produciu 5 millóns de mortos en
1998 e 8 millóns de persoas que
abandonaron o país, segundo dados de Nacións Unidas.

En que momento se atopa a
privatización?

Gemma Xarles

'As armas españolas matan en lndonésia, Angola ou Turquia' •
-<>-c.v.
Gemma Xarles é a responsábel estatal da coordinación da campaña
"Adeus ás Armas" que promoven lntennón, Amnistia Internacional,
Médicos sen Fronteiras e Greenpeace. Como economista ten afondado

Cal é o presuposto militar do
governo español?
O govemo afirma que o gasto é o
que provén do Ministério de Defensa pero hai partidas con fins
militares tamén neutros organismos. Por exemplo, en Asuntos
Exteriores están as cotas da
OTAN e no presuposto do Ministério de Ciéncia e Tecnoloxía ternos os créditos concedidos á indústria militar para facer prototipos. O presuposto militar total ascende a 1.772 millóns de pesetas.
Estamos a talar do 2% do PIB
cando o adicado á investigación
non chega ao 1% do que, por outra banda, un 42% tamén se adica
á investigación militar. Estamos,
pois, gastando en estudar como
matar á xente e non en temas como a sanidade onde, pala contra,

se impón o medicamentazo.

Con que obxecto se adica un
42% da investigación a fins
militares?
lsto é a profisionalización do exército que, dependendo do modelo
que se escolla, pode significar tamen maior investimento. A xustificación do governo é que é preciso investigar máis para alcanzar o
nível tecnolóxico europeo. Existe
un entramado militar industrial
cuns intereses criados entre científicos, militares, governos e directivos das indústrias e iso fai máis
difícil mudar a situación. Unha
empresa militar non ten por que
dar razón dos prototipos que está
facendo, fai directamente a produción en série. No ámbito civil,
sábense os erros, contróiase a

no estudo do gasto militar do Estado español. Xarles, que participou
na XVIII Semana Galega de Filosofia en Pontevedra, denúncia unha política que privatiza as indústrias, que aumenta os investimentos con
fins militares e que exporta armas a países en guerra como Angola.

produción, no militar non hai información. Pasar de ser directivo
dunha empresa militar a unha civil
ten uns costes altos. Na civil hai
competéncia, na militar non.
Xustifícanse tamén dicindo que
ese investimento é preciso para
poñer fragatas no Mediterráneo e
protección militar en Ceuta e Malilla para controlar a inmigración
ilegal. Falan de seguridade con
estes temas como argumento.

Que posibilidades de reconversión existen para unha empresa militar?
Unha empresa como Bazán pode
adicarse a sectores novas con
posibilidades, por exemplo, dentro do ámbito da ecoloxia. Este tipo de tecnoloxia alternativa seria

acaida para reconvertir empresas .
que neste momento, por exemple, se están a adicar á aviación.

Como evoluen ós presupostos c9 PP no governo?
Aumentan. Antes non existía, poño por caso, o sistema de créditos en Ciéncia e Tecnoloxia que
foi inventado no governo do PP,
pero eu considero que o máis impactante da sua política é o tema
da privatización. A indústria militar
está pasando a mans privadas e
ternos exemplos como os de Estados Unidos nos que se criou un
forte lobby que paga as campañas eleitorais e ten ao presidente
atado de P.eS e mans cando hai
unha guerra como a do Golfo,
que aparece mediada polos intereses criados que existen. Ao pri-

Está case completa, só falta Bazán. Até o de agora o 50% da
produción militar estaba nas
mans de catro empresas públicas
que se criaran na época do franquismo. Tamén se privatizaron os
compromisos cos traballadores
nos despidos. Tiñan que botar fóra do traballo a un has 106.000
persoas e privatizouse o sistema
de pensións que supuña, até o
ano 2060, un total de 1,2 billóns
de pesetas. Entraron no concurso
empresas aseguradoras, entre
elas o Banco Bilbao-Vizcaia ou
Mapfre, que se fixeron cos cartas
do governo e va.n ir pagando pouco a pouco as pensións dos traballadores. Conseguiron de golpe
800.000 millóns de pesetas que
lles van dar grandes beneficios.

As investigacións militares son
pioneiras para os avances tecnolóxicos da sociedade civil?
Ese é un dos mitos que ten que
ser derrubado. Dise que Internet
comezou no Pentágono. e agora
· está ao alcance de tocios grácias a
ese esforzo militar. Non é certo. Se
a investigación fose directamente
orientada cara ,a sociedade civil
non a teríamos agora senón hai xa
moitos anos. Hai estudos que din
que só o 10% da investigación militar pode ter aplicación civil. Os
barcos dos exércitos teñen unha
tecnoloxía que nunca será empregada fóra do seu ámbito.•

111 ii'i!"li11 iiM!i'i'•1H
Xustificaba ese día un amigo a denomina,
ción delfín (non arroaz, a habitual no Mo,
rrazo) e dicíame que nos peixes hai moitas
especies da mesma familia. Pregunteille se
o arroaz, o golfiño e a toniña son especies do
delfín e díxome que si. A súa é unha opi,
nión de peso: a máis de veterano mariñei:ro -xa retirado- é un dos mellares esculto,
res de Galiza, cunha grande agudeza visual.
E está afeito a ver e a esculpir delfínidos.
A afirmación veuse corroborada polo Die,
cionario da Academia Galega e os t~aba,
llos sobre léxico científico de Luís Daviña
e da Sociedade Galega de Historia N atu,
ral. Segundo o Diccionario, a toniña viría
tendo un metro e medio de lonxitude e o
carpo máis groso e o bico máis curto que o
do golfiño; este tería un par de metros de
lonxitude, e o arroaz mediría uns tres me,
tros e sería de cor escura. Daviña precisa
as especies e os nomes científicos: o golfiño

O FÍO DA LINGUA

. Delfínidos
común é o Delphinus delphis, e o arroaz co,
mún o Tursiops truncatus. A toniña non
sería propriamente un delfínido senón un
focénido, a Phocaena phocaena, aínda que
hai autores que a inclúen naquel grupo.

romines. Polo resto, arroaz é o mesmo que
roaz cun a protético (engadido diante) co,
mo ternos en arrán/ran, arrecender/recen,
der, arremangar/remangar, etc.
·

Delfín (forma .non autorizada polo Diccio,
nario) ven do latín clásico delphinem (e es,
Pero o que a min máis me chamou a aten,
te do grego). Igual orixe ten golfiño pero
ción é que o meu amigo non dicía
cunha evolución anormal, xa que en latín
arroazlarroás senón roás. Esta (escrita roaz)
serodio a palabra fíxose dalphinum, que deu
é a forma normativa en portugués e segun,
a antiga forma dolfiño. Esta transformouse
do J. P. Machado viría do latin serodio ro,
dace, derivado de rodere, "roer". Efectiva, en golfiño por "etimoloxía popular" ao se
CBUar con golfo, termo marítimo tamén.
mente, o arroaz roe, rilla, tronza as redes e
os aparellos dos mariñeiros. Non procede,
ría, logo, de rapax, rapacis como opina Ca, _ T aniña procede do latín serodio thunnina, un

derivado de thunnus, "atún", pois lembra a
forma deste. Aínda que -como xa dixemoscientificamente non é un túnido senón un
focénido. E é un mamífero, non un peixe .

Delfín chámaselle igualmente ao fillo do
rei que o vai suceder no trono. A palabra
procede tamén de dalphinus, pero esta vez
como nome de persoa. Delfín/Delfina pro,
ceden dun nome de animal igual que Le,
ón, Úrsula ou Melisa.
Pois ben, algún Delfín foi o primeiro señor
da rexión de Grenoble, coñecida logo co,
mo o Delfinado. Os seus sucesores recibi,
ron o título,alcume, que logo pasou ao f¡,
llo máis vello do rei de Francia e despois,
por extensión, ao sucesor -nomeado ou in
pectore- de calquera gobernante.
·
Estes delfíns son persoas, pero ás veces ta,
mén son "bós peixes". +
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Unha asociación con dez sócios eunha dirección que se elixe asi mesma

Humana cobra 400.000 pesetas

a cada voluntário que vai ao Terceiro mundo
-0. H. VIXANDE

A Asociacié~ Humana de Catalunya, nome co que Humana
- People to People ·figura no
Rexistro de Asociacións de
Barcelona, conta na -Galiza
con catrocentos contenedores de recolleita de roupa
usada. Humana é unha asociación demasiado atípica, xa
que conta con só dez sócios
e funciona como unha empresa que, sen embargo, benefíc i ase da colaboración dos
concellos para recoller roupa.

1 de Diciembre, Día ¡\tf.urulial
contra el SIDA
.

A excepción dos avais de governos do Terceiro mundo, todo é
fanómalo na organización non govemamental Humana - People to
People, desde o feito de ser unha
asociación con só dez sócios a
que a sua dirección elíxese a si
mesma, pasando pela prática·
desbotada neutras ONGs de cobrar pela formación aos voluntários que envia ao Terceiro mundo.
O problema de Humana non reside na recolleita de roupa que
leva a cabo na Galiza e noutros
países desenrq_lados nen nos
proxectos que desenvolve no
Terceiro mundo, ·que poden .ser
discutíbeis ou non, senón na sua
organización interna. Humana
canta na Galiza con seta traballadores e nengun sócio. Tensó
dez sócios en todo o Estado español,· ainda que desde o 30 de
Xullo de 1987 figura como Asociación no rexistro de Barcelona
co número 9.261, como asegura
nos seus própri_
os boletins. Mália
isto, até o 8 de Febreiro de 2000
non apresentou os seus estatutos no Ministério do Interior. Ese
mesmo ano, o 23 de Febreiro, foi
Jdada e alta no rexistro da Axéncia España de Cooperación In-
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lolelin ele ffurmna, no que proclama o
ra o deHnvvtñmento".

MU

ternacional, ainda que nesta entidade afirman que non hai relación coa asociación. O texto que
regula o réxime interno de Humana indica que é Asamblea Xeral da organización -que se celebra ur:'ha vez ao ano- a que fis-

lema: •Roupa usacla para caap11'11Ción pa-

caliza a asociación e elixe, por
un periodo de cinco anos, a sua
dirección. A existéncia dun número tan cativo de sócios -ademais da centralización da aso- ciación- fai que a dirección se
elixa a si mesma.

de Humana como asociación
O director de Hum.a na Oeste,
abondaria para acreditar a bonque opera no Oeste do Estado
dade dos proxectos, porque taespañol, Erik DorphJensen, asemén en teoria un funcionamento
gura que a asociación non ten
democrático da asociación serviánimo de lucro e a empresa auria para decidir para que proxecditora da asociación, Santacana
tos marchan os cartas e para fisAuditores, non atopou nengunha
calizar os proxectos no Terceiro
_irregularidade na. sua contabilidamundo. Non é asi, porque Hude. Jaime Tuset, a persoa de
Santacana que xerenciou o tra- - mana é unha organización pechada. O artigo cinco dos seus
ballo de auditoria, afirmou que
estatutos permite o ingreso na
non é a primeira vez que Humaasociación pero prevé que se
na audita as suas cantas. "Non
podan sumar persoas de fara de
están abrigados a facelo, pero
España. Tan anómala disposipor cuestións de transparéncia
ción facilitaria o desembarco de
prefiren -auditarse"; explica Tuset.
membros de fara do Estado no
caso de cambiar a correlación
O 13% da facturación de Humade forzas Humana en España
na vai a proxectos de colaborapor mor dunha abertura da orgación, segundo recoñece a asonización. Existirian outras fórmuciación, moi pouca marxe para
las para un·ha organización sen
unha organización solidária. O
ánimo de lucro que non quer ter
resto marcha a gastos de xestión
un carácter aberto, como unha
para manterse a si mesma, dado
fundación, pero isa abriga a ouque a recolleita de roupa exixe
tros controis.
tal loxfstica que abriga a contar
con traballadores especializados,
Outra cuestión é o funcionade feito, nengun voluntário presta
mento dos proxectos internaservizo dentro do Estado espacionais de Humana. Certo é
ñol -a própria Humana elude o
que canta con avais e que
voluntarismo dentro de España.
apresenta cartas dos governos
Ademais da recolleita de roupa,
dos países nos que actua, pero
conta con trece tendas dentro do
os seus proxectos , mália ser
Estado español nas que vende
nominalmente de Humana en
roupa reciclada.
España, están moi controlados
pota matriz escandinava. É ali
Control da organización
onde destinan aos voluntários
dos proxectos e tamén o lugar
A cuestión de fundo é quen decino que os preparan durante
de os proxectos nos que particiseis meses. Estes últimos depa Humana e o control sobre os
ben de abonar do seu próprio
mesmos, posta que é no Estado
peto entre 300.000 e 400.000
español onde se xeran os recurpesetas. Humana asegura que
sos para levalos a cabo. A audison gastos de manutención ,
toria avala a legalidade coa que
pero o procedimento é compleopera Humana dentro de Espatia, pero non certifica que ese
tamente anómalo entre as organizacións non governamen13% de benefício que obtén en
tais, que nunca reclaman carEspaña ten un destino lexítimo
nen vela pola execución dos , tas aos seus voluntários, ainda
nos casos de formación . +
proxectos. En teoria, a condición

Oasasinato de Montse_
rrat Domínguez pon de manifesto avulnerabilidada das mozas nas agresións sexuais

'Quen se vai meter comigo?'
No seu entorno. Ai é onde busca
a policía ao asasino ·de Montserrat Domfnguez, a moza de Viana
do Bolo que aparecia marta o
Venres 20 de Abril, tras seis dias
de busca. A policia que estuda o
crime, entre a que se atopan alguns dos investigadores da morte
das tres rapazas de Alcasser, xa
interrogou a familiares, amigos e
viciños. Din que o culpábel está
controlado, pero que ainda non se
pode confirm~r. O subdelegado
do Governo, Arsénio Fernandez
de Mesa, pede tranquilidade, pero
en Viana ninguén ten sosego
desde que apareceu o cadáver.
Mália o segredo sumarial, presúmese agresion sexual ao aparecer Montserrat sen roupa. As que
menos descansan, as viciñas da
vila da sua mesma idade.
"Quen se vai meter comigo se
eu non me meto con ninguén".
Esta era unha das expresións
de Monstserrat, segundo cantan
as suas achegadas. A rapaza foi

EnterTO da moza asasiñada no cemitério de San Martiño en Viana do Bolo. R. VEIGA

vista por última vez ás cinco da
mañán do dia 14 de Abril. As catre da tarde do dia seguinte e,
ao ver que non aparecia na casa, os pais cotnezaron a buscala. Viana do Bolo é unha pequena vila na que moitos dos viciños non reparan de se teñen a

porta pechada ou non. Desde o
21 de. Abril, extrémanse as precaucións. Nengunha xoven da
vila volta soa para casa. Poucas
informacións trascenden da investigación, pero a Garda Civil
deu entender que o asasino é
unha persoa achegada.

Vulnerabilidada. Esa é a palabra
coa que define Mercedes Oliveira, profesora e especialista en
educación sentimental, a situación na que se puido atapar
Montserrat Do mí nguez. "Veño
de escoítar a notícia dun xufzo
en Fráncia por unha violación
masiva. E é chamativo que ao
seren vários rapaces non se
aprécie como un delicto en toda
regla", sinala. O asasinato de
Monstserrat, cuxo rostro apareceu desfigurado polos. golpes,
lembra outras martes violentas
como a de Beatriz Garaboa, en
Decembro de 1998, a golpes
dentro dun automovil e cuxo
asasino era un coñecido, ou
máis atrás, o de Yasmina Soto,
de 17 anos, que en 1990 apareceu marta no Lago Castiñeiras,
en Vilaboa, despois de tres meses de búsqueda.

Medo permanente
"Neste momento a educación

sentimental é máis necesáría
para os rapaces que para as
rapazas. A masculinidade segue formulándose en termos
de violéncia. Cos avances da
muller, os mozos sinten que
perden espazos e reaccionan
con violéncia", sin ala Mercedes Oliveira. "Unha rapaza extrovertida continua a parecer
como unha presa fácil para
eles", engade. Para Ana Míguez, presidenta do Grupo de
Estudios sobre a Condición da
Muller Alecrfn, as rapazas novas son as grandes esquecidas nas campañas contra a
violencia de xénero. "Non sei
se ten que ver ·con que non teñen idade para votar, pero o
certo é que estan igualmente
expostas ás agresión sexuais.
A marte de Montserrat será un
golpe para as rapazas do seu
entorno. Non podemos viver
nun medo permanente, pero o
certo é que as rapazas deben
andar alerta", sinala. +
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O Defensor del Pueblo
relaciona o control
fronteirizo coa
contención da xenofóbia
Enrique Múgica, Defensor
del Pueblo, considera que
para impedir que medre o
sentimento xenófobo no
Estado español cómpre
aumentar o control sobre as
fronteiras e evitar a
chegada masiva de
estranxeiros. Para Múgica,
a permisividade trae como
consecuéncia o racismo "tal
e como se viu en Fráncia,
onde os imigrantes c;riaron
un conflito social moi forte".
Segundo o Defensor, o
governo Aznar está a
mostrar unha atítude
impecábel no tema da
imigración. "Fan ben as
cousas porque mesturan a
xenerosidade coas normas
de regulación, para integrar
os traballadores que
chegan sen grandes
traumas."•

Contrastan as reaccións en todo o Estado
coas producidas na Galiza ante aafirmación 9e que 'o castellano nunca foi imposto'

Tronada política polo discurso do Rei no Dia do Ubro
-0- B. LAXE

O acto cultural do .Diado Libro
desembocou nunha tronada
política. O discurso dp Reí afirmando que o castellano nunca
tora imposto, senón ''feito seu
polos povos por vontade libérrima" foi contestado tanto polos nacionalistas como polos
progresistas de todo o Estado.
Sorprende que o PSOE asumise este discurso asimilacionista do PP e o pouco eco que tivo na prensa galega.
"Haberia que condenar a cadea
perpétua, xa que me opoño á
pena de morte, ao que lle escrebeu o discurso ao Reí", afirmou
o escritor e xornalista Manuel
Vázquez Montalbán. Outro escritor, nada nacionalista, Javier
Marias, declarou que a afirmación do Rei "é falsa" e que o
"castellano impúxose, pala forza, ainda non hai moíto tempo".
Enrique Vila-Matas, recorda que
en América Latina ''tamén se impuxo a sangue e lume".
As reaccións de escritores, xornalistas e políticos progresistas
censurando o discurso do Reí
foron moito máis amplas. El País dedícalle un editorial no que
pon de manifesto que as críticas
non veñen só dos nacionalistas
e a falsedade da afirmación, recordando a imposición legal do
castellano en numerosas disposicións ao longo da história. Tamén afirma que "sorprende este
erro de Juan Carlos F'. El
Mundo, pola sua banda, considera o discurso "pouco matizado" nun comentário editorial, criticando a "reacción esaxerada
que produciu", ainda que aponta
que o castellano ''foi imposto a
cataláns e bascos durante a ditadura franquista".
Unha reacción que, na Galiza,

en contraste cos xornais madrileños, bascos e cataláns, non
aparece como tal nos meios de
comunicación, que tratan o tema coma se non fose con Galiza e, unicamente en La Voz
aparece a posición do BNG.
Si recollen os xornais as posicións dos nacionalistas bascas
e cataláns, nas que se poñen de
manifesto a falsedade das afirmacións reais e como a Coroa
está a ser utilizada pola política
uniformadora do PP. lñaki Anas ag ast i, voceiro do PNV no
Congreso, advirte á Casa Real
que "se el toca estos asuntos,
tocarémolo todo, incluida a própria transición e quen foi o que
nomeou ao Rei".

Críticas a eito
Pero foi en Catalunya onde o
eco do discurso foi máis grande.
Non só o criticou o presidente
da Generalitat Jordi Pujol, senón o seu partido, CiU e máis
ERC, cuxo secretário xeral, Carod Rovira, considerouno "un
ataque. á rhemória histórica", re-

cardando que foi torturado por
non talar castellano. O dirixente
do PSC, Pasqual Maragall, recon;tou como o castellano foi imposto en Catalunya e a voceira
do PP catalán, Alícia Sánchez,
contrastou as afirmacións do
Rei "cun pasado que todos coñecemos".

taran deixar a salvo á Coroa
desta polémica, poñendo de
manifesto que é o Governo central quen lle escrebe -os discursos ao Rei. Ainda así, lñaki Gavilondo, na Ser, referiuse a que
a Casa Rear podía ter pedido
que se mudase o párrafo de non
estar de acordo.

Contrastan, efectivamente, estas afirmacións en Catalunya
dos partidos estatais, coas declaracións dos seus dirixentes
en Madrid. Tanto o voceiro
parlamentário da dereita, Luis
de Grandes coma o seu compañeiro socialista, Jesus Caldera , afirmaron que as reflexións reais "estiveron plagadas
de bó xuízo e acerto", ao tempo que afirmaron co.mpartilas.
Pola contra, IU considera o
discurso "inaceitábel", afirmando que falta á verdade "desde
o ponto de vista filolóxico e
histórico".

Pero Aznar e outros membros
do seu Governo, como a ministra de Cultura, Pilar del Castillo, defenderon as afirmacións
do discurso. Tamén o fixeron
outros intelectuais españoles,
como o director da Real Académia Española, Víctor G. de
La Concha, ou o vicedirector
da mesma institución, Gregório
Salvador, quen se referiron a
que "é unha doctrina comun
que o español é unha língua
de encontro". Precisamente, o
castellano "asumido por vonta- ·
de libérrima, non imposto"· é a
·doctrina que trata de impor o
PP. Unha doctrina que ten evidentes traslacións á vida diária
dos cidadáns, como se veu demostrando na Galiza nos últimos 12 anos.+

Ante o rebúmbio armado, desde
a Casa Real afirmouse que o
Rei só se refería a América Latina. A maioria dos políticos ten-

O BNG critica

'a uniformización españolizadora'
Francisco Rodríguez, voceiro
do BNG no Congreso, acusou
ao governo central de "utilizar
a figura do Rei para tomar
partido, de forma descarada,
por opcións e interpretacións
que faltan á verdade e agachan as condicións de discriminación lingüística que ainda
sofren moitas sociedades con
língua própria nas que o castellano é língua do poder, en toda
a sua amplitude, ademáis de

ser oficialmente preponderante".
Pergúntase o deputado do BNG
ao governo central quen foi o
departamento que dirixiu o discurso do Rei e se "este tipo de
manipulacións e negacións da
obxectividade histórica son a
nova proposta guvernativa para
o ens.ino da história de España".
Pon de manifesto Francisco
Rodríguez que o discurso do

Rei coincide con outras mensaxes ba mesma dirección emitidas desde esferas institucionais
e académicas "dirixidas á exaltación do castellano e á minosvaloración e/ou negación dos
dereitos doutras línguas peninsulares". Para o BNG esta pos·tura entra dentro dunha campaña do Governo central para
"centralizar competéncias e favorecer a uniform~zación españolizadora da sociedade".•

.

..

Mollet del Vallés,
,
primer mumc1p10
do Estado que reclama
a república
O concello de Mollet del
Vallés, en Cataluña, que
ten unha povoación de
40.000 habitantes,
aprobou o pasado
Mércores, 25 de Abril,
unha declaración pública
a prol da república como
"sistema político
·democrático que expresa
a vontade popular e os
anceios de xustiza e
liberdade". Esta moción
contou cos votos a favor
de CiU, PSC, Iniciativa per
Catalunya e Esquerra . .
Unida. O PP abstívose.
ERC, mália que non conta
con grupo municipal,
apoio a decisión
consistorial.•

O PNV quere que sexan
vítimas do terrorismo
os que sufriran violéncia
no franquismo
O Partido Nacionalista
Basca (PNV) apresentou
unha proposta para reformar
a Leí de solidariedade coas
vítimas do terrorismo. Con
ela, este partido pretende
engadir entre os
seusposíbeis beneficiários
os que padece ron.actos
violentos "por parte de
persoas vencelladas aos
poderes públicos, ou co seu
amparo, nos tempos
predemocráticos". Os
nacionalistas bascas
consideran na sua iniciativa
que é necesário que o
espírito da leí trascenda a
relación exclusivista cos
atentados da ETA e
aprehenda, de xeito claro,
calquera tipo de violéncia,
veña de onde veña. Antonio
Cubillo, independentista
canário e ex-líder do MPIAC,
solicitou unha compesa<;2ión
como vítima do terrorismo de
estado.t -
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Ainseguridade cidadá eamá gestao económica, as grandes preocupa~oes dos lusos ·

Portugal festeia .
o 25 de Abril na pior crise do governo de Guterres
criminoso como um bem-em-si;
contrapondo outros com a pena
perpétua para os autores de crimes contra a integridade física.

e0- GONCi=ALO NUNO DE FARIA

Portugal acaba de festejar,
um pouco por todo lado,
mais um aniversário da que
ficou conhecida no mundo
inteiro pela Revolu~áo dos
Cravos. Mas vinte e sete anos
após a madrugada redentora
que devohleu ao país vizinho
a liberdade cerceada durante
cerca de meio século, os portugueses encontram-se cépticos e pessimistas quanto ao
futuro do país, que se debate
com um dos mais elevados
índices de endividamento externo de que há memória.

Sao muitos os detractores que,
aproveitando-se destas situa96es, desancam no Governo
e apontam o "25 de Abril como
a culpa e o bode expiatório de
todos os males que ocorrem em
Portugal" nao se coibindo de
afirmar que "melhor fóra nao
nos terem libertado, já que só
mudaram as causas do medo
com a liberdade oferecida a
Portugal com a Revoluc;ao dos
Cravos".
Afirma~oes como a supracitada
encontram-se a esmo nos periódicos lusos, cujos autores, mais
que frustados com o decorrer
das coisas, protestam contra
"tanta desordem, tolerancias
irresponsáveis e impunidades
escandalosas"

De acordo com alguns analistas
trata-se de urna anestesia geral,
cuja origem e raza.o de ser encontram-se na indiferen9a e alheamento do cidadao comum
pelos problemas que atravessa
o país de Norte a Sul.
O mais grave de tudo iso é terem de suportar um primeiroministro, cegado pelos holofotes da permanenc ia e manutem;ao do Poder, a clamar e a
garantir aos quatro ventos que
está tudo a correr e de acordo
com as projec96es dos centros
de decisao que o seu governo
socialista coordena e dinamiza.
E António Guterres, grq9as ao
seu catolicismo militante, a todos perdoa e em tudo se desculpa, pois sabe que o país nao
tem alternativa á sua pessoa e
ao partido que lidera para que
se proceda a mudan9as e altera96es na governa9ao.
Este António Guterres de agora
nao. tem nada em comum com

Zeca Afonso, á esquerda, o cantor do o Gróndola xunto a oulros dos cantores da música popular portuguesa.

aqueloutro, entao líder do maior
patido da oposi9ao, que em
1995 galvanizou os portugueses
par aum projeto nacional participado. De todo esse dianmismo
retirado da vaga de fundo entao
conseguida e que lhe proporciQnou o capital político suficiente
para ganhar elei96es, resta, presentemente, urna imensa decep9ao só comparável com as
muitas expectativas que o próprio criou e conseguiu junto do
eleitorado.
·

Tudo e todos temem, por aqui,
as nefastas consequencias que
vao sugir coma finaliza9ao do
111 Quadro Comunitário de
Apoio, já que nada e ninguém
tem trabalhado em preparar,
adequadamente, o país para ao
choque quando a teta secar.
Internamente o panorama da realidade portuguesa nao é nada
bom: o ensino degrada-se, a
droga alastra, a corrupc;ao instala-se e a criminalidade sobe em

flecha. Segundo os números ultimamente divulgados, os portugueses sofreram, no ano transacto, cerca de 80.100 crimes
contra a vida, a integridade física, a liberdade pessoal e a reserva de privacidade.
Este quadro tem fomentado, em
diversas estructuras sociopolíticas fortes e contundentes discussoes quanto aplicabilidade
da ac9ao adminsitrativa, apelando uns para a "reabilitac;ao do
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Titular ..................................................,...~··· ·· · ······ ..............~ ·····~ ········· .... ..

Povoación ..................................... Província .............................................. .
Sérvan$e-tomarnota da atender até novo avlso, e con cargoá mlñaconta, os recibos que ao rr.ieu
neme He sexan apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nosa Terra).
Oata

Atentamente {Sínatura)

Pagamento con cargo ao meu cartón de crédito
Visa

Nj1 1 l

1, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Data de cadocidade do cartón (imprescindíbe!) ................................................. .

Nome do titular ................................................................... :...................................
Sinatura do titufar (impresdndíbe!):

O Talón bancárlo adxonto.

Perante o exposto dizem os
analistas que o Govemo, dada a
sua falta de coragem política estancar a despasa corrente do
Estado, reformar a AdministraQao e dinamizar, com gente
competente, o sector da Economía- "está a transformar Portugal num Estado residual pela
sua declarada impotencia em
fomentar mecanismos de solidariedade social capazes de estancar esse numero, cada vez
mais elevado e crescente, dos
excluídos e desprotegidos"
Mas, e de acordo com as mesmas análises, tal nao é possível,
pois este Governo "sustenta-se
numa estrutura político-partidária que nao tem unidade ideológica, nem linhas claras de actua~ao política ( ... ), antes potenciando toda urna cultura de impunidades e irresponsabilidades."

Ter conta da memória
histórica
Apesar de urna sondagem recente divulgar os maiores atropelos e disparates que se podem cometer em rela9ao ao 25
d'Abril/74 -só 1/3 se recorda do
ano em que ocorreu; menores
de 29 anos pensam que Salazar
era vivo á altura do golpe de Estado; 86% dos jovens questionados nao conhecem a sigla do
Movimento das ForQas Armadas
(MFA) e a do entao Processo
Revolucionário em Curso
(PREC) é totalmete desconhecida, as comemora96es dos 27
anos do 25 d'Abril decorreram,
em dia festivo, por todo Portugal.
Em Viana do Castelo, Braga,
Bragan9a, vila Real e Porto, Na
Regiao Norte; ,em Lisboa, capital, Coimbra, Evora, Faro e outros imprtantes centros urbanos
-"a rua voltou a ser o sítio onde
o Povo desagua"... para festejar
a Revolu9ao dos Cravos que como é suposto e contra todas
as adversidades- continuará a
constituir urna referencia da Liberdade e um marco a redobrar
a luta por mais direitos e menos
desigualdades.+
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Só óvenezolano Chávez criticou oacordo do Cúmio da ALCA en Quebec

Os estados americanos
aceitan as regras comerciais de Bush

Lago de se anunciar a
rotunda vitória do líder
independentista e actual
presidente montenegrino
.Milo Djukanovic, o
escrutínio dos votos
enfriou calquera
posibilidade de referendo a
prol da secesión.
Djukanovic só obtivo o 42
por cento dos votos (35
dos 77 escanos do
Parlamento de Cetinje) e,
- polo tanto, terá que adiar a
decisión de convocar o seu
povo a unha consulta
sobre a total
independéncia de
Montenegro. Os
defensores da
continuidade da unión con
Sérbia, dirixidos por
Predrag Bulatóvic, xa
anunciaron que se oporán
a calquera reforma
constitucional. Arestora,
Montenegro xa canta con
amplas competéncias. Ten
unha divisa nacional
própria, gardas fronteirizas,
policia e xestión pública.+

-0. CÉSAR LORENZO GIL

O presidente estadounidense,
George Bush, logrou unha importante vitória diplomática ao
conseguir aprobar un acordo
de mínimos entre todos os países americanos para camiñar
cara ao libre comércio continental. O Cúmio das Américas
de Quebec rematou cunha declaración final que recofiece
as bondades do libre mercado
cos EEUU e o boicot a Cuba
para calguer das decisións
futuras. As portas da fortaleza onde se celebraron as
xuntanzas, centos de manifestantes contra a mundialización, exixiron mudanzas radicals para acabar coa pobreza.
En expresión de parte da prensa
internacional , o presidente de
Venezuela, Hugo Chávez, asumiu o papel de disidente do pensamento dominante. O bolivarista foi algo máis ca isa. Diante da
treboada semántica do vocabulário estadounidense, baseada
nos fetiches das palabras "democrácia" e "liberdade", Chávez
puxo en dúbida que sexan democrácias reais os governos instaurados en moitos dos países
do continente americano. Defensor do seu proxecto de revolución desde C~racas, o presidente atacou a lexitimidade das típicas democrácias bipartidistas,
substentadas palas oligarquías
locais e o apoio norteamericano,
constantemente ameazadas pala pantasma do golpe de estado.
Nas reticéncias de Chávez resúmese o actual intre de América. Nunha xuntanza na que se
quería decidir cal é o modelo
económico para o continente
con máis posibilidade de crecimento, segundo todos os expertos, Washington obtivo un novo
triunfo sobre Cuba, protagonista
ausente das conversas de Quebec. Bush utilizou a total hexem o n ia que exerce o seu país
para facer equivalente a liberdade de mercados coa liberdade
individual. Ao seu favor contou
co aplauso de Arxentina, país
arruinado polas teses defendidas pala Alca pero necesitado
do apoio estadounidense para
retratar o seu tesauro público.

A procesión dos caladiños
Para os estadounidenses, o
acorde de Quebec é moi importante por várias razóns. Por unh a banda, se se aproba finalmente un espácio único de libre
comércio entre Alaska e Tierra

Montenegro s8guirá
ligada a lugoslávia

García sobe pontos
tras a crise na cúpula
eleitoral de Toledo
O presidente dos EE UU, na imaxe xunto á sua dona, comeza o seu mandato recibindo a vasalaxe dos seus viciños.

del Fuego, os produtos made in
USA podarán venderse sen
nengun tipo de arancel e a prezos máis competitivos cós fabricados nos países importadores.
Ao mesmo tempo, tal e como
demostrou a experiéncia de libre
mercado con Canadá e México,
os benefícios dos investidores e
das indústrias dos países desenvolvidos medra tanto coma a po-

breza dos subdesenvolvidos. Tal
e como explica a economista canadense Naomi Klein, "hoxendia, o 75 por cento dos mexicanos viven na pobreza. En 1981,
esa porcentaxe era do 49 por
canto". Velaí as consecuéncias
dos acordes de mercado.
No plano estratéxico, coa Alca,
Washington consegue fechar o

Os inquéritos son cada
dia máis favorábeis para
o ex presidente peruano
Alan García, respecto ao
favorito Alejandro
Toledo. García viuse
favorecido pola fonda
crise da cúpula eleitoral
do seu competidor. O
candidato de Perú
Posible sufriu o
abandono do seu
máximo asesor, o
escritor Álvaro VargasLlosa, quen o acusou de
mentireiro e chegou a
comparalo con Alberto
Fujimori. Segundo o ex
asesor, Toledo intentou
pactar cos médios de
comunicación o
silenciamento do caso da
nena Zarai, suposta filia
natural do candidato.
Estes problemas, mol
difundidos pola prensa
limeña, poden chegar a
costarlle a presidéncia. •

círculo da doutrina de Monroe,
"América para os americanos", é
dicir, para os EEUU. Lego de
máis de cen anos nos que os
marines estadouni.denses e a
CIA teceron unha rede de barbárie para asegura_r os intereses
do seu país no continente, só
Cuba parece resistir a sua influéncia, á espera do que dea de
si a "disidéncia" de Venezuela.+

Aloita ao outro lado do.valado
O Cúmio realizouse entre o dispositivo policial máis amplo de
toda a história de Norteamérica. O centro histórico de Quebec, antiga fortaleza francesa,
converteuse nun búnquer arrodeado dun imenso valado de
cimento e arame. Do outro lado, milleiros de activistas contra a globalización prepararon a
sua protesta, emarcada no
Carnaval contra o capitalismo.
Como noutras manifestacións,
cada tendéncia política asumiu
un papel na batalla contra a policia, que rematou con máis .de 40
feridos e cantos de detidos. Os
grupos negros, formados por
anarquistas, lanzaron várias
ofensivas contra o valado de formigón e lograron crebalo, ainda
que non tanto como para'.' o atravesar. Grupos azuis e amarelos,

C.

#O

formados por colectivos cristiáns
e sindicatos, guindaron, grácias
a unha catapulta, bonecos de
peluxe, que representaban a
candidez dos líderes americanos
nas mans dos EEUU. Ao mesmo
tempo impartíronse obradoiros
sobre xeitos alternativos de consumo, ciclos de conferéncias sobre o que vai supor a Alca e diferentes festas, nas que a música
e a poesía foron protagonistas.

Privatizar un hemisfério
Os convocantes da protesta alertaron coa sua preséncia dos perig os que representa o acorde
económico para o futuro da
maioria da povoación do continente americano. Nas suas análises, a Alca permitirá a privatización da água, especialmente ao
cargo de compañías estadouni-

denses ou de Canadá. Tamén
significará a eternización da débeda externa, ao se impoñeren
as regras do Fundo Monetário Internacional en todos eses países,
sen posibilidade de negación.
Ademais, coa proposta na
man, os activistas antimundialización comprobaron que o tratado, que se asinará antes de
2005, posibelmente en Buenos
Aires, supón a perda de valor
das lexislacións estatais en benef ício das grandes corporacións, que inclus.o obteñen cartas de direitos e de priviléxios.
Estas medidas proteccionistas
queren impedir que os. próprios
estados tomen medidas de
emerxéncia económica (expropriación, por exemplo) sen o
consentimento das grandes
empresas transnacionais.+

Israel reabre algunhas
fronteiras palestinas

LORENZO

Gadaña c:ontra gadaña en Bolívia
A marcha campesifia boliviana xa está en La
Paz. Non abondaron mil tramas para desarmala, as técnicas aprendidas na Escola das
Américas de Panamá de nada lle serviron a
Hugo Bánzer para calar o seu povo. Entrementres lle ria as grácias a Bush en Quebec,
a xente que di representar democradcamente ·
pediulle solucións para os seus moitos proble~

mas. Nas ruas da capital de Bolívia volve flamexar a bandeira multicolor dos índios.
Percorreron centos de quilómetros, en vellos
camións, en carro de mulas ou a pé para garantir a subsisténcia. Os cultivadores de coca
exixen o final da entente cos Estados Unidos, que ameaza con estender o Plano Co-

lómbia a este país, un dos máximos produtores desta planta, arraigada na sua milenária
cultura, con mil aplicacións medicinais. Os
labregos de Cochabamba non queren que lles
tiren o direito a usar a água. Outravolta a rebelión contra o abuso. De novo, o berro pregando xustiza, coma e·co eterno contra o esquecimento. •

\

As conversas de paz que
manteñen en segredo
membros da Autoridade
Nacional Palestina e do
governo israelita comezan a
dar os seus primeiros
froitos. O pasado Martes, 24
de Abril, Israel abriu as
fronteiras entre Gaza e
Exipto e desbloqueou a
cidade de Xericó, un dos
pulmóns económicos da
zona árabe. No anúncio
destas medidas, o ministro
de Asuntos Exteriores,
Simon Peres, dos
laboristas, xustificou a
atitude dialogante na
necesidade de volver á vida
cotiá de antes da ofensiva
hebrea. "O governo de
Israel está interesado en
que os palestinos poidan ter
unha vida normal", explicou
o político.+
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O PLANO COLÓMBIA OU A DISCULPA INTERVENCIONISTA
DO NARCOTRÁFICO
FERNANDO LóPEZ PRADA

E poderiamos engadir máis perguntas. Por
que o groso da partida vai destinado ás for,
zas Armadas (que contan xa cun orzamen,
to de perto do 5% do PIB) se en Colómbia
a loita antinarcóticos é competéncia da Po,
licia Nacional? Por qué a axuda gringa se
concentra no terreo militar e en troques os
contactos do govemo Pastrana coa UE te,
ñen como eixo a ladafüa da paz e os derei,
tos humanos? Qué pintaba na comisión do
Congreso que debatía o Plano o señor Law,
rence Meriage, vicepresidente da transna,
cional occidental Oil and Gas Corporation?

"Colómbia é o único país do mundo onde os
guerrilleiros marren de vellos". Asi refiren
os seus paisanos o enquistamento dunha
longa guerra en que o bando insurxente nen
conquire ~o poder nen é tampouco derrota,
do. As guerrillas de esquerda, nestes mo,
mentas as FARC e o ELN, aumentan a sua
expansión en território rural, pero a maioria
da povoación e os axentes económicos e so,
ciais concéntranse nas cidades da franxa an,
dina. A situación poderia manterse de xeito
case indefinido, o cal supón unha ameaza ao
poder do Estado e a oligarquía non tanto por
explosión revolucionária como por desgaste
, e deslexitimación da sua apenas democrácia.
Para contrarrestar este equilíbrio o governo
Pastrana elabora en 1999 o Plano Colómbia.
Un plano para a paz, a prosperidade e o afarta,
lamenw do Estado. Redactado en inglés, des,
coñecido pola opinión pública e posterior,
mente confundido co Plano de Desenvolve,
mento aprobado polo Congreso colombiano,
o destino do Plano Colómbia, violando as
vias constitucionais, foi o de ser apresentado
por tres senadores norteamericanos como
Alianza Act ou proxecto de lei Sl 758. Ali o
govemo Pastrana solicitaba axuda aos EE
UU para combatir o narcotráfico no seu país.
A finalidade manifesta do Plano é a consoli,
dación do Estado (integridade territorial e
confianza nas institucións) asi como a atrae,
ción de inversores estranxeiros que posibili,
ten a saida da meirande crise económica na
história do país, cuns índices de paro de máis
do 20%. O principal impedimento localízase
textualmente na "violencia e corrupción, ali,
mentadas polo narcotráfico" 1. Debúxase asi o
obxectivo concreto de diminuir ao 50% o
cultivo, procesamento e distribución de coca
durante os próximos 6 anos, calculando para
o mesmo un costo total de US $ 7.558 mi,
llóns. As partidas abranguen nomeadamente
a ofensiva militar (erradicación de cultivos,
combates, intelixéncia e control aéreo, te,
.._ rrestre e fluvial), reformas xudiciais (extradi,
cións, condeas en qi.deas de máxima segu[i,
dade "p~a narcotraficantes e outros delio,
cuentes" ·, evoludón cara un sistema ·acl:ISa,
tório alleo á tradición xurídica colómbiana)
e desenvolvemento social a través de progra,
mas focados basicamente nos efeetos que as
outras medidas han ter sobre os sectores vul,
nerábeis da povoación.
O governo colombiano comprométese a apor,
tar aproximadamente a metade do orzamento
total, preparando para o efecto o conxelamen,
to dos soldos dos traballadores públicos, a pri,
vatización dos poucos sectores que non o esta,
ban, recortes en servizos sociais, o recurso a
préstamos do Banco Moodial e o Banco Inte,

CURRA, 41.

•

As manifestación cantra o Plano Colómbia son comuns. Na fotografia, a acontecida en Porto-Alegre en Xaneiro.

ramericano de Desenvolvemento por valor de
aproximadamente de US $ 3.000 millóns e a
sinatura de acordos de libre comércio estipula,
dos polo FMI. Factores todos eles que aumen,
tarán a débeda externa do país. O resto dos
cartos contémplanse como axudas doutros es,
tados. Pastrana pede aos EE.UU. unha axuda
por valor de US $ 1.500
millóns.

• A AXUDA COMO
INVESTIMENTO. Esta
cantidade, que final,
mente ascende a U.S .
$1.574 millóns é deba,
tida por unha comisión
de oito persoas no
Congreso dos EE UU o
11 de Febreiro de 2000.
Por qué había ter o Pº'
deroso veciño do norte
interese en aprobar es,
. ta axuda? Ali expón a
sua postura o Xeneral
Barry R. McCaffrey, di,
rector da Oficina Polí,
tica Nacional de Control de Drogas, ancora,
do na idea de que "os

,

aos departamentos de Putumayo e Caquetá,
no sul de Colómbia, onde se cultiva o 80%
da coca consumida en EE UU Sobre esta zo,
na está focada a Fase 1 do programa, a un
ano vista (o presente de 2001), para logo xe,

MUSICAS DA TERRA
Tel:qono 986 672 439

'Qué relev~ncia ten
para o negócio da coca
meramente arrasar un
área de produción se
máis da metade dosbenefícios mundiais,
segundó cálculos da
OCDE, circulan
através do sistema
financeiro dos EE UU?

traficantes dependen dos
cultivos de coca e ma,
poula en áreas remotas
fóra do control do governo". Estase a referir

SAN ADRIAN DE COBRES (VILABOA)

ralizarse no resto do ·país nos cinco seguin,
tes. Dese orzamento, o 85% iría destinado a
batallóns antinarcóticos, helicópteros e
avións de combate, lanchas e radares ,parti,
da polo tanto xa en principio apetecíbel pa,
ra a induústria armamentística norteameri,
cana. Estas "áreas remotas", agora en control
da guerrilla das FARC,
pasarian a estar contro,
ladas polo govemo. O
que xa non está tan cla,
ro é que a coca e ma,
poula deixarán de cultivarse: eis a falácia de
McCaffrey, porque son
os cultivadores quen
dependen dos trafican,
tes, e non á inversa.

O negócio do narcotrá,
fico sofriria apenas un
temporal deslocamento
no que á produción se
refire, como aconteceu
en tempos coa heroina
en Turquía. O argu,
mento máis empregado
para motivar a ínter,
vención é o de impedir
á insurxéncia (nos cfr,
culos gringos, "narco,
guerrilla") unha das suas
vías de financiamento. Pero de tirar esta de
feíto un imposto dos cultivadores, tal nunca
poderla exceder do 1% do volume de capital
global do negócio, en tanto o gaño que lle ti,
ran os labregos á unidade de pasta base de
coca supón un 0'67% do prezo final da cocai,
na nas ryas dos países do
centro. E dicer, a ínter,
vehción económica ian,
ki, de contido case ex,
clusivamente militar,
non atinxe nen por ca,
sualidade o crime organi,
zado internacional e di,
foso que move o 99%
restante do negócio do
narcotráfico. Cal é en,
tón a finalidade do pro,
grama? Qué releváncia
ten para o negócio da
coca merament!e arrasar
un área de produción se
máis da metade dos be,
nefícios m~diais, segun,
· do cálculos da OCDE,
circulan através do siste,
ma financeiro dos EE
UU? Se o 90% dos pro,
dutos químicos necesá,
rios para a manipulación
da pasta básica proveñen
dos próprios EE UU?

HEXEMONIA DOS

EE UU

NA ZONA.

Vender Colómbia aos inversores das trans,
nacionais pa a p r acabar coa e querda ar,
macla do país. O narcotráfico é a xcusa, co,
mo podía elo o comunism ou o fundam n,
talismo islámi o. A estraréxia con iste n ai,
llar ás guerrillas da u base cial. Obvi ndo
o impacto ambiental das fumigacións defi ,
liante ·con glifosfato , trátase de fi rzar rn ¡,
randes desprazamemos de povoación (o pró,
prio Plano contempla partidas de axuda por
90 dias para os desprazamentos previstos de
590.000 habitantes de Puturnayo e Caque,
tá). Deixar via libre á acción de 250 siglas de
exércitos paramilitares (denominados no
Plano coa dobre mentira de "grupos de auto,
defensa á marxe da lei". Quen p r certo nqn
están incluidos no longo listado de organiza,
cións terroristas do Departamento de Estado
norteamericano). Unha vez debilitadas polí,
tica e socialmente continuar as negociacións
coas guerrillas das FARC e ELN que poidan
implicar poucas concesións ou no pior dos
casos cercar as suas posicións territoriais para
aplicarlles unha forte ofensiva militar (vista
a história das negociacións de paz en Colóm,
bia, e os xenocídios políticos a que deu lugar
a reinserción á vida civil dos activistas, o
máis probábel é o segundo). Isto, ademais de
gañar a credibilidade dunhas FF AA con frecuéncia humilladas polos rebeldes, garantiría
que as masas de desprazados (hoxe un 6'2%
da povoación, dous rhillóns de persoas), e as
bolsas de pobreza das grandes cidades, egu,
ras vítimas deste paquete de medidas, caree ,
sen de referente político organizad .
O caso de Colómbia é o capítulo fi rte dentr
do proxecto do Comando ul d exércit
norteamericano, que segund o s u chefe o
Xeneral Charles Wilhelm consiste en confor,
mar cara 2007 unha estrutura d s guridade
aérea capaz de abranguer a rexión andin ,
amazónica, caribeña e centroamericana, a
abeiro dun -como non podía ser utro xei,
to- Plano Xeral Antidrogas. A primeira fase
consiste en organizar e entrenar ás forzas ar,
madas das nacións sócias, nomeadamente
Colómbia. A rexión do sul, limftrofe con
Brasil, Ecuador e Perú, resulta especialmente
interesante en relación co megaproxecto de
intercomunicación fluvial e por estradas pre,
visto para América Latina. A estratéxia pasa
pola militarización da área, condicionando os
EE UU os tratados económicos con países co,
mo Ecuador, Perú, Panamá, Venezuela ou
Brasil a que as suas forzas armadas sirvan de
contención á insurxéncia colombiana (polo
de agora). En consecuéncia o amigo do norte
pode consolidar a sua "hexemonia (ainda que
sexa meirande o domínio do que o consenti,
mento) sen sufrir as baixas, ·lección que leva
ben aprendida dende Vietnam. Tamén pode,
ria recurrir á OTAN, como en Sérbia.
De non actuar veladamente o Tio Sam, e
sen que en nengun caso eximamos da sua
responsabilidade á burguesía colómbiana,
poderia un perguntarse se non debería ser
Washington queri negociase coa guerrilla.•
(1) desde abajo, "Suplemento especial 1: el texto
completo y traducido al español del Plan Colómbia", Bogotá, Noviembre 1999, p. 6

(2) ibid. p. 22
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Apunto
de desaparecer
Un dia calquera, unha televisión
acendida botando as habituais
borralladas que adoitan programar e de súpeto ... saen a dicir
que entre todos puxemos Galiza a punto...
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Ás veces, as sinerxias que utilizan os "creativos" (por dicer algo)
publicitários son dignas cando
menos de estudo, polo que poden ter de curiosas, divertidas e
en ocasiós, como a que estamos
a tratar, de estranas. De feíto eu
coido que a campaña publicitária
pre-eleitoral (e por enrriba con
cartos de todos) dos que agora
se serve a Xunta, é a campaña
da realidade fanada como ben
pode ver todo tillo de viciño que
teña os ollos operando corre~
mente (xa non falo de razón nen
de entendemento, pois neste caso non é nen preciso o seu uso e
alarde), pero asemade é unha
metáfora desa realidade, porque
o primeiro que se lle pode ocorrer a quen a vexa é continuar a
frase: Galiza a punto... de desaparecer do mapa!
E abondando máis no fío conductor das exceléncias da posta
"a punto" poderiamos falar de
máis cuestiós
relativas: os
gandeiros a
punto
(de Certamente a
arruinarse), os
pescadores a campaña
punto (de ter publicitária foi
que vivir do
aire), o idio- pensada de
ma a punto seguro ou por
(de converter. ·migoou
se en lfngua
morta), as es- por
tradas a punto
(de entrar no humoli&'ta.
Guiness poio
número de
curvas e desprendementos)... e en fin que
todo está a punto (ou mái~ ben
a piques ... de entrar na teoria
do punto gordo para facer que
saian as cantas como sexa).

un

:o

Certamente a campaña publicitária foi pensada de seguro ou por
un inimigo ou por un humorista.
Pero claro, se ainda por riba
nos falan de que o asunto foi
"entre todos" é cando nos perguntamos que parte de responsabilidade ternos nós nesa desfeita na que converteron o futuro da Galiza, non sabemos ben
se nos culpan ou realmente
eren que fixeron algo útil e están a fachendear diso.
E por se non abondara, nova notfcia: Caixanova preséntase corporativamente en Portugal con presidente da Xunta á cabeza, e como
non? fanno en castelán. É para
botarse a chorar, e máis se ternos
en canta que ata mesmo Franco
e Salazar talaban galego entre
eles cando se reunían (será que o
aprendiz supera ao mestre?).

••

No Panteón de Galegas Ilustres
algo anda a rebulir, algun día a
Santa Compaña dos lnmortaes
Galegas mesmo pode decidirse
a sair en manifestación ata o
Pazo de Raxoi. .. quizá fóra a
millar solución, quen sabe?+

cto

XosÉ A. CIDRE BARDELAS
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Pero onte comprendin o verdadeiro senso desa frase e as verdadeiras intencións do telexornal: tacemos máis compracente
a nosa vida. E vostedes se perguntaran por que? Pois ven, lin
unha frase de Jardiel Poncela
que di:

'Galiza vai ben',
que doce mentira
Acendemos a televisión para
ver o telexomal e topamos coas
seguintes novas:
- Rachou o acorde de pesca
con Marrocos, unhas tres mil famílias quedan sen traballo.

"Somentes cando se está en posesión da verdade dase un conta do deliciosa e preferíbel que
era a mentira".

- O paro segue a ser o cancro
da nosa sociedade afectando
sobretodo o sector feminino e
os xóvenes.

Agora ademais entendo os resultados eleitorais, as enquisas ... porque non votamos os
mellores políticos senón os que
nos contan as mellares mentiras. Amamos a mentira porque
é bonita e fuximos da verdade
porque producenos tristura. Pero Alain Rochon dicia que para
cambiar a realidade o primeiro

- Nova vaca tola en calquer
explotación gandeira da nosa
Gal iza.
- Crise do sector gandeiro derivado do mal das vacas tolas:
manifestación en Santiago.

paso é o recoñecemento da
existéncia dun problema. Polo
tanto se seguimos a disfrutar
das doces mentiras non podemos escomenzar a construir o
futuro do noso país.
Espero que apartires de Outubro escomencemos a construir
a nosa felicidade partindo das
solucións aos problemas de Galiza e non das mentiras, mentiras, mentiras.•

1
1

1
1
1
1
1

isto non o inventou
Francisco Umbral .(foi
o centro do seu
dicurso do Cervantes)
senón o fascista
Ramiro de Maeztu e
o diário Arriba.
España famenta,
delirante, sofredora e
matasete que
colonizou América
por unha arroutada,
non polo ouro.
Metade monxe,
metade soldado,
chalado. Retórica

1 falangista.

MANuEL MAÑÁ GoNZÁLEZ.
(PONFERRADA)

Conflito na língua
A locu~o "línguas em contacto"
é um eufemismo usado para referir-se a situa~óes de conflito

E o discurso do Rei
parece escrito por
José António: "o
castellano nunca foi
unha língua imposta
senón asumida por
libérrima vontade dos
povos" . .Ao berro de

habla·el idioma del

-:-- Pechan un importante número de camicerias e os matadoiros reducen o seu número de
traballadores polo baixo consumo.

Premio Lueiro Rey

- Crise no sector marisqueiro,
os mariscadores tratan de afacerse con baixas laborais para
facer fronte a crise do sector ....

de novela curta

Pero ao final do telexomal sae
algun dos conselleiros do Sr.
Fraga decindo que "Galiza vai
ben", ternos máis metros de autoestradas, o teléfono chega a
un recuncho
máis,
cada
vez
ternos
máis romerias,
... Pero se te- Os discípulos do
rnos en conta Todopoderoso
as crises anteriormente no- Sr. Fraga
meadas, se- ocupan a
rán cada vez
menos
as meirande parte
xentes que as do telexomal,
poidan utilizar
e irnos ter me- quedando como
nos xustifica- síntese que:
cións para disfrutar das no- "Galiza vai ben".
sas festas.
O triste é que
as crises na telegaita, adícanlle
moi pouco tempo, namentras
que os discípulos do Todopoderoso Sr. Fraga ocupan a meirande parte do telexornal, quedando cómo síntese que: "Galiza
vai ben".

O Concelló do Grove convoca o IX Premio Manuel Lueiro Rey de
Novela Curta, cunha nova dotación de 500.000 pt~s. para a obra
gañadora e maila súa publicación por.Sotelo Blanco Edicións,
entidade colaboradora do premio.
Os orixinais presentados han ter unha extensión mm1ma de
60 páxinas e nQn· ~xcede-las 120 páxinas como máximo.
De cada texto presentaranse cinco copias antes do día 31
de agosto do 2001, remitíndoas ó ende.rezo seguinte:
IX Premio Manuel Lueiro Rey
Concello do Grave
Praza do Cargo sin
36980 O Grave·

A decisión do xurado darase a coñecer durante o mes de
,

outubro do 2001.

·1 · imperio, acodian as
1· nacións encantadas.
•' 1 E Nebrija na berza.

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
- 1
1
1

psicolóxicas
frecuentes citadas
pola ASIGC son
esquizofrénicos,
maniaco-depresivos,
asfixiados (ot;>sesos),
super-homes,
1 indestructíbeis,
desconfiados e
omniscentes. A
revista di que estas
patoloxias adoitan
apareceren
combinadas; puras
non hai.

ANOSATERRA
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linguístico. A análise que se faz
de dinamica do convívio de
duas línguas está sempre comCongreso non
prometida
pelas
"obriga96es"derivadas deles.
estiveran
Denominar "conflito!' a consecuestrados por
vivencia de línguas tem implícita urna tomada de posi9ao em
Tejero e a sua tropa o
que urna das partes quer alterar
23 de Febrero de
os termos <;fo "pacto" de divis·ao
1981 . Foran retenidos. de poderes e fun96es. O conceito de conflito é demasiado
Precisión que lle fai a
explícito: ·é por iso sintomática a
Administración ao ex- · negativa a reconhecer que existe; quanto dais interlocutores se
deputado do PSOE
entendem usando línguas diferentes, na Galiza, por exemplo,
José Luis Rodríguez
será dificil que recorihe9am que
Pardo cando reclama
o há; por que há-de haver, se .
ser recoñecido como · de facto estao a entender-e perfeitamente? Aquí se evidencia a
vítima do terrorismo.
necessidade de urna análise
"exterior" da situa9ao; há conflipelo menos no que diz resNon é a primeira vez to,
peito a definir qual é a língua
que Dolores Vilavedra. mais adequada para a situa9ao
em causa; a negativa a reconprotesta en público
hece-lo faz parte da estratégia
dos contendentes: ·porque fingir
polo moito que se
que o desencontro é "insignifiedita en galego. O
cante", que em nada altera o
que non precisa
bom entendimento, é urna das
habilidades adquiridas pelos suDolores é o título dos jeitos
na luta por manter-se colibros que están de
erentes consigo próprios e leais
com o seu grupo. Ofender-se
máis.
porque, o interlocutor nao muda
de língua no diálogo den·otaria
1
urna
situa9ao de precariedade
0 paranoico
-maior que a que derivaría de
agresivo, é o caso de
mudar de língua o próprio sujei. to. Cada am tende a desenvoldoenza mental con
ver-se como se a sua comunimaior incidéncia entre dade linguística vivesse em si- .
tua9ao "normal" e ve-se abrigaxefes e mandos da
do a fingir essa normalidade.
Guardia Civil",
Ofender-se seria tanto como reconhecer que a sua comunidainforma a revista
de linguísitica está a ser "inteASIGC, iniciais que
riorizada", o que redundaría numa vitória "ideológica" ·do intercorresponden a
locutor. Numa análise "exte.rior''
Asociación de
da situa9ao, cada vez que dais
sujettos se entendem usando
Simpatizantes da
línguas diferentes, na realidade
Guardia Civil.
está a haver urna "guerra linguística", porque irnplicitamente
cada um deles está a reafirmar
Outras patoloxias a seguinte peti9ao de princípio:

: Os deputados do
1
1

24
26 DE ABRIL DE 2001
ANO

"estou no meu país, falo a minha língua". Será que os seres
humanos "marcam o seu territorio" usando a língl!a? Talvez os
sujeitos nao, mas as comunidades humanas sim. Os sujeitos
só marcam a lealdade ao seu
grupo . .
De um ponto de vista endógeno, que é o que nos interessa,
nao há conflito linguístico porque as duas comunidades convivem pacíficamente. Ora, desse ponto de vista também nao
é correcto falar de duas línguas, nem de bi_linguismo, porque a língua própria nao tem
categoría de língua. Porque dizer que o Galega. é língua significa afirmar que os galegos
sao um pavo, e inevitávelmente o castelhano passa a ser língua estrangeira. Na Galiza a
palavra língua nao tem o significado que tem no resto do
mundo porque dizer que o Galega é lingua e nao dialecto só
significa que nao surgiu por corrup9ao do castelhano (critério
genético); mas do ponto de vista sociolinguístico afirmar que
na Galiza nao a opressao linguística é afirmar que o Galeg9
é dialecto, inevitavelmente. E
um círculo vicioso porque se
acaba concluindo que a língua
nasce quando aparece o conflito, o que é evidente, por outra
parte. No séc. XI só se escrevia em latim, o galego-portugues estava só na oralidade ,
nao havia conflito: nao havia
duas línguas, só urna. Estamos
a referir-nos a lingua como
conceito jurídico, evidentemente, porque é, nos nossos dias,
o principal elemento legitimador dos estados "nacionais",
como foi a religiáo outrora. Do
mesmo modo que o processo
de "seculariza9áo" conduziu a
religiao
ambito da privacidade dos cidadáos, nao sem antes ter deixado "marcada"
fortemente a institucionalidade
relativamente a lingua poderia
dar-se urna evolu9áo identica,
e poderiam surgir estados lin-

ªº

guisticamente "nao confessionais" no futuro, o que provavelmente já nos obrigaria a usar
um conceito e um termo diferente do actual: "estado".
Actualmente existe -supostamente- urna situa9áo de bilinguismo "harmónico" com plena
equivalencia e simetria das
duas línguas irmas. Dois idiomas podem conviver harmoni,camente numa sociedade? E
. natural essa
situa9ao? Está fatalmente
condenada a Urna das partes
"acabar mal'',
ao triunfo de contacomo
urna delas e apoio
desaparecimento da ou- inestimável das
tra? Na Galiza leis do mercado,
a lei garante
-em aparen- eaoutraluta
cia, pelo mecontra elas.
nos- urna série de direitos Aparentemente
aos utentes
da língua pró- é o mercado que
pria que po- tema última
dem exercitar
se desejarem; palavra.
establece uns
mínimos de
uso constitucional que podem ser atingidos
se conseguirem formar urna comunidade suficientemente coesa e reivindicativa como para
concretizá-los; o triunfo da outra
língua, a alheia, se se der, deri-

FE DE ERROS
No número anterior, na crítica de Xosé Manuel Eiré do
libro Velada do billarista de
Manuel Darria onde di "quen
non levou a consideralo como unhas das esperanzas
certas da narrativa galega"
debia dicer "que nos levou a
consideralo como unhas das
esperanzas certas da narrativa galega".+

vará da livre concorrencia das
duas, do resultado da eli9ao da
maioria dos cidadaos: escolha
situada a meio caminho entre a
ideología e a economía: a escolha costuma ser tanto mais "ideológica" quanto menos "económica" for. Se urna das línguas
~eixar de ser usada será pela
op9áo dos cidadaos, livre a soberana, de preferir a melhor e
abandonar a que tem menos
vantagens. Outra interpreta9ao
dessa coexistencia -divergente
da institucional actual- permitiria afirmar que as línguas "brigam" sem reconhece-lo abertamente, nao na sua própria cond i 9 ao, mas porque minorías
identificadas com cada urna
exercitam legalemente a coac9ao para abrigar os cidadáos
a optar e idetificar-se com urna.
A escolha nao é livre: só elegem
os sujeitos que sao independentes, jurídica -professores, parlamentares, juízes, médicos, profissionais "liberais" - e/ou economicamente -empresários, agricultores em regime de "autoconsumo"-, porque os sujeitos
dependentes sáo coagidos a
usar a língua segundo as preferencias dos independentes como mostra de pura cortesía ,
quando nao de lealdade ou de
idetifica9ao. A escolha de língua
dos alunes, assalariados, pacientes, etc. está condicionada
pela situa9áo de dependentes,
como es 'ta a da crian9a relativamente a mae. A livre
concorrencia das línguas é só
entre os sujetios independentes
para eleger: eles coagem os outros, e é assim que se processa
o conflito, se quisermos- por
urna prévia tomada de postura
ideológica- afirmar que existe.
Ora, a sua dinamica interna é
perversa, por urna razao: urna
das partes conta com o apoio
inestimável das leis do mercado, e a outra luta contra elas.
Aparentemente é o mercado
que tem a última palavra. •

Júuo GON\:ALVES
(SANTIAGO DE éOMPOSTELA)
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Enrique MÍlgica, o
mesmo Defensor del
Pueblo que non atopa
nada raro na Lei de
Estranxeria, admite a
trámite unha
denúncia da ANPBA
("Asociación Nacional
para/la protección .y el
Bienestar de los
Animales") contra
veciños de Belesar
pola matanza do
porco.+
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Ficcións

Basílio Losada
'Aos cinco anos ríronse de min por unha palabra en galega
e pasei todo un-ano sen falar'
-0- C. VIDAL

O dia 1 de Maio lerá o pregón
da Festa da Vaca en Láncara.
Di que será un pregón triste
porque as vacas non están para
festas. Desde a sua recente xubilación como catedrático de Literatura Galego-Portuguesa na
U niversidade de Barcelona, non
para de receber homenaxes. Na
Coruña, en Barcelona, en Láncara e tamén en P ontevedra,
onde protagonizou a lición de
clausura da XVTII Semana Galega de Filosofía. Estudoso e
embaixador da literatura galega
fóra das no as fronteiras, Basílio Losada publicou recentemente a ua pruneira novela. En
Novembro espera ver impreso
o seu segundo libro de narrativa: Guerra de Deus no paraiso.

Esa riqueza traspasouse á (i ..
teratura?
Ese mun do t iña na oralidade ,
en con tar contos, a sua expresión literária. Lembro a casa da
miña nai onde a xente se xuntaba pola noite ao pé da lareira
e o meu tia Manolo contaba
histórias que a xente escoitaba.
Era un exercício literário de primeira calidade. De tal maneira
que a literatura galega é tanto
mellor canto máis próxima está
á oralidade. Pensemos en Cunqueiro, Fo le, . Blanco Amor ou
Dieste que foron o paradigma
da nosa literatura. Agora os au,
torns novas están experimen,
tanda outra oralidade, a do café,
a gasolineira, a droga -como se
ve en Suso de Toro- o mundo
pavoroso desta primeira xeración alimentada polos mitos da
cultura urbana pero sen raíces.
Ten dito que é a língua a que o
une a Galiza.

Aastra-se o rumor de que o
programa televisivo Grande lrnuín
non é un concurso, senón unha
xigantesca representación teatral,
no que non existen concursantes,
mais actores que seguen un guión
inexorabelmente preestabelecido.
Até tal ponto a preocupación inzou
-ignora-se por qué- os poderes
públicos, que o próprio Senado vai
-din- levar a cabo unha pesquisa
para clarexar os feítos.

~

V ostede afirma que en dous séculos a língua galega estará morta.

As tecnoloxias van afectar ás pequenas lfnguas, como o galego, e
rematarán con elas mm prazo de
douscentos anos. Non será por
marte súbita senón pola integración no castelán, coa particularidade de que o léxico castelán vai
invadir o galego na medida tamén
en que a sintaxe galega invade o
castelán. A nosa língua era irn.ensamente rica nunha cultura que
eu vivin e que era a do mundo rural. Nunca ouvi.ra, por exemplo, a
miña avoa dicer a palabra camiño
que para ela era unha abstración
sen sentido. Oicia congostra, caneira, rueiro, estrada, carreiro ...
segundo fose. Hoxe o galego urbano non precisa desas palabras. Os
novos escritor , que veñen dunha cultura de cidade, utilizan model idi mátic pouco expresivos porque a cultura na que se
ustent u o galeg
tá marta. O
galega era unha língua irunensamente rica para unha realidade
cultural que foi esnaquizada.

~ VÍTOR VAQUEIRO

A primeira vez que fun á escala
foi con cinco anos, a un parvulário rexido por monxas en León.
Fixen un comentário de nena :
hai un gato que ten un rabo estalicado. Toda o mundo botou a
rir, a primeira, a monxa. Decidin
non falar máis. Lembro un dia no
que perguntaron o número de
persoas da Santísima T rinidade.
Un túzaro dixo que oito. Eu sabia
cantas eran, pero non o quixen
dicer. Pasei todo un curso sen fa..
lar. Pensaban que· era un p~o
pero eu sabia que era o máis listo
da clase e soñaba con volver a
Galiza. "E cando irnos para alá",
dicia. Cando chegaba no verán á
estación de Laxosa comezaba a
falar sen parar. Hoxe coñezo o
diagnósticq_: recuperara a mifia
dignidade. E certo que o que me
une a Galiza é a lfngua. Se o galega morrera elixiria calquer outra das miñas vinte pátrias.
Como profesor e traductor téñeno definido como embaixa..
dor da literatura galega, labor
que semella en . extremo difícil
no ámbito da cultura española.
Cando un escritor publica un libro traducido ao castelán as editoras non queren que apareza que
estaba escrito orixinalmente en
galega. Aos autores impóñenlles
que figure como editado en caste,
lán. Parécelle que desmerece se
ven traducido. T eño duas experiéncias recentes. Traducin Non
volvas de Suso de Toro e non puxeron o meu nome, de xeito que
a novela figura como escrita en
castelán. T amén eu escribin hai
pouco unha novela en galego, dé-

ronme un millón de pesetas para
que a publicase en castelán e eu,
torpemente, non defendin os direitos do galego. Saiu en castelán
primeiro como se fose ü orixinal e
tefien os direitos do texto galego
e nin se sabe cando o publicarán.
Como explica que teñan tantos
reparos?
Cando publiquei a primeira tradución en edición bilingüe de
Longa noite de pedra vendéronse
trinta mil exemplares en poycos
meses en tempos e Franco. E un
prexuizo, algo moi profundo contra unha presenza digna de Galiza no mundo. Con respecto a ese
tempo a cousa foi a peor pero tamén teño a experiéncia de ir coa
obra de Saramago ás editoriais e
escoitar como resposta que un
portugués non interesaba, é a
mesma reserva. Galiza non lle
debe nada a España pero hoxe
seria un erro romper con ela, .como tamén seria romper con Portugal. Por outra banda, os galegos
ternos curiosidade e amor por
Pomigal e eles non teñen o menor interese por Galiza.
Falaba da invasión do castelán
galego, como ve a relación
co portugués?

ªº

Galego e portugués están no ·
mesmo sistema. O léxico é practicamente idéntico, en princípio, toda palabra portuguesa Pº'
de ser galega e toda galega, por:tuguesa. T amén a sintaxe é tan
próxima que practicamente é a
mesma. O problema é a fonética
e como a ortografía 'ten que

achegarse a ela, non nos serve.
Cando teñamos algunha dúbida
de léxico podemo.s acudir ao
portugués, tamén coa seguridade
de que eles non o farán nunca.
Naceu en Láncara, igual que
Ramón Piñeiro, unha figura
que vostede admira e da que se
continua a debater arredor do
seu ideário político.
Compre volver sobre el. Para
min foi o mentor ao que acudin
desde novo co meu interese pola
c:ultura galega. Gardo unhas
duascentas cartas suas que irán
na miña biblioteca cuns 20.000
libros referidos a Galiza que vendin para a Cidade da Cultura.
Con Pifieiro cometeuse unha
grande ínxustiza por critérios ideofóxicos de urxéncia política e
ese foi un dos grandes erras deste
país. _Piñeiro tiña un problema:
non podía entender o marxismo- .
leninismo e isa provocou un enfrontamento coa xente nova nun
momento no que eles vian que
só asi se podia rematar coa ditadura. Hoxe moitos deses rapaces
que romperon con Piñeiro por
ser marxistas volven pensar nel.
Dixen en Láncara hai uns meess
que se non fose por el, Fraga non
seria presidente da Xunta, pero
tampouco Laxe nen nengun dos
que. o foron. Non se pode botar
esterco sobre un home que por
Galiza estivo no cárcere e viviu
toda a vida na pobreza. Quixo
que houbese galeguistas en todos
os partidos porque defendía que
se o galeguismo fora só un partido remataría por desaparecer. E
atinou tamén. politicamente. •

penso que a lóxica televisiva .
esixe que, con efeito, Grande Irnuín
sexa unha xigantesca montaxe
cenográfica, coerentemente, como
debe ser, co meio e co que significa
a imaxe contemporánea, baixo as
suas desemellantes formas: cinema,
fotografía, vídeo, etc. É certo que
ainda existen mentes atuídas que
eren na vero;emellanza das imaxes.
Sen embargo, é xa un lugar comun
afirmar que, dende a Guerra do
Golfo, mudou a nasa percepción do
feito e do acto visual, porque a
Guerra do Golfo, transmitia-se en
directo a horas determinadas, o
mesmo que se fose outras ficcións
notábeis, como As mozas de aura, O
Fuxitivo ou Arrabalde Sésamo, nos
que ninguén ousaria acreditar.
Hoxe sabe-se que a fotografia do
corvo mariño inzado de petróleo,
herdanza tristeira da guerra e da
insídia de Saddam Hussein, ese
monstro que inventou ocidente, era
simples ficción que procedía dunha
maré preta, como o eran as
plataformas petrolíferas ardendo,
como o eran as martes multiplicadas en osários que a televisión
serviu, á hora do xantar, das
masacres realizadas por Ceacescu,
como era ficción aquela espontánea
fotografía dos marines _
norteamericanos chantando a sua
bandeira en Okinawa e que hoxe
sabemos que o seu autor, Joe
Rosenthal, planificou durante
várias horas co gallo de acadar
aquela maxestosa espontaneidade.
Como era ficción a reportaxe que
lle deu o Pulitzer a Janet Cooke en
1981 e que houbo de devolver
cando se descubriu que aquel relato
de adición á heroína era unha
grande farsa. Como o eran e son
centos, miles de imaxes, que
engulimos un dia após doutro. A
pequena pantalla, .c omo a grande,
serve-nos a diário fitas abastadas, ou
pequenos spots propagandísticos que
publicitan asasinatos, cópulas,
secuestros, bebedeiras nos que,
obviamente, non eremos. Tarantino
reflicte nese feito con grande
sagacidade en Pulp Fiction, -o nome
da fita é xa un manifesto
programático- ao facer que
aparezan personaxes xa mortos,
suxerindo-nos que non crermo~ en
nada vén sendo unha actitude
intelixente e que o meio visual se
move, basilarmente, nas províncias
do engano. Se se chega a saber que
Grande Irnuín é unha teatralización,
unha posta en cena fabulosa,
debemos entendermos, e aprendermos, que, parafraseando a von
Clausewitz, ese programa -todos os
programas- non é máis que a
continuación da ficción por outros
meios.+
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_• O misterio das sete pezas, un CD rom para promocionar o galega
Que pasaria se pezas
emblemáticas de Compostela
desapareceran e a cidade
comezara a elevarse? O
obxectivo do xogo de CD Rom
O misterio das sete pezas é
resolver un misterioso
acontecemento que permite
chegat a comprender a _
importáncia de falar galego.
• Editado pola concefü;ria de
Normalización LingÜística ·de
Compostela, o xogo foi apresentado o Xoves 19 de
Abril. Ana Branco é a
protagonista do CD Rom no
que ten que investigar un

misterioso acontecimento na
Compostela do ano 2005. Ali
desap~receron varios obxectos
xeométricos presentes nos

edifícios representativos de
Santiago. A cidade perde peso
e comeza aelevarse. Os
xogadores teñen que ir
condueindo a Ana, cun
mecanismo moi sinxelo, cara á
solución do enigma para o cal
pode visitar diferentes lugares e
recabar información de
distintos personaxes. Os
escenários polos que se move a
detective.son á Praza da
Quintana, Chaián ou Mercado
de Abastos, entre outros. O
xogo desenvolve unha
aventura na que se aplican
diferentes .c ontidos e áreas

transversais como a educación
para a paz ou a educación non
sexista. O CD inclue un mapa
de Santiago e unha guia de
lugares de interese da comarca.
As atitudes e valores que se
pretenden fomentar teñen que
ver coa normalización
lingüística e coa valoración da
língua como instrumento de
coñecimento e comunicación.
O misterio das sete pezas, que
vai ser distribufdo nos centros
de ensino, bota man da
tradición oral, da música e da
relación do gal'ego con outras
línguas.+

.

dos responsábeis da editorial, "é
un espazo destinado á
animación á leitura onde se
poderá atapar a mellar selección
da oferta editorial para os máis
cativos xunto con diversas
actividades coma obradoiros de
liustración e escrita, sesións de
contacontos, presentacións de ·
libros, encontros con autores e
ilustradores, etc". Todos os
Venres do mes de Maio a Maga
Rulana contará as suas histórias
aos pequenos que se acheguen a
este novo espazo para os
libros.+

.

• Cita da danza
.; _en Pontevedra

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

•A Nasa Galiza
lembra
enXenebra
a Valente
Recoñecido poeta, pero tamén
activista destacado nos
colectivos de emigrantes
galegos en Xenebra. Asi foi
Xosé Anxel Valente e dese .
xeito o lembran os que
compartiron con el traballos na
sociedade A Nosa Galiza. Tras a
marte do escritor, a
colectividade galega na cidade
sufza réndelle homenaxe o
Venres 27 e o Sábado 28 de
Abril. Durante o primeiro dia,
inaugúrase a exposición de
Cantigas de Alén, con versións
en galega, castelán e francés, e
apreséntase o libro Homaxe a
]ose Angel Valente, de varios
autores. Tamén se clara a
coñecer o facsímil de Sub .nocte;
poema caligrafiado polo seu
autor e asinado en 1982 cun
adicatória "para os irmáns da
emigración, para Nosa Galiza e·
para que Galiza sexa tarnén
nosa". En Xenebra estarán
tamén Claúdio Rodríguez Fer e
Carmen Blanco analizando a
figura do poeta e os vencellos
coa sua terra. Xa o Sábado
nomearase ao escritor finado
membro de honra da sociedade
de emigrantes, coa
Inauguración dunha placa
· cómemorativa. Escoitarase a
voz de Valente recitando,
ademais de música coas
Cantigas de Santa Maria e do
Himno Galego. lntervirán,
ademais de Rodrígliez Fer e
Blanco, Xoán Anllo, Americo
Ferrari e Jagues Ancet.
Asimesmo a Compañia
Trasatlántica de Lecturas "O
Ronsel Ortodrómico" fará once
variaciones musicais para as

Cantigas do alén. •

•Convocado
, .
o premio
de narrativa
fantástica

Cidnde da Coruña
O pul) Dublín e a editorial
Espiral Maior convocan por
terceira vez o Prémio de

Narrativa Fantástica "Cidade da
Coruña". O prazo de admisión
de orixinais, que deben ter un
mínimo de trinta fólios e un
máximo de setenta e cinco,
remata o vindeiro 31 de Maio.
As obras deben ser enviadas ao
pub Dublín, na Rua Panadeiras,
50, 15001, A Coruña.
Estabelécese un único prémio,
de 200.000 pesetas e a
publicación da obra gañadora en
Espiral Maior. +

• Aulas de galega
en Buenos Aires
Pilar Jeremías e Xosé Martfnez,
Romero Gandos son dous fillos
de galegas qu~ imparten desde o
20 de Abril aulas de idioma e
literatura galegas. Fano no seo
da Sociedade de Campo
Lameiro de Bos Aires, unha
institución de emigrantes que
programa o curso especialmente

"para aqueles que inician a sua
andaina nos temas vencellados á
nasa cultura e idioma". Sinalan
que tamén serve de utilidade
para todos os que preparan o seu
retorno á terra ou desexen
participar en grupos de debate
sobre a realidade galega actual.
Estes dous profesores teñen
correo electrónico:
sentido@arnet.com.ar. +

• Cine oriental
noCGAI
Made in Hong,Kong, de Fruti
Chan, Happy Together e In the
moodfor love, de Wong Kar,
Wai, e O verán de Kikujiro, de
1 akeshi Kitano, son alguns dos
títulos cinematbgráficos que se
proxectarán no Centro Galego
de Artes da Imaxe até o 6 de
Xullo dentro do ciclo "Novas
· miradas de Oriente". Centrado
en cineastas de China, Taiwan,

Cita no Ho&ono, de Fran Jaraba, publicado por Xerais.

• As Pontes abre o itinerário
da Semana de Banda Deseñada
Dezanove concellos serán escenário da Semana de Banda Deseñada,
que organiza a Dirección Xeral da Xuventude da Xunta. Esta inicia,
tiva comezou o seu itinerário nas Pontes odia 23 de Abril. A "serna,
na" inclue exposicións, proxeccións de videos, obradoiros e, ade,
mais, un concurso. A obra de Fran Jaraba Cita na Habana, o I Certa,
me Galega de Imaxe Artística, o Xabarin, Os Vixilantes do Camiño e
Aventura no Camiño de Santiago centran as exposicións que se poden
visitar nas Pontes. Por outra parte, o concurso "Dibus" e "Golfiño"
está dirixido nunha categoría a debuxantes entre 14 e 17 anos, e na
outra, entre 18 e 20 anos. Poden entregarse nas localidades que aco,
llan a semana de Banda Deseñada ou enviarse á Casa da Xuventude
de Ourense. ·o préinio consiste na publicación nas revistaS Golfiño e Dibus,
máis un lote das .editoriais Xerais é Norma poi valor de 25.000 pesetas.•

Hong,Kong, Corea, Xapón,
Filipinas e Tailándia, o ciclo
pon de releve a emerxéncia do
cinema oriental nos últimos dez
anos. Vinte películas·
compoñen o ciclo, que inclue
títulos de Ang Lee e Zhang
Yimou asi como a preestrea de
Yi, Yi, de Edward Yang, quen
recebeu o prémio ao mellor
director no último festival de
Cannes e cuxa fita foi
considerada a mellor do 2000
para a Asociación de Críticos
dos Estados Unidos. •

• Pau i el seu
,
. .
genna, pnmerra

Cinco compañías e quince
escalas de danza forman parte
do programa da IV Mostra
Internacional de Danza de
Galiza, que comezou o 25 de
Abril e remata o dia 29.
Desenvólvese no Pazo da
Cultura e no Teatro Principal,
onde se apresentan as últimas
criacións coreogrMicas das
compañias galegas Druída
Danza e Ballet Studio, as
catalanas Compañia Mar
Gómez e Nat Nuts Dansa e a
portuguesa Cedece Danza. En
espera é o título do espectáculo
dos coruñeses de Drufda Danza,
e Cadaquén o traballo que
estrean Ballet Studio. +

fita en catalán
no festival
de Cannes
Con trinta anos Marc Recha
convértese no primeiro
realizador catalán cunha
película en língua própria a
competición no festival de
Cannes. Pau i el sue genná (Pau
e o seu irmán) é o título da sua
nova película, na que narra a
história dunha família atraves
dos recordos do protagonista.
A anterior película de Recha,
A arbore das cereixas rivera
unha moi boa acollida entre os
crfticos franceses. O xoven
director catalán asegura
recoller o testigo do que xa
fixo Rosellini hai cincuenta
anos, confrontar as personaxes
coa paisaxe. O Festival de
Cannes celébrase do 9 ao 20 de
Maio. Anteriormente outros
traballos en catalán chegaron a
exibirse na cidade francesa,
pero nengun deles en
competición. +

• Libros para
soñar, un novo
espazo de
Kalandraka
A mediodía do Domingo 22 de
Abril nenos e nenas puideron
disfrutar dos contos da Maga
Rulana no novo espazo
inaugurado pala editorial
Kalandraka no casco vello de
Vigo. "Libros para soñar" é máis
que unha libraria, en palabras

•Namaletae
Pensa--la historia,
, .
premios
Losada Diéguez

A novela de Xurxo Borrazás Na
maleta, e o ensaio Penscvla
historia, de Xosé Carlos Bermejo,
foron premiados co "Antón
Losada Diéguez" de narrativa e
investigación.respeitivamente.
O fallo facíase publico o Sábado
21 de Abril no Carballiño. A
novela de Borrazás, editada en
Sotelo Blanco, construe a sua
trama ao redor dunha maleta, ·
que vai influir na vida dunha
parella e a conducila a unha
viaxe de fuxida. No caso do
libro de Bermejo, componse de
quince ensaios de história
teórica, disciplina a medio
camiño entre a História e a
Filosofia. O prémio Losada
Dieguez ·está dotado con medio
millón de pesetas.• ,

.
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queremos subliñar o de Miguel
Ab~nsour, "Dunha desil).terpre~
tación do totalitarismo e dos
seus efeitos", texto en que se denúrrcia e analiza, en palabras de
Traversa, unha das tendéncias
máis importantes do andtotalitarismó en Fi:anda: o rexeitamento da política. "O que define o totalitarismo , segundo
Abensour, é precisamente o aniquilamento do político: non é,
xa que logo, desde unha postura
antipolítica que podemos combatilo" (p. 749). Acaba o volume cunha bibliografía sumária
mais que introduce en todos os
elem~ntos do debate. ·

Porunha
história do
totalitarismo
ílfulo: Le toralit.arisme. Le XX:e. si~le en débat.
Escolma: Enzo T raverso (Textos escollidos
e presen tados por).
Edita: Ed. Du Seuil. Paris, 2001.

N o mes m o mo men to en q ue
aparece en español un dos libros máis importantes de Enzo
Traversa, A história esgazada,
ensaio sobre Au.schwitz e os inte,
lectuais (Barcelona, Herder,
2001), que esperemos teña máis
sorte crítica e de leitura que o
seu excelente estudo sobre o
membro marxinal da escala de
Francfort (Siegfried Kracauer:
itinerário dun intelectual nómada,
Yaléncia, lnstitució Alfons el
Magnanim, 1998), apareceu en
París unha máis que interesante, clarificadora, antoloxia de
textos sobre o "totalitarismo",
precedida dun ensaio de máis
de cen páxinas de Traverso, no
que historiza e discute o termo
"totalitarismo" ao longo do sé,
culo pasado con palabras só,
brias, precisas e lúcidas.
A antoloxia (dividida en doce
apartados que van desde os iní,
cios, "O fascismo e a revolución
conservadora" até o debate histo,
r iográfico, pasando por apartados tan interesantes como o
"Antitotalitarismo crist ián", "O
antitotalitarismo dos exiliados",
"O antitotalitarismo dos marxis,
tas'', "O antotalitarismo de es,
querda: da guerra fria a maio do
68" ou "Renovación do debate
en Francia") componse de 60
textos, precedidos dunha conci,
sa e precisa información -asi co-

Traveno analisa as diferéncias entre nazismo e es1alinismo, doutrinas que alguns histOI iadores tentan equiparar.
'

mo dunha con textualización- de
T raverso e unha série de notas
en cada texto que axudan ainda
máis á comprensión e que denotan o enorme saber do compilador. O s autores pertencen a diferentes ideolox ias e diversas
ten dé n cias d es t as ideolo xias,
desde o fascis mo ao marxismo,
pasando polo cristianismo, o liberalismo, ou
., textos sobre os po-

síbeis precursores. Dentro de todo este abano sobresaen autores
como Castoriadis, Arendt, Lefort , Abensour, Aron, Trotski,
Orwell, Marcuse, Berlín, Deutscher, Croce, Ortega y Gasset,
Agnes Heller ou Gramsci. Os
únicos autores que aparecen con
dous textos son: V. Serge, Aron,
Hans Kohn e Marcuse. Dos
muitos textos recomendábeis,

Ora, o máis importante do volume, para nós, son as cen apretadas páxinas de introdución de
T raverso. T raverso comeza por
dicer que experiéncias históricas
nacidas da primeira guerra mundial son a orixe do conceito: "o
fascismo italiano (1922-1945) , o
nacional-socialismo alemán
(1933-1945) e o estalinismo ruso (entre os anos vinte e a metade dos anos c incuenta)". Á parte das diferéncias substanciais,
que se verán máis adiante, T raverso di que estas formas de poder, ademais doutras cousas,
"suscitan interrogacións novas
verbo da relación que se instaura, no século XX, entre a sociedade e o poder". Perante estas
interrogacións as respostas son
diversas, mais todos os observadores están de acordo nun punto: "o totalitarismo é a antítese
do Estado de direito"·. Non obstante, o histori~dor italiano avisa que o liberalismo "realmente
exiStente" (que se quer facer pasar cono inimigo do totalitarismo) estaba lonxe de coincidir
coa democrácia (simhiose aristocrácia-burguesia, limitacións do
sufráxio universal, exclusión das

Suso de Toro.
Suso de Toro
Non volva$

conta de libros

1

Sobre a
economia pesqueira
Manuel Varela, Xoán Surís, Dolores
Garza e Carlos lglesifil, todos eles do
Departamento de
Economía Aplicada
da Universidade de
Vigo, son os autores
de Galicia e o mar.
Estudios de economía pesqueira, publicado por Galaxia.
Concebida tanto para especialistas como
para leitores interesados no futuro da pesca, o volume analiza o
marco de pesca a escala mlin ial, a situación das pesquerias, a análise económica do sector e as políticas
pesqueiras galegas. +

J;¡;_

Cinco autores,
cinco histórias
C omemora a colección Merlín de Xe~
rais a chegada ao número cen cun volume colectivo. Historias para
calquera lugar reune cinco relatos dirixidos a adolescentes e que contan
coas ilustracións de
·
. Miguel anxo Prado.
"An Alfaya asina A
muller prohibida, no
que un narrador escoita do seu padriño
a vivéncia da
primeira paixón
amorosa en tempos
de Franco; Ramon
Caride escrebeu A

primeira aventura de
Sheila e Said, relato de ciencia ficción
ecolóxica; Agustín Fernández Paz é o
autor de As sombras do faro, no que
explica o terror que causa o outeiro do
faro no protagonista; Xavier P.
Docampo bota man do humor en Do
que lle aconteceu a Silvano a concecuencia de caer dunha cerdeira, e Miguel
Vázquez Freire aporta ao volume A
secta do can, unha narración chea de
intriga.+·

Cine nas aulas

(Pasa á páxina seguinte)
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Pode -ser o cine unha ferramenta de
aprendizaxe nas aulas? Manuel Dios
coida que si,
e oferece argumentos no
seu traballo
Cine para
convivir. Editado polo Seminário de
Educación para
a Paz, do que é
presideRte, e
por T oxosoutos,
,
o libro percorre a sétima arte desde as
suas orixes até a actualidade. lnclue
terminofoxia, fichas de longametrax~
e propostas didácticas. +

Crónica
do caso Puig Antich
Cumpríronse agora 2 7 anos da execución do xoven anarquista Salvador
Puig Antich na prisión
Modelo de Barcelona. Tiña 25 anos
e foi sometido a un
xuízo carente de
garantías, e a unha
-senténcia carente
de sentido. Cuenta
atrás é o título da
crónica, asinada polo xornalista
Francesc Escribano,
dunha das últimas
execucións do réxime franquista. Tras
máis de dez anos de investigación, Escribano reconstrue un proceso que encheu de raiba a milleiros de cidadáns.
O libro está edit ado en Península Atalaya. Escribano xa está a preparar o
guión para levar á história ao cine.+
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O CDQdeL.· .
Encrucillada
Revista galega de
pensamento cristián
N 2 22. Marzo-Abril de 200L Prezo 600 pta.
Dirixe: Andrés T erres Queiruga.

T areiXa Monteagudo recorda a figura de
Eládio Rodríguez. Daniel López estuda os
desencontros entre a cultura galeguista e
a lgrexa Católica. Luís Soto analiza a importáncia das humanidades no ensino.
Ramón Villares dá conta do "preito da
história'', o debate entre os
R.clii...: ta~ Jtgt
que acusan ás
Jnpot11ltirWn10
cri;ridn
autonomías de
manipularen o
estudo histórico e os que
consideran
que foi o
centralismo
español o
que

-

Abren te
N 2 19. Febreiro -Marzo de 2001. De balde.
Edita: Primeira Linha (MLN) .

C arlos Morais acusa á UPO e a Manuel
Fraga de tirarlle o contido independentista ás teses de Castelao. Marcos López
denúncia as medidas de excepción que
se empregan
contra o
independentismo. No
capítulo de
actualidade,
dáse conta
dos
movimentos contra a
mundialiiación que
naceron en
Seattle.
André Seoane fai unha valoración sobre o final do servizo militar
obrigatórió. Álex Tisminetzky res~ña o
momento actual do movimento
independentista catalán, asentada a fin
da violéncia de Terra Lliure. +

Andaina
Revista galega de
pensamento feminista

- (Ven da páxina anterior)

clases laboriosas, etc., ainda que
mantivese certas formas que serán desmanteladas polos totalitarismos: separación de poderes, pluralismo político, institucións representativas, etc.). Pasa ·
logo a "contextualizar" historicamente as tres clases de totalitarismo. Fascismos e bolchevismo "participan dunha mesma
crise da orde europea. O estali- ·
nismo toma forza do esgotamento da vaga revolucionária que
atravesara Europa despois de
1917" e apóiase no esquelete
dunha ditadura soviética que se
consolidara a medida que as bases da revolución se desagregaban. Mais a ditadura estalinista
"non.tomará a forma dunha restauración: o estalinismo quere
construír unha sociedade enteiramente nova>". O estalinismo
reclámase herdeiro da revolución francesa e o seu líder non é
un líder carismático - no sentido
weberiano do termo. Os fascismos "inscrébense na modemidade e necesitan a sociedade de
masas, urbana e industrial". Os
fascismos necesitan das masas,
ás que someten "encadrándoas e
movilizándoas". Contrariamente
ás multitudes revolucionárias
-que posuen unha dinámica
própria e reclaman un papel de
suxeito histórico-, nas suas antípodas, as masas totalitárias
"cumpren unha función coreográfica, ornamental". O totalitarismo pertence á modemidade,
quer dicer, cando as masas entran na história.
O totalitarismo crea os campos
de concentración, de extermínio. Ora ben, unha das diferéncias entre os campos soviéticos
e nazis é básica, fundamental.
Os campos soviéticos eran
campos de traballo forzado.
Cos prisioneiros, o estalinismo
intentaba levar o progreso material a zonas como Sibéria. Se
morrian os prisioneiros, remprazábanse, ou non. Eran campos de traballo cunha lóxica,
chamémoslle así, "económica".
Os campos nazis, sobretodo a
partir de 1941, son campos de

extermínio por extermínio, sen
nengunha lóxica económica,
eis, di Traverso, "un trazo esencial do nazismo ausente do estalinismo". Os campos de extermínio nazi, continua Traversa "celebran as vodas da anti- Ilustración coa modemidade
técnka sob a forma dun milenarismo secularizado e revisitado polas categorías do darwinismo social e o racismo biolóxico". O estalinismo caracterízase máis ben "pola irracionalidade dos meios que utiliza para
atinxir fins condenábeis certamente desde un ponto de vista
humano e social mais non desprovistos de racionalidade. Reabilita a escala de masas o despotismo agrário, o traballo escravista, a represión policial
máis cega e outras formas de
coerción a fin ·de modernizar e
industrializar a URSS". O estalinismo, ao cabo, e contra toda
dialéctica marxista, non é máis
que "unha visión do progreso
como-simple desenvolvimento
cuantitativo das forzas produti-

N 2 28. Primavera de 2001. Prezo 700 pta.

Ana Sánchez analiza as relacións de espácio e tempo no ámbito familiar. Carme Freire pescuda na relación entre a
globalización, as mulleres labregas e a
sua adaptación aos novos tempos. O colectivo de prostitutas Hetaira dálle unha ollada feminista ao mundo do mercado sexual. Laura Agustin explica como funciona
a indústria do
sexo nos
tempos da
imigración
cara a Europa. Anna
Amorós publica un informe sobre
a profisionalización
da muller
no sector
publicitário en Galiza. Ana Fraga fa¡ un recordatório histórico dos valores patriarcais
desde o século V a.c. até o XX. Púri Cabido resgata a mei:nória de Mercedes
Vieito Bouza. Mariam Marinho explica
cal é a situación do colectivo de lesbianas en Compostela.+

JI

conta de discos

vas". En fin, o nazismo non foi
produto do irracional ismo alemán (Lukács) , nen unha saída
de Alemaña do berce ociden tal
(Habermas), n en un movimento de "desciv il i zac ión"
inspirado por
unha ideolo- Un libro
x i a "pre-in - indispensábel
dustrial" (N .
Elias). O n a- como ponto
zismo fo i a de apoio
transforma - para a loita
ción da razón da xeracións
ocidental (a
razón razoan- futuras
te) en fo r za porunha
destrutiva sociedade
(Marcuse, un
dos pouco s humana e
mar x ist as solidária.
que usou o
conce ito to talitari s m o
durante toda
a sua produción teórica, desde 1934 até as
vésperas da sua morte ), unha
man ifestación p a t oló x ica d a
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Máis duro, máis túzaro
Titulo: Trivial.
Grupo: Túzaros.
Edita: Do Cumio.

Hardcore e metal no novo .disco dos
composteláns Túzaros, que se xuntaron no bairro de San Lázaro no ano
1992 e que continuan con ganas de
tocar. Despois de dous anos de parón,
os tres membros do grupo voltan cun
disco acelerado e máis duro que o anterior, con letras directas contra os
"fillos de ricos" e a favor do sprai na
parede. Mario Cesar, que compón a
maioria das letras, Xúlio Boquete e

Xoán López xa editaran un anterior
traballo no Cumio en 1997. Mália
que os produtos discográficos galegos
teñen unha promoción e difusión
moi limitada, os composteláns continuan xuntos "polo cachondeo puro e
o rock and roll". A inda que louvan
ao seu público en directo, sinalan
que saian máis de concertos hai cinco anos que agora. Suplen as calamidades que padecen todos os grupos de
rock do país con moito humor e xa
teñen na cabeza novas cancións para
outro traballo. De momento os once
temas de Trivial, producido por Gonso Pedrido, serán os que apresenten
nos seus próximos concertos. +

Como os paxaros
Titulo: Pájaros en la cabeza.

Grupo: Aínda.
Edita: Madame Mir.

Ponferrada é o lugar de orixe do cantautor Aínda, pero coma el mesmo di,
os seus paxaros voan tamén por Galiza. Unha editorial galega, a nova Ma

dame Mir, edita o disco do berciano,
con letras en castelán pero tamén
algunha incursión no galego. Ademais, Uxia no tema titulado Ainda e
Anxo Pintos, de Berrogüetto, en
Siempre, colaboran nesta estrea musical intimista que apresenta o cantautor. Solidário, ás veces nostálxico dunha vida ao marxe do consumismo, entusiasmado coa simboloxia dos paxaros como animais
ceibes ... esas son as suas fon tes para
compor as letras. Ainda só bota
man doutro autor diferente, Garcia
Lorca, ao musicar Noiturn.io do atloescente morto. +

modemidade, do rosto escondido, infernal, da civilización
ocidental. Muitas son as diferéncias entre o fasci mos e o
estalinismo para que se intente
amalgamalos.
Traverso tamén fai unha.historización do conceito. O adxectivo
totalitário aparece en 1923, nos
escritos dos antifascistas italianos, q uer liberais (Giovanni
Amendola) , q uer socialistas
(Lelio Basso), quer católicos
(Luigi Sturzo) . Mesmo Amendola chega a falar de "sistema
totalitário", ben que non designa ainda un novo tipo de dominación. O adxectivo é apropriado e "transformado en substantivo polo fascismo". Benito Mussolini, en Xuño de 1925, reivindicou a "feroz vontade do seu réxime", foi retomado por Gemile
nun artigo de 1928 e finalmente
canonizado en 1932 no capítulo
"fascismo" da Enciclopedia italiana, redixido conxuntamente por
Mussolini e Gen tile. Os fascistas
ital ianos, fronte aos nazis, ou
fronte ao estalin ismo, reivindican a idea de totalitarismo.
A partir de aqui comeza a história. N acido nos meios an tifascistas it ali an os, re to mado
polos próprios fascistas, é desenvolvido por exiliados austro-alemáns nos anos 30 e 40.
O termo coñece o seu ápoxeo
durante a guerra fria, mais esta
vez o substantivo só designa
un: o comunismo. De tal maneira, que o nazismo é banalizado. A história ensina como
muitos renegados (no sentido
deutscheriano, non estaliniano, do termo) son os que máis
o usaran: os ex-comunistas
convertidos en anticomunistas,
unha espécie, en palabras de
Hanna Arendt, perigosa para a
democrácia, póis propuñan
combater o totalitarismo por
meios totalitários (entres eles:
Sidney Hook, James Burnham,
Arthur Koestler, máis tarde
Annie Kriegel 1, etc.). Durante
os anos 60 o termo case desaparece -sobre todo debido ás
guerra de liberación das coló(Pasa á páxina seguinte)

~
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(Ven da páxina anterior)

nias e ao descrédito en que caen as revistas "terceira via"
subvencionadas pola CIA: Encounter -dirixida, entre outros,
por S. Spender e Frank Kermode-, Preuves, etc. É retomado
por disidentes dos paises "socialistas" emigrados a occidente, e unha vez case desaparecí- _
do despois do descrédito dos
novos filósofos -case todos exmaoístas reconvertidos en anticomunistas mercé ao descubrimento do Gulag, que non só
tratan de denunciar o estalinismo, senón desacreQitar a idea
mesma de revolución, coñece,
como di Traverso, un "sospeitoso renacimento>". Sospeitoso porque é cando nazismo e
estalinismo-comunismo son
eq uiparado s. Na pluma dalgúns: Frani;o is Furet, Ernst
Nolte -o debate historiográfico- o nazismo, o fascismo, acaba por ser un epifenómeno do
comuni mo. Mais o debate, e a
denúncia, do totalitarismo debe continuar, mais, di Traverso, "é necesário evitar transformala nunha pantalla que nos
impediria ver outras ameazas
nesta época "globalitária", en
que a uniformación dos comportamentos e do pensamento
non é imposta pola forza, senón inducida pola reificación
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mercantil, onde a autoridade
absoluta non é un Big Brother
senón. a economia capitalista
coas suas leis incoercíbeis, onde non é xa a conquista de terri tórios senón a de mercado
que suscita a cubiza dos poderosos". Un Libro, unha introducción indispensábel como
ponto de apoio para a loita da
xeracións futuras por unha so- ·
ciedade humana e solidária. +
X.G.G.

MANTECÓN
NA LEMBRANZA
fiCCróN .
l. FISTEUS ERA UN MUNDO
LupeGómez
ANosa Terra

2. A MAN DOS PAIÑOS
Manuel Rivas
Xerais

3. MALES DE CABEZA
FranAlonso

Xerais
1. Sidney Hook foi autor dun excelente Marx e as nacións; Koestler dun
emotivo Testamento español; Annie
Kriegel non hai muito chegou dicir que
o antifascismo era case un pecado
capital porque nacera da man do estalinismo, o que non é certo. O mesmo Traversa puxo os pontos sobre os
fes nun excelente ensaio publicado na
revista Lignes, núm 34, 1998, p. 119.:..
137: "Os intelectuais e o antifascismo.
Por unha historización crítica". Existe
versión galega na revista ciclostilada
O lobo acatarrado, núm. 2, Barcelona,
Marzo 2000 . Neste artigo, como no
capítulo correspondente da introdución , Traversa rende homenaxes aos
marxistas que se ergueron contra o
estalinismo: escala de Francfort, os
surrealistas -en Francia, pioneiros segundo Traversa da política de frente
antifascista-, os consellistas como
Rühle, Mattick ou Korsch , etc., só botamos en falta aqueles que saídos do
troskismo colleron vias diferentes ás
de Castoriadeis ou Lefort: Benjamín
Péret e Munis, vexáse o seu Por un
segundo manifesto comunista, ou o
texto do primeiro, Manifesto dos eséxetas de 1946.

4. As RULAS DE BAKUNIN
Antón Riveiro Coello

Galaxia
5.PAPAVENTOS
Xavier Qeuipo

Xerais

NoN frCC1óN
l. Os

NACIONALISMOS

PERIGOSOS

] . Huguet / J.M. Serra
Laiovent.o

2. GLOBALIZACIÓN
E CAMBIO DE MILENIO
Aula Castelao de Filosofía

Xerais

3. DON ELADIO

XAVIER SEOANE
A morte de Francisco Mantecón supón a desaparición, ademais dun
amigo, dun artista que estivo presente na plástica galega destes últimos trinta anos. Desde os setenta, e desde a súa participación en
Atlántica a partir de 1980, participou en moitas exposicións e acontecementos de pintura galega actual, así como deixou un interesante
labor no ámbito do deseño gráfico.
Posuidor dunha entrañábel e enxebre retranca, humorista e cordial,'
realizaba unha pintura de grande sobriedade, na qut: a emoción estaba
canalizada a través do rigor, e o
instinto equilibrado coa intelixencia e a razón.
Posicionado sempre en actitudes
claramente modernas e vangardizadoras, e sempre fiel a si propio,
mantívose nunhas coordenadas
estéticas de grande coherencia
persoal ao longo dos anos, alleo a
modas.

'Posuidor dunha

entrañábel e
enxebre retranca,
humorista e
cordial, realizaba
unha pintura de
grande
sobriedade"

A súa tendencia natural levábao á
conexión co constructivismo e a
abstracción. Gostaba da que Alberto O. Alegre, falando del, definiu como "opción analítica". Malevich, Mondrian, o minimalismo,
o Support-Surface, a abstracción
xeométrica e as tendencias neoconstructivas ... estaban dalgunha
maneira na tradición que lle atraía, sabendo asimilar tamén procedementos ópticos, a través de xogos da luz e das formas.

RODRÍGUEZ GoNZÁLEZ

X.C. Lagares

Stalin, no centro, e ChUl"ChiO.
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4.

ELADIO RODRÍGUEZ
Marcos Valcárcel
Xerais

5. ELADIO RODRÍGUEZ E
A CULTURA GALEGA
Ramón Mariño Paz
Sote/o Blanco

En realidade, a súa obra tiña moito de álxebra do espírito e de análise
da percepción e da forma representativa. Algo de metapintura, de
pintura nas lindes, que reflexiona con absoluta pureza, radicalidade e
nudez sobre si propia.
Os elementos xeométricos, .vertebrando a peza, e as dislocacións formais creando dinamismo, sorpresa e ludismo visual, acababan por
emergullar unhas atmósferas da contemplación, unhas superficies de
esfurneados, grafismos, tramas, recursos xeométricos e xestuais ... fuxindo sempre do liter:ario. Fuxindo, incluso, de pór título ás obras, temendo sempre que toda posíbel referencia non intrínseca ás mesmas
pudese desconcentrar, despistando, ao espectador.
Harmonía, delectación visual, alento contemplativo, baño lumínico e
cromático. Reflexión extrema,' última, ·sobre a linguaxe. E un misti,
cismo laico, un sentimento transcendente, cósmico e milenario, acadado a través dun minucioso traballo, rigoroso e perfecto como o seu
sorriso retranquei.ro, que sempre lembraretnos, e os seus vivos ollos
que rían cando te contemplaban, infindos e amistosos coi'ño a súa inteira humanidade. +

FRANCISCO

ANT.

VIDAL

Santa Zita, criada de servir
Ser criada non é labor gustoso.
A criada ( enténdase serven te,
fámula ou doméstica), ven sendo
unha escrava evolucionada que,
por sorte, se vai regulando segundo as Leis laborais e camiña
cara a que algún dia poida ser
contemplada, con todas as da
leí, dentro do dereito laboral,
con horario, nómina e seguridade social, pero mentres tanto,
agás raras excepcións, a inmensa
maioría das criadas de servir acollen con resignación o seu rol
dentro da economía submersa, e
admiten como unha paga extra o
vestido ou a quincalla pasada de
moda que a "señora" lles lega.
Ser criada é oficio de ingratos
labores dedicados a manter o
acomodo do señor, admitindo,
resignadas, que hai petsoas de
primeira, de-segunda ou ata de
enésima clase.

Esa constante persecucción do
benestar alleo, ese estar por <liante dos desexos e caprichos do patrón, xa sexan estes éulinarios ou
de comodidade son virtude de
santo, amparada por esa especial
predisposición ao sacrificio e a
negar o propio orgullo. Daí esa
eterna queixa en todas as épocas
contra o mal que está o servicio.
Ao mellor foi por iso que o mesmísimo san Pedro, nunha das súas primeiras cartas escribiu: "Que
os escravos obedezan aos seus
amos con todo respeito, non só
aos que son bos e compresivos,
senón tamén aos que son duros".
Porque, contrariamente ao que
se ten dito, os primeiros país da
lgrexa aceitaban a escravitude,
como unha proba roáis de humildade, e así o ordena tamén san
Paulo na carta a Tito: "Que os
escravos se sometan en todo aos
seus amos, que traten de satisfa-

celos e eviten contradicilos. Que
non lles rouben, senón que parezan dignos da súa confianza". E
~an Agostiño, cando, referíndose
á escravitude, asegura con rotundidade: "'¡Canto deben os ricos a
Cristo, que lles arregla a casa!".
Así, con este corto preámbulo,
quizabes entendamos mellor a
santa Zita, quen con doce anos
entrou a servir na cása do rico e
déspota Fratinelli, na súa cidade
natal, en Lucca (Italia).

cuarto ou pelar un polo, sen perder a paciencia e o soqiso, encomendando o seu estrés ao Deus
da súa devoción. Quen sabe -se,
na súa inocente confusión entre
profesionalidade e submisión,
. non pecaría algunha vez de orgullosa ó pensar que se a agobiaban
tanto era pola confianza que os
amos tiñan no seu bo facer; ou
se, devota, como era, acollía con
resignación o aguilloante despotismo dos señores pensando que
era a proba a que estaba sometida
por Deus para acadar a gloria.

Ela, criada para todo, obsesionada co seu traballo, preocupada
en exceso por non faltar en ningún momento os desexos dos
amos, houbo de sufrir todo tipo
de abusos con que os señores poñían a proba o seu servilismo.

Tanta servidume era cousa de risa
e mofa entre as demais criadas, e
incluso os propios parentes a tomaban por parva e se sentían
ofendidos e avergoñados dela, tan
mansa cun veciño de toda a vida.

Zita, obediente e submisa, podía
recibir a orde de vasoirar un

O certo é que Zita, por esa santa
paciencia con que acollía os de-

signios de Fratinelli, e pola alegre disposición con que enfrontaba o traballo, acadou a gloria
xa en vida, cando foi ascendida
a_ama de chaves. E daquela, ~
nosa santa, lonxe de subírenselle
os fumes, exerceu o seu novo
cargo con humildade e comprensión coas subordinadas, servindo
incluso de intermediaria cando
algún veciño necesitaba que o
señor lle botase unha manciña.
Xa vella, Zita, á que ninguén lle
soubo _abrir os olios para distinguir
entre servicio e servidume, foi
bendiciada coa iluminación divina para predicir o día da súa morte: o 27 de abril de 1278. E cumprido o agoi.ro, as criadas de servir
acollérona como a súa patroa,
éxemplo de paciencia e resignación, representado a súa imaxe
coas atributos do oficio: unha pre~
sa de chaves e un xerro de auga. +

,,
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O Luís Amado Carballo que ten que volver -

.

Cúmprense cen anos do nacemento do autor de O Galo
~X. ENRIQUE ACUÑA

promiso con A Nasa Terra nen
o seu achegamento gradual ás lrmandades, nen a amizade -sen

Cen anos hai que naceu un
dos poetas que máis pegada
deixou na literatura galega do
século XX. Luís Amado Car..
bailo nacera en Pontevedra o
2 de Maio de 1901 filio duo..
ha trama familiar que o emparentaba coa máis decimonónica e brillante intelectualidade da súa cidade. Bebeu
do pioneiro don Xoán Ma ..
nuel Pintos, do protoxornalista José Benito Amado e dos
De la Riega. Do Luís, poeta e
filósofo, e do Celso, historiador hele n ista e colom bista.

parolas buxáns, pro de curazóncon Castelao, nen a reláción
amor-ódio con Risco.
T am.pouco o seu xornalismo de opinión, parcialmente descoñe~ido,
nen a sua preocupa<;:ión polo agrarismo combativo e as ideoloxias que
impugnaban o capitalismo.
Un máis que esquecido artigo escrito tres anos antes de que a enfirmidade volteara as suas créncias
é significatl.vo da atención que lle
prestou á loita polític;:a e ao futuro
da terra en sintonía, por exemplo,
con Otero Espasandin.

Vive a Pontevedra que lle deixa
disfrutar unha nai exemplo nídio
daquela relixiosidade culta e integrista que catequizaba con éxito as
elites urbanas. Unha idea pechada de Deus coa que lle custaria
conciliar o seu pensamento futuro.

Dentro da série de colaboracións para o xornal vigués Galicia destaca a que publicou o 6 de
Xullo de 1923 baixo o título de
"La eficacia ·individualista". Nela aparece un Luís Amado ben
distinto do que se nos fixo chegar a nós filtrado. Diferente do
mozo conservador e estigmatizado pola relixión que se nos filtrou desde o agudo pontevedres ismo dos seus antigos amigos
"galeguistas" com9_ Luís Pintos
Fonseca e Juan Vidal Martínez.

Foi a esperanza de vellos literatos costumistas e galeguistas como Heliodoro Gastañaduy e
desde el coñeceu a cultura entendida como beneficéncia en
veladas e saraos.
O ambiente Uterário da cidade do
Lérez que disfrutou de mozo circulaba enae o ripio españolista dos
Ulloa e o ráncio uso lírico do galega de Vieira Durán, Roxélio Lois
e Álvarez Limeses. Soubo tamén
Luís Amado, con distá.ncia de posición social, dos tímidos achegamentos ao idioma que nadan desde o obreirismo local, coa figura
de Urbano Moledo de exemplo, á
vez que cultivou tamén as leituras
próprias e tópicas do plano oficial
de estudante proveitoso.
Mais o torneado da sua figura líterária comezaria naquela tan
deci iva como a inda pouco coñecida estadía madrileña. Meses
en cultivo tertuliano e boémio
d s ñado
r un mozo de pr vincia á pr cura da fama.
Tentouno cal Xavier Bóveda e
Correa Cald rón achegándo e ao
Pombo cafeteiro de Ramón 06mez de la Serna e na leitura surprendida da revi ta poética Grecia
de Isaac Vando Villar, de capital
importáncia na sua iniciación poética e para o coñecemento de
modernidades e vangardas españolas, europeas e americanas.
Xa poeta, e en clave galeguista
non distanciada das Irmandades,
retorna á terra para participar do
traballo xomalístico e ser un máis
' daqueles mozos que animaron o
debate por e para Galiza na incipiente prensa de masas viguesa.
En La Concordia de Lustres Rivas, sobre todo, e na Galicia de
Paz Andráde coñecerian os leitores dos seus posicionamentos
estéticos 1 culturais e políticos.
periodo apenas coñecido
que situa a Amado Carballo á
par de Rafael Dieste, Carlos Maside, Femández Armesto, Eugenio Montes ou Roberto Blanco
Torres. Periodistas todos implicados na modernización de contidos do colurru:lário xamalístico

Un

O Amado Carballo aparécesenos neste artigo de Galicia moi ·
atento -ou preocupado- pola
loita de clases, polo papel do
sindicalismo de acción e coñecedor das teorizacións de Engels,
Marx, Kautsky e Sorel.

galego nos cruciais anos vinte.

Galeguista público e
contundente
Nas h istórias da literatura galega,
Luís Amado ocupa un destacado
Lugar como poeta. Con todo, difum(nase sen dúbida o seu labor
publicista e dilapídase o seu pensamento político. O anecdotário

filgueiriano, do que tanto bebeu
a crítica actual, con tribuiu defin i t i va me nte á su a esaxerada
"franciscanización" e ao valeirado dun galeguismo que, por momentos foi público e contundente, para situalo equivocadamente abeirado na poesía cursi e castelá de Juan Bautista Andrade.
Malogrado en plena xuventude,
como Porteiro Garea, Manoel

António o Xohan Vicente Viqueira, o centenário da sua morte deberia ser o momento preciso para contemplar a sua figura
en vital emerxéncia cun prisma
tamén distante do que para el
estabeleceu Carvalho Calero en
caracterización hilozoista.
Da personalidade en formación
de Amado Carballo non haberia
que descoidar nen o seu com-

Desde elas, ou a causa dela.5, imaxinaba un "paradójico retomo al in~
dividualismo" que na Galiza significaba o ''labor atávico de retomo a
su personalidad pretérita". Revolta
na que, segundo el o proletariado
galego non poderá formar parte no
"frente único, preconizado por
Karl Marx, a la conquista de un
ideal comunista que no desea y
que por otra parte nada dice ni resuelve, en un país de propietarios".
Para Amado a solución estada
xustamente nese "individualismo" que, el entende, artellado
desde a intelectualidade galega.
Nunha loita que postula autono~
mista para rematar cun "opresivo
régimen de un -unitarismo inarticulado, paupérrima semejanza
de remotos imperialismos".

Un día-xa o sabedes!- abríuselles
no peito unha rosa de soma. Ancraron os seus ollos en anchos ríos
quedos . E as súas mans foron herbiña fina ou algo así. De tal xeito
poetizou Aquilino lglésia a sua
morte. Como tantos poetas da
sua xeración a Luís Amado Carballo débenlle o desbroze de
moitos camiños. Xúlio Sigüenza
-sen dubidar o máis liricamente
a el achegado- ofereceulle en
1928 unha das suas obras: ADICO iste libro das "Cantigas e ver-

bas ao ar", primeiriño que fago na
lingoa ilustre da Nazón galega, a
lembranza perdurabel d' Amado
Carballo , morto na mellar xuventude, dempois d' ofrendar á terra
en que foi nado, o mais outo libro
de versos dos derradeiros tempos
galegas.•
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Tres dias de posta a ponto dos profesores de Língua e Literatura
Botan a andar as Xomadas de CIG e AS . . PG en Compostela
Véñense realizando desde o
ano 1990 e contan cunha
asisténcia media que supera
as cincocentas persoas. As
Xornadas de Língua e Literatura chegan a sua undécima
edición do 2 7 ao 2 9 de Abril
en Compostela:. Organizadas
pola AS-PG e a CIG supoñen un ponto de encontro para os mestres. que escollen,
entre o programa ofertado,
seminários e actividades acordes cos seus intereses prófisionais. Asisten co obxectivo
de renovar métodos nas materias de língua e literatura, e
de intercambiar experiéncias.
Vinteoito seminários, un deba,
te sobre literatura e ensino,
duas conferéncias, unha repre,
sentación teatral e unha actua,
ción musical conforman o pro,
grama destas xomadas. Manuel
Ferreiro é o encarregado de
inauguralas cunha conferencia
titulada Sobre Os Eoas: a recu,
peración da nasa literatura. Tras
a conferéncia pónense en mar,
cha os serninários, de sociolin,
güística, de crítica literária, de
língua, de novas tecnoloxias e
de diversificación currricular.
Ademais das tradicionais apre,
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Roberto Vidal Bolaño, e o na,
rrador Ramón Caride Ogando.
Para atender á demanda dos
profesores sobre a nova matéria
de literatura universal contem,
poránea, ofértanse tres seminá,
rios de tres horas cada un:

Eliot, ]ayee e Woolf, Fernando
Pessoa e a vangarda portuguesa e
O surrealismo francés e as suas
relacións con outras literaturas.
Por outra parte, "Literatura e
- ensino" é o título da mesa re,
donda que ten lugar o dia 29
coa participación de Pilar Gar,
cia Negro, Xosé Carlos Canei,
ro e Agustín Fernández Paz.

lmaxen das Xornadas celebradas o pasado ano.

sentacións· de libros por parte
dos autores, tres serán este ano

1

os que aborden de maneira ex,
tensa a sua própria obra; a poe,

ta ourensá Pura Vázquez, o au,
tor, actor e director de teatro

Na clausura, a escritora pro,
fe ora Pilar Pallaré imparte
unha conferéncia que versa ao
redor da muller e literatura en
Galiza. Para alix irar "a den¡,
dade do programa da xorn ,
da , ofértanse actividad
complernentárias ao remate
das sesións. Asi Venres e Sa,
bado ás cito actuarán a Com,
pañia Marful, grupo t:ürmado
por Uxia Pedreira, Pedro Pas,
cual, Pablo Alonso e Michel
Gonzalez, e a compañia Tea,
tro Bruto coa representación
Ningu.én chorou por nós. •

OPtNIÓN

CELA ESCRITOR GALEGO?
É Cela uri autor galega?, perguntábanlle a unha
gavela de escritores e escritoras galegas en La
Voz de Galicia. Como é posíbel que, despois do
que ten chovido sobre o asunto, sigamos dándo,
lle voltas a quen é ou non é escritor galega? Pe,
ro é que a estas alturas do curso lingüístico, por
non dicer conflito lingüístico, ainda ternos dú,
vidas dos límites literarios? É tal o noso estado
de confusión que non nos deixa ver o que está á
_vista de todos? Somos acaso os galegas uns seres
sen língua, sen estirpe, sen história, etéreos, es,
vaídas, erráticos, esborrallados, desarraizados e
descatalogados, como para pensar que calquera
pode formar parte da nosa literatura? Significa,
mos tan pouca cousa, eremos tan pouco en nós,
ternos tan pouco pasado próprio, que non sabe,
rnos discernir o que nos pertence ou non per,
tence? S~rve para nós o que non seiye para os
dernais? E Cortazar un ~utor francés? E Heming,
way un autor español? E Castelao un autor ruso?
A resposta está na boca de calquera. Ainda asi,
haberá quen diga que as palabras non teñen do,
no, que todas as literaturas forman parte da U,
teratura e que os tres grandes autores trascen,
den fronteiras. Por suposto. Se ben, uns rnáis
que outros. Castelao, en galego, é quen menos
trascende. Caro lle custa trascender Rianxo. Al,
go que nos obriga a reflexionar.
Cela, ainda ,que galega de nacirnento, hon é
aun autor galego porque nunca traballou na li,
teratura galega. Asi de simples. Cela, coa sua li,
teratura, contribuiu a engrandecer a língua de
Cervantes e non a de Resalía. Responde Casa,
res que "nestas causas hai que ser o máis xene,
roso e aberro posíbel, porque-non é bon para
Galiza expulsar da sua cultura a un autor corno
Cela, cuxa obra non se entende ben sen a sua
condición de gal ego". De acorde. Sexarnos xe,
nerosos e abertos e digamos que aqui quen ex,
pulsou da sua cultura literária escrita á língua
galega (cultura galega, por tanto) foi o próprio
Cela. Por moito que nos Papeles de Son Arma,
dáns lle dese cabida a autores galegas,e puxera a
Fundación que leva o seu nome en lria Flávia,
cos seus Picassos e os seus Mirós. Todo un deta,

EMÍLIO

Cm FERNÁNDEZ

'Cando se

denúncian as
escandalósas
subvencións que
recebe a
Fundación Cela
e se pon en
dúvida a ·sua
condición de
escritor galega,
desencadéanse
lóstregos de
discórdia"

lle digno de agradecirnento, pero que non chega
para consideralo un autor galego. Casares si que
é un autor galego. En maior ou menor medida,
o que Casares lle ten dado á literatura galega,
Cela tenllo dado á literatura española. Ou é que
o Prémio Nobel foi para a literatura galega? A
literatura galega non existe para
o Nobel. Por non existir, non
existe para os Prémios da Críti,
ca, como moi ben contou Ferrín
no seu artigo "Racismo sen ra,
za", do dia 9 de Abril.
Se Cela escrebese en galego,
ben seguro non seria tan coñe,
cido nen lle darían o Nobel. Pe,
ro Cela sabia ben o que facia
cando decidiu non escreber en
galego. No rneu modesto enten,
der, un xigante literário moito
rnáis grande que Cela -Otero
Pedrayo, poñamos por caso- es,
crebeu en galego e por iso non é
tan coñecido nen lle deron o
Nobel. A Otero Pedrayo, igual
que dixen de Castelao, cústalle
traspor as fronteiras de T rasalba.
A Cela, polo visto, cústalle menos escreber La
Cruz de an Andrés e embolsar un suculento pré,
mio. Cousas da literatura.
Aqui cando se denúncian as escandalosas sub,
vencións que recebe a Fundación do autor de
La Colmena e se pon en dúvida a sua condición
de escritor galego, desencadéanse lóstregos de
discórdia e cintilan os gurnes das espadas. E
sernpre hai quen a'proveita para soltar os seus
preconceitos envoltos en bazófia ideolóxica.
Traduzo, por exemplo, alguns parágrafos dunha
coluna de La Voz de Galicia: "Alguns autores es,
-tán de acordo coa tropa de Beiras e defenden
que, ao nc;m escreber en galego, non é escritor
da terra. Toma reducionismo pailán". Non se
trata da tropa de Beiras nen de ninguén; trátase
de sentido comun, que é o sentido que rnáis se
bota a faltar. Hai quen ten a palabra reducionis,

mo para defenderse de todo o que non encaixa
nos seus esquemas preconceituais. Non hai pior
pailán que o que, desde a sua "amplitude de mi,
ras", pensa que os pailáns son os outros. Dicer
que Cela non é autor galega non quer dicer non
ler e disfrutar de La Colmena, entre outras. Como seria estúpido negar que
Valle, lnclán é un do grandes e
que polos regos da sua obra co,
rre seí va galega. Eu de min p ,
do dicer que Valle é un dos au,
tores de cabeceira. Éo Ot ro
Pedrayo para o autor da colu,
na? Non ten pinta de selo. E
volvo facer a mesma pregunta
. de antes: Que serfa de Valle s
escrebese en galego? Sabe dan
del os.españois? Tomarfano co,
mo un dos seus e sentiríanse or,
gullosos do gran Valle? Pois
claro que non.
Seguimos: "Alguén dixo que a
pátria do sábio é o mundo in,
teiro. O talento non ten carné
de identidade. As palabras non
entenden de bandeiras. Hai a],
go máis galega que a obra de Cela, Torrente ou
Valle? O planteamento [da pergunta de La Voz]
é abertzale" . Non sei como é pero sernpre acaba
aparecendo o Nacionalismo Superior disfarzado
de falso universalismo a falar desde a altura
pontificia! das suas basílicas e a combater o que
cai fóra dos seus catecismos fundamentalistas e
cánones sacrosantos. Claro que hai algo máis
galego, por razóns óbvias. O respeito e a digni,
dade da nosa língua tamén cantan. Rosalia,
Castelao, Otero, Blanco Amor e un longo etcé,
tera tamén existen e son enormísimos. A litera,
tura galega hai que roela. Iso é o que Hes doi aos
malandrins desleigados que ódian o próprio e
gaban o alleo; Digamos os cosmopolitas que
non ven alén dos seus preconceitos e pensan
que son máis avanzdos e comprensivos que nin,
guén polo feito de falaren do mundo inteiro sen
bandeiras. Probiños. +

G~~O

A NOOA TERRA.

26 DE ABRIL DE 2001 • N11 984

33

Cahiers du cinema
percorre medio século de história através de 50 fitas
la,

lo.

A lista de títulos destacados axunta a nouvelle vague con O chip prodixi,oso
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Cahiers du cinema é a revista francesa na que Chabrol, Rohmer,
Godard ou Truffaut, descubriron o cinema ao escribir deL Nas suas
páxinas brillou o talento de André Bazin, considerado un dos mellores críticos do mundo. Viviu internamente as crises ideolóxicas
dos anos 60 e 70, con paseos polo trostkismo e o maoismo. Agora
fai 50 anos. Para comemoralos, iniciou un ciclo con 50 filmes que
queren ser espello de 50 anos de criación artística en celuloide.

l

29

A lista resultante é, coma cal,
quera outra, moi discutíbel e
criada a propósito para a polémi,
ca e o debate entre os afeizoados
e os expertos en cinema. Moitos
estrañarán nela nomes coma os
de Visconti, Fellini, Passolini,
Woody Allen, Kurosawa ou
Wenders, por exemplo. Alguns
bufarán contra a preséncia aso,
halladora do cinema francés.
Mália todo, na compilación de
filmes, Cahiers du cinema quixo
reconciliarse co seu pasado e ras,
trexar o futuro en obras que ares,
tora ainda non se poden consi,
derar nen moito menos de culto.

Dos tempos nos que ootou a an,
dar a publicación, seleccionáronse
os títulos dos autores rnáis recoñe,
ciclos. Aparece a biografia de San
Francisco, feita por Rossellini Pª'
ra a televisión. o academicismo de

Hawks en Os cabaleiros prefirena.s
loiras, o talento de Max Ophuls, a
capacidade para asinar pezas im,
LONGAMElRAXES

a
1r
,'

·r
(l

1951. 11 fiotetti San Fraoc:CK.O

d' A.la, Roberto Ros.scllini.
ITÁUA

Os anos finais dos 50 e primei,
ros dos 60 son os da eclosión da
nouvelle vague, o novo xeito ..de
facer cinema en Fráncia, baixo a
óptica filosófica do existencialis,
mo e a primeira alarma diante
da convulsión ideolóxica que
culminaría no Maio de París en
1968. Velaí a obra de Bertolucci
Prima della revoluzione e os de,
rradeiros pasos de Dreyer e do
mestre Renoir, que asistiu ao re,
cámbio de Resnais, Chabrol,
Yarda, Pialar, Rivette e Demy.
A década dos 70 trae novos vemos
na produci6n soviética, da man de
Ioselliani e a irrupción dos cine,
mas emerxentes. Chahine reiventa
o cinema ex(pcio. Chanta! Aker,
mari tira do gueto a filmografía
belga O nipón Oshima converte a
pantalla nunha lagoa de sentimen,

Alfred Hitchoclc, á esquerda, foi un dos autores favoritos ele CahÍet's. Á direita, imaxe ele Esther Kahn, o titulo escollido ~is recente.

tos e Moretti ·dá os seus primeiros
pasos cara ao seu modelo fílmico.
Manoel de Oliveira chega ao es,
plendor da sua senectude.
Non podia faltar o tributo a Go,
dard e T ruffaut. A sua revista re,
corda dous dos seus derradeiros
fihnes, de primeiros dos 80, como
áncoras finais da renovación que
lideraran vinte anos antes. Outro
dos nomes míticos daquela, Roh,
mer, tamén é homenaxeado atta,
vés dun título <lestes tempos. [)e,
ses anos, fican obras de persoeiros
tan dispares como Eastwood,

1960. & boas mulleres.
Claudc OlabroL FRANaA

50 anos, 50 filmes

1961. O t.eatamcnto do doutor
Corddicr, Jcan Rcnoir.

( 1951.-2001)

Coppola, Garrel ou Sokourov.
Mención á parte merce O chip
prodixi.oso, unha fita de Joe Dante
(criador dos Gremlins), que pare,
cía destinada a se perder na me,
mória coma un produto máis de
entretemento con grácia, mercé
ás aventuras de Dennis Quaid no
interior do corpo humano.
Nos últimos 11 anos, a lista incide
no desenvolvimento do cinema
oriental, coa história da parella
homosexual de chineses en Bue,
nos Aires de Happy together, de
Wong Kar,Wai ou coa emerxén,

..
-·-

cía de Yang e Kitano. África co,
bra protagonismo grácias a Sou,
leymane Cissé e Guerman apre,
senta o cinema postsoviético. Á
sua beira, obras francesas de autor,
como Esther Kalvi, de Desplechin
ou Petites, de Noémie Lvovski.
Outra das sorpresas é a escolla de
A ida.de da inocéncia para repre,
sentar a Scorsese. Como diria o
crítico Xosé Luís Losa, os mem,
bros da revista francesa alcanza,
ron a observar a raiba e o poderda família tarltas veces contada
polo italoamericano no frufru das
saias de Wynona Ryder. +

1985. Un tempo para vivir, un tem•
po para morrer Hou Hsiao-

Hsien

CHINA

·

1986. O raio v~ Eric Rohmer

FRÁNClA

FRÁNClA

1995. Waati, Souleymanc C~. MÁll

1996. lnna Vep, Oliviei'~yas.
FRÁNCIA

1997. Happy togctber,

Wong Kar-Wai. ClIINA
195:l. l!.trañoi DU.D tren,
A1fred Hitch<:ock. EE W

1962. ClEo de 5 l 7, Agnb Yarda.

1953. Madame de..., Max Ophub.

1963. A búa doe anxos,
Jacqucs Demy. FRÁNCIA

197 l. Era unha vei un merlo cantor,
Otar Iosclliani. XEÓRXlA

1978. Eu son un autárquico,

1964. Prima della revoluzionc,

1972. Da banda de Orouct,

1979. Amor de penli9lo,

FRÁNClA

_ 1970. O pcqueno meno,
Nagisa Oshima. XAl'ÓN

1977. O camión, Marguerite Duras.
ffiÁNOA

1987. O c:hip prodixioso Joe Dante
EEW

1998. Petitea, Noémie LvovskL
FRANCIA

FRÁNClA

e
e

pecábeis de Hitchcock ou o en,
contro de Orson Welles con
Charlton Heston e Janet Leigh.

Nanni

Moretti. ITALIA

1988. Xardins de pedra Francis Ford
Coppola EE UU

1999. Kroustaliov, o meu coche!,

1989. O dia do eclipse,
Alexander Sokourov. RÚSIA

2000. Esther Kahn,

Alexei Guennan. RÚSIA
19~.

O. cabaleiroa prefm:nu loira.t,
Howard Hawlcs. ES W

Bernardo Bcrtolucci. ITALIA

Jacques Rozicr. FRÁNCIA

Manoel de Oliveira. PORTIJGAL

Amaud

1955. Bieo mortal, Robcrt Aldrich.
El!W

1956. Bob le flambeur,

Jean·Picrrc McMLlc. ffiÁNClA
195 7. Uoba hlatória de Osaka,

KenJI Mlzoguchl. XAl'ÓN

1965. Gcrtrud, Karl Drcycr.
DINAMARCA

1966. Walltovcr, Scn:i Skolimovskl.
l'OLÓNIA

1967. O. contrabandistu,

Luc Moullct. FRÁNCIA

1958. Sede de mal, Orson Wcllcs.
El!UU

1968. O amor tolo, Jacqucs Rivette.

1959. Hil'Oflbima mon amour,

1969. A infánda nua, Mauricc Pialat.

Alain Rcsnais. FRANCIA

FRANCIA

FRÁNCIA

1973. O pardal, I~Chahine.
EXlFT'O

1974. A pantasma da lihcrdadc,

Luis Bufi.uel. FRÁNCIA
1975. Moisés e Aaron,

J·M Straub/DaniHc Huillet.
ÁUSTRIA/FRÁNCIA
1976. Jeanne Diclman, 23 quai du
commerce, 1080 Bruxelles,
Chanta! Akerman. BWclCA

1980. Silvcse quen poida (a vida)
Jean-Luc Godard FRÁNCIA

1990. Jugatsu, T akeshi Kitano.

1981. A mullcr do lado Fran~is

1991. Contratei un asasino,

T ruffaut FRANCIA

1982. Diário de campaña Amos Gita'i
ISRAEL

XAPÓN
MEDIAMETRAXES

Aki Kaurismaki. FINLANDIA

1966. Papá Noel de ollos uuis,
Jean Eustache. FRÁNCIA

1992. Un brillante dia de verán,

Edward Yang. CHINA

1983. O aventureiro de medianoite
Clint Eastwood EE W

1993. A idade da inoeénda,
Martín Scorsese. EE UU

1984. De noite, a liberdade Philippe

1994. US go home, Claire Denis.

Garrel

Desplechin. FRANCIA

1967. Mediterráneo,
Jean·Daniel Pollet. FRANCIA ·

FRANCIA
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Cristina Pat6; ,
mr·· ·
'Como gaiteira,
~ ·• pianista e cantant

Ten vinte anos e co seu primeiro disco subiuse ao cenário en
máis de cen actuacións. T olémia
foi o pasaporte para darse a coñecer, pero tamén para ser reclamada e participar no anúncio navideño da famosa firma
de cava, no especial Fin de Milénio organizado e emitido a nivel internacional no ano 1999,
nas xi ras de The Chieftains e
Cherish The Ladies ou nunha
performance especial na inauguración da pasarela Gaudí.

f

~..ef\presenta o seu segundo'
.disco Xilento
\1;.c on importantes
colaboracións

"Aconteceu todo demasiado
rápido. Tiven pouco tempo para reflexionar e cando me quixen dar canta xa estaba embarcada neste segundo traballo".
Cristina Pato fala dun "universo" que até hai. ben pouco era
descoñecido para ela pero do
que sacou moito proveito. "Coñecín xente estupenda e moi
importante para min. No segundo disco, por exemplo, colaboran moitos _dos meus músicos preferidos", explica.
Agora está mergullada na promoción deste segundo traballo
cunha xira de trinta actuacións
coas que vai apresentar Xilento
no Estado e en Portugal. A visita ao país viciño ten que ver co
ánimo da gaiteira de reivindicar
a relación fronteiriza que ela
ten con Portugal, pero tamén o
seu eclecticismo co mundo.
"Quera seguir a demonstrar que
a gaita é un instrumento moi
versátil. A tradición é importante, pero hai que buscar tamén a variedade. Unha boa maneira de chegar á xente moza é
renovando a tradición", afirma.

Xilento significa lamenta e ambiciosa, oeste caso de saber e explorar as raices culturais que unen Galiza
co resto do mundo. É o título e a intención do segundo disco de Cristina Pato. No novo traballo recolle
as suas :facetas como pianista e cantante, que xa deu a coñecer desde os cenários. Importantes colaboracións arroupan este segundo disco da gaiteira de Ourense que se deixou ver no anúncio de Freixenet.

Mália que oeste disco gravou
duas pezas ao piano, ela aclara
que non quer mezclar a sua ca-

rreira como pianista coa de gaiteira. Comenta tamén que o de
incluir a sua voz era unha espiña que tiña cravada. "Gasto
moito de cantar pero nos co.n certos vai seguir participando
unha cantante. Eu só colaboro
e, ainda asi, sempre baixo do
cenário afónica".
1

Para o título escolleu unha palabra en "barallete", a língua
inventada polos afiadores de
Ourense, que falaban músicos e
canteiros, como acto de rebeldía que so entendían eles. "Meu
pai é da terra dos afiadores, de
Nogueira de Rarnuín, coido que
é unha palabra que recolle ben
a rniña intención de experimentar -comenta-. O título do
prirneiro disco tampouco se entendia fara e queria utilizar tarnén outra palabra bastante incornpres íbel. A ver se resulta
igual de ben".

Xilento é un traballo con temas
nos que conta coa colaboración
de artistas de diferente procedéncia. De Portugal únense José
Peixoto, guitarrista de Madredeus no tema "Os teus ollo ", o
grupo de tambores Rui Junior &
O que som tem? e a voz de Marta
Oías que interpreta "En o Sagrado en Vigo", unha composición
in~pirada por unha cantiga de
amigo de Martin Códax.
O seu interés por contemporalizar a música de raíz ponse de
manifesto, por exemplo, en Cel,
tic blues un terna que inclue un
duo co guitarrista de blues latino
Javier Vargas, que tamén partí- cipa na versión do . tema tradicional Eu chorei. Acompáñana
tamén Charlie McKerron, violinista da banda escocesa CapercaiUie, Javier Bergia, Carlos Be,
ceiro de La Musgaña e Sebastián
Rubio de Rádio Tarifa .•

Ruxe--Ruxe, histórias divertidas para o pop--rock
._
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O grupo de Compostela, de xira co traballo Non ternos medo
Cando tiñan catorce anos escoitaban aos Clash, aos Smiths e aos
Pagues. Agora forman parte de
Ruxe,Ruxe, grupo que naceu en
Compostela e que é un dos poucos exernplos de rock en galega.
Ainda que botan man do folk
como unha das fontes de inspiración, o seu primeiro disco, Non
ternos medo, editado a finais do
pasado ano 2000, soa a pop, a

rock, a ska e, sobre todo, a festa
rachada. Hai perto de tres anos
que comezaron a tocar e continuan ensaiando no antigo cortello, en Aríns, da casa dos avós de
Victor Neira, cantante do grupo.
Están satisfeitos do resultado final
do seu prirneiro traballo e dos
concertos que están a facer. Xa
apresentaron Non ternos medo en

salas de Lugo, Vigo, A Coruña,
Pontevedra e Bueu. O Luns 30 de
Abril fano na festa do Pampallín
en Outes. Ali estarán, xunto a
Neira, Xaquín Barona, Marcos
Calamar, Xulio Sé, Cándido Rodríguez, Miguel Pérez, Xan Ramon Rico e Sebas Méndez. "A
discográfica portouse rnoi ben xa
que os grupos de rock en galega
non acostuman a gravar discos de-

sa calidade. Excepto os Herdeiros
ou Diplomáticos no seu .momento.
Ademais a prornocion está a funcionar, o disco pode atoparse nas
tendas e os meios de comunicación reparan nel, tendo en canta
o caso que se lle fai a música en
galega en xeral", canta o acordeonista Sebas Méndez. Explica ademais que os grupos do país teñen
dificultades para atapar os seus
ocas xa que "no inverno non hai
actuacións, e no verán ou se celebran festivais folk ou macroeventos con xente de renorne".
Catorce ternas forman parte deste
traballo: alguns agachan iron.ia e
crítica social corno Frai.le o que non
baile ou Estamos en gherra, pero
sernpre explotando o lado máis lúdico da música. "Coido que o grupo ten por un Lado o compromiso
de defender a cultura deste país
pero, polo outro, entende a música
como un veículo de evasión", sin ala Sebas Méndez. Apoian a

Asociación de Músicos en Língua
Galega (Amelga), pero o acordeonista do grupo canta que rexeitan
nas entrevistas a pergunta de por
que cantan en galega. "Acaso llo
perguntarian a un sueco? Hai que
camiñar cara a normalidade e esas
perguntas semellan doutro temp<:>,

non do século XXI. Tocio o grupo
defende a l(ngua pero non de ma,
ne ira panfletária. Non gastamos
dos discos que semellan cargado
de consignas de manifestación e,
rnoitas veces, ás bandas galegas se
lles presupoñen certas atitudes.
Para que a música en galega e
normalice, ten que haber grupos
de estilos diferentes que canten en
idioma proprio, e non moitos do
mesmo estilo e coas mesmas letras", sinala.

Respeito coa tradición
Consideran que no panorama musical prodúcense fenómenos que
contribuen á confusión e que o
que importa é facer música ~on critério. ''Nos chegamos ao folk hai
moi pouco tempo, como a rnaior
parte da xente somos i.ms ignorantes na música do páis. Mamamos
rock desde sempre e esa pegada
nótase no grupo, pero tarnpouco
nos gusta que se engane á xente
vendéndolle música supostarnente
do país, cando non ten nada que
ver con Galiza", afirma o acordeonista. Á espera dun verán ateigado ·
de concertos, os Ruxe Ruxe seguen
indo a Arins a ensaiar convencidos
de que con coraxe e bon humor
conxúranse 'todos os medos.•
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O exemplo de Xoan Astorga Anta
Repetidamente apareceu mencionado nos penúltimos exemplos humáns que aquí puxen a
persoalidade de Xoan Astorga
Anta; ás veces sen citar, involuntariamente, o seu nome, como ocorreu ao referirme "á época dos anos cuarenta en que o
meu condiscípulo ourensán (na
Facultade de Letras santiaguesa)
foime relacionando con Alberto
Fernández e Carlos Gurméndez",
e outros madrigalegos merecedores tamén de que sexa posta,
algún día, nista páxina o seu correspondente exemplo. Sendo
Xoan Astorga, sen dúbida, o que
por alusións debe comparecer
primeiro ante a pública audiéncia, poi foi mencionado xa ao
ponderar os ca os de Montero
Díaz e de Xaquín Seijo, ademais
dos dou sinalados máis arriba.
•

Catecismo dos
Ultreias, escrito
por Álvaro de las
Casas. Astorga
escribiu a crónica
dun dos famosos
periplos da
organización de
De Las Casas.

UN INTECTUAL ÁGRAFO.

Cando nas VI Xomadas da Historia d Galicia, celebradas hai
anos na cidade das Burgas, invitáronme a falar sobre Os meus
primeiros amigos ourensáns, de
enorme talento, principiei tratando de Astorga Anta. Pouco
lembrado na sua cidade naal,
porque marchara axiña dela, pra
emprender unha carreira profesora!, acompasada ao amistoso
derroche das horas de ocio; nas
que trunfaba a expresión oral e
se prescindía con exceso da escrita. Porque Astorga, en maior
medida ainda que o seu mestre,
e nun tempo grande amigo,
Santiago Montero, foi un intelectual ágrafo, coma Sócrates. E
de ahí lle ven que poucos o recorden; porque os homes de letras pra permanecer na memoria
das xentes tiveron que escribir
moito e ben. Anque, sendo poetas, sobraralle cun par de libros.

X

oan Astorga, que brilaba
pala sua extraordinaria capacidade narrativa, abiduría histórica e chispeante enxeño,
non foi
ta, nin siqu ra pr ista. e lle dira por escribir, tanto
como p r falar, ante m tradores dos bares especialmente, se
cadra, a súa fama sería hoxe comparable á dos eus ingulares amigos, Julio Caro Baraja e Alvaro
Cunqueiro, por exemplo.

Por i o Astorga foi, pra min, o
mellar exemplo dunha intelixencia fóra do corrente que queda
esvaida ante o éxito doutras
mentes coetáneas, bastante roáis
mediocres; pero que souperon
sentar a encher fichas, ou escribir
a máquina horas e horas; ou ben
a compoñer uns versiños moi a
modo. Pero, aquí quedo eu, na
miña medianía, pra recordar, a
Xoan Astorga e outros excepcionais talentos que morreron sen
deixar escrita unha línea.

• 1'REs

ALUMNOS GALEGUIS-

Coñecín a Astorga Anta
ao comezo do curso 1932/33, na
Sección de Historia, única coa
que contaba a Facultade de Filosofía e Letras compostelán. Non
chegábamos a media <lucia os
alumnos varóns do primeiro curso dela. Tres dos meus condiscípulos xa eran ent?n galeguistas:
TAS.

Astorga, Xoan Baptista Carpintero e Luciano Fariña Cauto.
Destacaba Carpintero, natural de
Cortegada, pola agudeza do seu
espírito e facilidade de ,comunicación; era o maior de nós e parecía ter aberta a porta dourada
da fama política ou literaria; se
non fose a tise que indo levaba
ao máis alá a avantaxados mozos
galeguistas, coma Xurxo Lourenzo, ou Xoan Baptista (con p, porque así o rexistaran). Non lle valeron de ren a Carpintero as sales
de ouro que lle suministraron pra
combatir o bacilo de Koch.
Luciano Fariña Cauto, que ditosamente comparte a miña lonxevidade, vira do Instituto pontevedrés xunto co discípulo de
Cortegada. E ao morrer iste deixou de escudar por oficial, quedándose na súa vila de Camabados; onde o famoso crego Cadarso (irmán do célebre Rector),
que dende alf controlaba as Xuventudes Católicas de Galicia, fixo presidente das do seu pobo a
Fariña, e logo coido que das do
todo o país. O certo é que Luciano foi co ilustre párroco a Roma,
sendo recibidos polo papa Pío XI.
De alf a pouco finou o cura Cadarso, cando sonaba pra hispo.,

M

ais, Fariña nunca deixara
de ser moi amigo de Astorga, e cando pasados os ·
anos chegou iste a Cambados,
cunha intelctual inglesa, Miss
Alisan Magroz, da que andaba
enamorado Julio Caro, o bo Luciano fíxolle os honores coma se
fosen marido e muller. Pero a
verdade era que non estaban casados, causa que entón estaba
mal vista. Non sei si por isa Fariña Couto tivo que dimitir da
presidencia das Xuventudes Católicas ... Pois tardei en ter noticias daquel lío, malia que <lira
denantes a noticia do paso por
Santiago da profesora do Instituto Británico, nun anaco titulado La saudade de Miss Magroz.

• 0 CRONISTA DOS UL ..
TREIAS. Adiantei iste curioso
episódio da andaina de Xoan
Astorga, arrastrado polo bolígrafo que se distraeu de escribir denantes que o meu enxeñoso condiscípulo fose discípulo predilec-

•

to de Otero Pedrayo no Instituto
de Ourense, e gañara unha bolsa
que o abrigaba a atender a Biblioteca da Facultade, tarefa que
non se compadecía coa súa precoz bohemia. Seu pai, dono dunha sombreireria en Ourense, era
sobriño de Basilio Álvarez; de
quen o noso Xoan herdara, cecais, algún embrión da súa pintoresca e tribunicia figura.
Foi nises días Astorga un dos
entusiastas ultreias, cativados
pola elocuencia de Álvaro de las
Casas, e un dos que participu
nos seus periplos. Así embarcou
JS:oan na expedición en que don
Alvaro e os seus rapaces navegaron polas rías de Arousa e de
Marín. Astorga Anta escribeu
naquel lecer as soias páxinas que
coido se conservan dil; pois foi
encargado de redactar o diario
de tal periplo, relatando ademais
as incidencias ocurridas nos porros das Rías nos que facían escala. Publicaríase o diario de Astorga, moitos anos despois, en
Grial; onde levei unha gratísima
sorpresa ao ler alí o áxil escrito
d~ meu compañeiro de estudos.

• 0

PROFESOR DE HISTORIA.

Anque Astorga deixara tamén de
acudir ás aulas santiaguesas, dende que perdera a súa condición de
bolseiro, a causa do seu trangalleiro carácter. Lago, tras a Pluscuancivil, que o colleu da beira franquista, moi a seu disgosto, acabou
a carreira na Universidade que
ainda se chamaba Central. Nela
foi discípulo e despois axudante
de Pabón, o historiador que fara
diputado da CEDA, e sería con
Franco, moitos anos, presidente e
director da Axencia Efe.

gúns tan inxeis, coma Cunqueiro
e Julio Caro. O noso ponto de
ene.antro era o Ateneo, onde
partíamos a exercer a boemia naquela noite de pedra dos Madriles.
Nunha madrugada tivo o noso
grupo unha trifulca cun sereno.
Sonaron a alarma todos os silbatos dos gardiáns nocturnos do
bairro. Quedaron detidos Astorga e o seu compañeiro de Liceo,
profesor de Ciencias N aturais, Fico Salvadores. Cando pola mañá
foi a servirlle o almorzo, no calabozo das Salesas, aos alí presos, o
camareiro do Bar_Supremo, quedou apa~pado ao atapar entre
iles aos profesores do Liceo Francés que viñan senda os máis asiduos siareiros do seu establecimento. Estiveron nun tris de ser
condenados a doce anos e un
día, nun xuízo ao que aportei o
meu vivido testemuño dende o
xulgado de Caldas de Reis.

M

ais o principal testemuño
que quedou do Astorga daquel tempo, é que escribiu
o seu Caro amigo, en Los Baraja:
"Dos condiscípulos que tiven na
universidade despois da Guerra,
contados foron os que me interesaron. O único amigo de ver- ·
dade que saquei entón era un
mozo galega que estudaba Historia Moderna e que se chamaba
Xoan As torga". O sobriño de
Don Pío retrata perfectamente a
continuación e sinala que "Astorga entablaba conversacións
cheas de circunlóquios e de iro,.
nías cos máis barrocos de todos
(estudantes e boemios) e pasaba
horas e horas adicado a exercitar
o seu humor galaico, tan distinto ao humor basco".
·

• A

ÑAPA DE AsTORGA. Pasou
un lustro e volvfn compartir, no
tan concurrido Sésamo dos noctívagos, os últimos días madrileños
de Astorga. Cheguei a tempo de
asistir a celebración do seu casamento con Covadonga, unha boísima funcionaria asturiana que estaba chaladiña por il. Pero xa Xoan se sentía farto de levantarse ás
oito da mañá, pra dar clase no Liceo, deitándose ás tres a cotío. E
pra non erguerse tan cedo, decidiu irse de profesor de Historia a
Quito. Lago trasladariase a Maracaibo, onde pronto foi decano da
Facultade de Humanidades. Volveu a España no seu primeiro, e
que resultou único, ano sabático,
anque marchou deseguida.

PE

Retomou co fin de buscar profesores pra a sua Facultade. Non
me atopou no Café Gijón., posto
que eu me viñera a T revonzos.
Deixoulle dito a Baldomero Isorna un recado pra min: Que tiña
ñapa somentes pra un par de
anos. O vocablo quéchua ñapa,
ou yapa, viña significar, en Colombia e Venezuela, algo así como añadidura. Astorga quería comunicarme que a súa vida só
contaba con corda pra un bienio.

• 0 BOHEMIO DOS MADRILES. Compartfn nos anos 43/46

Efectivamente, dous anos despois a nosa grande e común
amiga Concha Castroviejo, cha~
moume por teléfono pra decirme a triste nova do pasamento
de Xoan Astorga. • .

do ascender Astorgano esafón universitario, se proguira na órbita paboniana,
pero preferiu a independencia que
lle proporcionou a súa praza de
profesor de Historia no Liceo Francés; no cal cativou coa súa sabia fala aos bos alumnos, chegando algún deles a ser ministro na transición e inda máis tarde.

con Xoan Astorga amigotes comúns, de diversa procedencia; al-

/

Alex Villodas
'O documental
sobre o cine París é
a história de
toda unha época'

e

Obras relacionadas co meu traballo. Unha biografía de Billy
Wilder escrita por Ed Zikov que
me levou a volver visionar moitos dos seus filmes, que habia
anos que non via. Y Dios entró
en La Habana de Vázquez Montalbán, e Causas porque no
CGAI estase a restaurar La tragedia de Xirobio un filme que rodou Xosé Signo a princípios dos
anos trinta basándose nun canto de Castelao.

Que recomenda ler?
Biografias porque se aprende
moito e libros sobre história tamén, sen esquecer a novela que
nos permite soñar e convertirnos
en personaxes alleos á realidade.

Ven de apresentar no CGAI o
documental Salón Paris-, 90
anos de soños. Como xurde esta
idea?
A visáronme do peche <leste cine
coruñés quince días antes de que
se fixera a última proxección pero ao princípio non lle din importáncia. Cando fun até ali pa. ra recoller o material que se podia salvar e levar para o CGAI
decateime de que ademais de
obxectos habia moitos recordos,
vivéncias ... que se ninguén os filmaba ian perderse. Ao gravar o
desmantelamento empecei a
confraternizar cos traballadores
e cain na canta do interese dos
seus testemuños. Habia alguns
que empezaran a traballar nos
anos cincuenta. Gravamos quince horas de material que resumimos en vintecinco minutos. É a
história do cine París, pero tamén existe unha história humana moi importante e o reflexo de
toda unha época.

Que posibilidades de distribu
ción ten?

1

A verdade é que está a ter moita
máis repercusión da que esperabamos e recebemos moitas chamadas perguntándonos se se vai volver pmxectar no CGAI. A nosa
idea é a de envíalo á TVG e lago
aos canais temáticos das plataformas dixitais porque desgraciadamente este tipo de produtos é difícil que entre na programación
das televisións convencionais. •
A COruña, 1969.
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"Aí vén o Maio de froles
cubetto", dicia Curros. Enorme
homenaxe á natureza que nos
xungue co noso pasado pagán
de cando no ceo de Galiza, os
carballos ·e a xesta eran elos da
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divinidade. No rural
. cristianizouse, aparecendo
ligado· á festa da Santa Cruz, na
que os labregos saen aos
.campos floridos carregados de
cruces de loureiro. +
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• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO •
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Luar na Lubre
o grupo folc coruñ~. est~ aapre-

A.plntwa1
cleAnxela

• EXPOSICIÓNS

ARTE RoMANICA NA
ÜALIZA E PORTUGAL
Cnlaboración entre a FuruJa,.
ci6n Banié e a Fimdación Ca-

Meilán
padimolas
contemplar
na sala ele

As suás pinturas de paisaxes están colgadas no Muiño

das Lóusas.

~os contemplar, na se-

• EXPOSICIÓNS
ÜTROLEBUS
Mostra fotográfica, organizada
pola A.C. Lumieira co gallo
do 30 aniversário da desaparición da liña Cnruña-Carballo,

Arteixo

Burela

•TEATRO

•TEATRO

QUÉ PASA
COAS DEPENDENTAS ...
dos grandes armacéns ao cumprir os 50? Pífano Teatro danos a sua visión no Auditório
Municipal o Vemes 27.

sobre este médio de comuniÜTELO
cación en Bergantifios, GalíProduccións Librescena
za, Estado e Europa, que nos
subirá ás táboas con esta · pennitirá coñecer o seu pasaobra na Casa da Cultura o · do e o presente, ao tempo que
Venres 27.
nos lembrará que non hai tantos anos contabamos coa liña
máis longa do continente.

Cambados

• EX~SICIÓNS

lNsnnrro DE FSTIJIX)S
V ALDEORRENSF.S
Mostra fotográfica que podemos atopar no Pazo do Castro.
TEATRO DE CuBA
Fotografías na Casa da Cultura.
ÜS INSTRUMENTOS 00
PóRTICO DA GLORIA
Selección das replicas en madeira dos instrumentos medievais esculpidos polo Mestre Mateu no Pórtico da Glória e rec.pnmuidos pola Fundación BarT;é, dentro dun proxecto que Pretende a recuperación e difusión da música
antiga da Galiza, fragmentos
da cal podemos escoitar en
www.fbarrie.org. No Mosteiro
de-~ até o 18 de Maio.

Boi.r o
•TEATRO

DAKOTA
Da m~n de Talia Teatro,
teremola .o Venres

loust.e Gulbenkian de Lisboa,

-

Carhallo

O Barco

'<·

Antonio Muñoz, Emilio Sala, Cecilio Pla, ente ou~.

XAIME FUENTES

sentar o seu novo disco cunha ampla xira tanto pofa daliza coma
polo resto do Estado . .Desta .volea
poderemos gozar da stia mús.ica nos
estúdios da CRTVG en €oMPOSTELA, onde actuarán este
Xoves 26; o Sábado 27 teremolo
no auditório de VIL.ALBA.•
()

O Carballi.ñ.o

27 na

Casa da Cultura.

Bu.eu
•ACTOS .

que poderemos ollar na Crua
Administración de Sargadelos.

TROMPE-LA-MEMOIRE

A Coruña

Fundaci6n Luís Seoane.

•CINEMA

CGAI
As proxeccións que teremos
no ciclo de Produci6n Galega
serán, este Xoves 26 ás
20: 15, Lorca, Santiago e
seis poemas galegos (1998),

• EXPOSICIÓNS

Celanova

XAVIER MAoALHAEs .

•MÚSICA

de Albert Ponte, recriación
Visual dos poemas que Fede-

MANUEL SIRERA

rico Garda Lorca escribiu
en galego; e Os aulro,, perdidos (2()(X)), de Rafael Toba, documental sobre a eta·
pa máis descoñecida de Pablo Ruiz Picasso. Todas con
entrada de balde. O último
cinema portugués traenos a fita As bodas de Deus
(1999), de Joáo César Monteiro, o Venres 27 ás 20:15 e
o Sábado 28 ás 18:15.

Ten unha mostra pictórica, chamada Obra recente, na galeria Borrón 4
(Avd. Galiza 39), até o
15 de Maio.

Cangas

Tenor, que vai dar un concerto, o Venres · 2 7, no
Claustro Barroco do Mosteiro de San Roserulo ás 2030 h.

Cervo

• EXPOSICIÓNS
• EXPOSlCIÓNS
NINES VELÁZQUEZ
Até finais de mes podemos
contemplar os óleos desta
pintora salmantina na sala
Angel Bo~ello da Casa da

Cultúra.

.

FEDERICO RlBAS
Apontamentos iT:1éditos, é a
mostra 35 debuxos inéditos
• CONFERÉNCW
desre coñeciQo deseñador gráfico galego, morto en 1952, · ENFERMIDADEMENTAL

Richard Ray Farrell B~d
Bluesman de New York
que cómezou a carreira
tocando nas ruas de Paris
no 75. Desde.entón tocou
por toda· Europa e Noneamérica e está considerado coma un dos máis destacados intérpretes de
blues. Este Xoves 26 no
Clavicémbalo de LUGO;
o Venres 27 ás 23:30 no
Camawey de PONTE"
VEDRA; e o Sábado 28
ás 22 h. no Mardigrás na
CoR~A.+

Ciclo de mesas redondas no
·Centro de Estudos Caixa
Galicia ás 19;30, este Xoves
26 A arte e a loucura.

• EXPOSICIÓNS
. ÁNxELA P. MEILÁN
A pintora coruñesa ama;a un

Disposición de temporalidade e posta en cena, na

ANA REINALOO
Ten unha mostra, dentro
do ciclo Os nasos artistas,·
na biblioteca Glez . Garcés
até o Venres 27.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
l1;lE YEAR 2000
Até o 31 de Decembro poderemos ollar esta mostra
Casa das Ciéncias, froito
do concurso máis prestixioso de fotografia da natureza
que existe no mundo que
organi7.a o British Museum e
a BBC Wildlife. A colección
amosa os principais prémios
e as mellares imaxes de cada sección, ademais de contar cun audio visual.
na

EDUARDO NARANJO
Baixo o título Realismo,
sentimentos e soños escóndense cincuenta e cinco ca·
dros que repasan a vida e
·obra do artista, un dos máximos expoñentes do realismo pictórico. Do expresionismo ao realismo ou surrealismo, sempre na busca do
sentimento. No Quiosqiu
Afanso até o 6 de Maio.

proceso criativo en corutmte
evolución, plasmado na per-

PRECIOSISMO E
SIMBOLISMO ...

cura dunha maíor simplicidade nas formas e na gama cromática que contribue a potenciar o debuxo. A mostta, organizada pola galeria Imagen,
inaugurase o Luns 30 na Sala
participará o poeta Cesáreo

...Pintura valenciana (18681940). No museu de Belas
Artes, até o 6 de Maio, é unha colección dun periodo especialmente produtivo con
dous movimentos, que en
moitas ocasións funcionaron
de xeito interrelacionado e
dos que participaron autores

Sánchez. Até o 26 de Maio.

tan destacados coma: Sorolla,

de Exposicións do hotel Tryp
M" Pita ás 20 horas e no acto

de da primeira, até o 20 de
Maio, esta interesante mostra
sobre o románico, que tivo un
estraordinário desenvolvimento, tanto no naso país como no viciño, dando un conxunto escepcional de construción.s, esculturas, manuscritos
iluminaOO; e pez.as de orfebreria, se ben, a disparidade do
contexto no que se produce o
asentamento e difusión explica a díversidade de manifestacións e a distinta evolución.

,....

exposklóns
do hoNI
Tryp~fJ!ta

do CORUNA.

• LEITURAS

Fruos DA TERRA
Apresentación deste libro
de Juan Rodríguez , este
Xoves 26 ás 20 h. no salón
de actos Médico Rodríguet
de Caixa Galicia.

•MÚSICA
TEXAS
A banda de rock actuará o
Verues 27 no Coli.seum.

RIPKC
A sala Mardigrás servirá de
cenário, o Luns 30 ás 22 h.
por 800 pta., á banda Rip KC
que nos craerá a nova sensación do punk-rock madrileño. O Venres 27 ás 22:30,

Foggy ~ Breakdown. o
Verues 4 teremos a Club V e
o Sábado 5 The Galligows.

JoAoAroNSO
O cantante mozambicano
residente en Portugal levará o seu ritmo luso, influido
pola música urbana africana e a popular portuguesa,
a última a través do seu cio
Zeca Afonso, ao teatro Rosalia de Castro o Venres 27.

Culleredo
•TEATRO

SOLO PARA PAQUITA
Teatro do Atlántico leva
á vila esta obra que vai
ser cenificada o Venres

IlXORNADAS
MICOLÓXICAS
Continuan os actos programados pala Agrupad6n Mícolóxica
Libareiro, o Sábado 28 ás 11 h
cun obradoiro de fotografia no
que aprenderemos a fotografur
cogumelos, e a apresentación
do 1 Concurso de fotografia micol6xica A.M. Libareiro. O fu.
mingo 29 ás 10-30 será o remate destas Xomadas cunha

saída ao monte.
• EXPOSICIÓNS
MELITA ÜALIANO
Até final de Abril poderemos
ollar as suas fotografias colgadas nas paredes do Aturuxo.

•MÚSICA
RAMICCIA E BEGOÑA
O Domingo 29, ás 21:30,
no Aturuxo teremos á italiana e á madrileña que
nos ofetecerán a música
ska do seu último traballo

Ramiccia ·meets Begoña. O
prezo é de 800 pta. (adiantada) e de 1.COO na billeteira.
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de exposicións da Capela de
Sta. Maria, até o 13 de Maio.

Ponteve;dra_
•ACTOS

NOITES ABERTAS
Obradoiro; e todo tipo de actividades como lecer alternativo para a
mocidade. O Venres 27, na Casa da
Luz, obradoiro de coiro; obradoiro
de máxia; ilustración e banda desefiada; e caracterización e maquillaxe. E Q Sábado 28, queres volver á
infáncia?; Noites de Warhammer
Educación para a saúde; e pandeire~
ta No pavillón multiusa; da Xunqueira, o Venres 27, aerobic; e, o Sábado 28, Tai Oú CJJ.Uan. No local
da A.V. Pantemuiñas, o Ven.res 27,
cestería¡ e, o Sábado 28, obradoiro
de gaita e de coiro. No Centro Sócio-culrural Sor Lucia, o Verues 27
iniciación á fotografia, e in.teme~
adaptada a xordai. No coléxio Froebel, o Ven.res 27, bailes de salón, xoga; de rol, e baloncesto adaptado o
Sábado. Na Praza de Curros En~
quez (de chover no coléxio Froebel)
o Sábado 28, danzas étnicas. Nas
canchas de baloncesto de Ozmpolongo (de chover no pavillón da
Xunqueira) o Venres 27, baloncesto

3X3. O Sábado 28 no teatro PrinciJxll. proxectarase a fita Johny Guitar
dirixida (EE W, 1954) por Nicholas Ray de O h a 3 h Máis información no telf. 986 804 336, ou
www.noitesabertas.com.

po de escalas de danza que participarán na maratón que se vai a
desenvolver o Sábado 28.
• EXPOSICIÓNS

FRAN HERBELLO
A ima.xe e semeUanza titula a sua
mostra no teatro Principal, onde
estará até o 7 de Maio. O artista
do Morrazo amosa unha inquedante criatividade a través de
imaxes acedas coas que quere
transmitir o valor dun tempo que
se ve reducido ao máximo.

Vaise desenvolver desde este Xo-ves 26 até o Domingo 29 ás 21

ÉREOONOO ...
. . . a hora dos contos; programa
de contacontos pensado para
nenas e nenos entre 6 e 1O
anos, da man de Pavis Pavós, e
organizado polo Concello, todos
os Sábados ás 11 :30 na Casa da
Luz (Praza da Verdura); remata
este Sábado 28. Información e
inscripcións (de balde até completar aforo), na OMIX do
Concello, telf. 986 804 336.
•MÚSICA

WILD,LIFE PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 2000

RrPKC

Até o 3 de Xuño poderemos ollar
esta mostra fotográfica nas salas de
exposicións de Caixan.ova, froito
do concurso máis prestixioso sobre a narureza que existe, organi7.ado polo British Museum e a BBC
Wildlife. Os principais prémios e as
mellores imaxes de cada sección
ademais de un audiovisual.

Banda de punk-rock madrileña
a base de hinos "destroyers" con
chiscas ao heavy clásico dos 70,
que tocará o Sábado 28, ás 23 h.
no Camawey. T erán como teloneiros aos rockeiros ourensans
Purple Add.iction. Máis información ~ www.camawey.com.

TEMPOMORTO

T~arán na

Mostra de Carlos Tejo, un dos
anistas de maior proxección da
sua xeración, de 40 fotografías
en branca e negro, realizadas na
ria de Vigo, que se completan
con textos referidos, maiormente, a traxédias que tiveron Lugar
nese Lugar. Até o Luns 30 no Espa.zo para a Arte de C~a Madrid.

da de San Cibrán, Tomeza), este grupo de pandereteiros o
Venres 27 ás 23:30.

Ü TEAR DE LLERENA
Casa do Coto (subi-

MúsrcA DE RAlz

VmALSouTo

Ciclo no que van actuar Faus·
to, o Mércores 2, e Caridad
Hierrezuelo, o Xoves 3 no
Pazo da Cultura. E o Xoves 3
tamén actua 1 Musid neste
memo Lugar.

As suas pinturas podemos velas
na sala Jaime Trigo, até o Luns 30.

•TEATRO

•DANZA

FESTN AL INTERNACIONAL

• LEITURAS

h. no Pazo da Cultura, coa parti-

ÜS MEUS CDNTFMIDRÁ.NF.ai

MoSTRA UNIVERSITARIA

cipación das compañias Druida

Mostra de Daniel Vázquez ·
Diaz que poderemos coñecer
até o 29 de Abril no Edificio

De carácter internacional, vai
ter Lugar o Domingo 29 no teatro
Principal ás 20:30, con entrada de
balde até completar aforo. +

dam:a, BaUer estudio, Cia.
Margómet, Nats Nus danta e
Cecede danza, ademais dun gru-

Sarmiento.

Capella lstropolUana & Simon Dent

Lugo
• EXPOSICIÓNS

En concerto, o Venres 27 ás 20 h. no
Audúório Municip:J1 de NARÓN; o
Sábado 28 ás 20-30 na igrexa dos Pa-

dres Mercedários de VERIN; e o Do.
29 no Audittrrio de Caixanom

~ADA+

RELoxos
A colección do Museu provincial poderá ser coñecida
no mesmo.

27 no Edificio de Sen.rizos
Múltiples.

A Est.rada

Mostra que poderemos visitar até este Venres 27 de
Abril no Aceneu.

V ÁZQUEZ

Fene
•ACTOS

VlXUNTANZA
DE PALILLEIRAS

folc

no auditório

O Concello e o Centro de
promoción·soC:ial San Valentin
organizan unha série de actos
co motivo desea xuntarua que
se vai realizar o Sábado 28 entre as 10 da mañá e as 19:30
no pavillón A Xunquerra.

•TEATRO

PILLO 00 RIGOR
Este Xoves 26 vai ser cenificada por Maltés teatro no cenário do Auditório Municipal Torrente

Ballester.

Foz
•CINEMA

1936 ...
... Seoane e os poetas fronte á sublevación, na galería

Sargadelos.
AIMAXEE
SEMELLANZA
Fran Herbello mostra as
suas fotografias no Edificio

Administrativo da Xunta.
WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR
Até o 1 de Maio poderemos
ollar esta mostra fotográfica no

Museu Provincial, froito do
concurso roáis prestixioso de
naturera. que existe no mundo,
organizado polo British Musewn e a BBC Wild/ife. AmC&l.
a; principais prémia:; e as mellores imaxes de cada sección,
ademais de un áudio-visual.

TITANIC
A asociación focense Coto
do Faro vai proxectala o
Domingo 29.

SOEDADES BIOLÓXICAS
Ma:;tra escultórica de lomar•
ti que poderemos ollar na sala

LuzREooNoo
Sueños de Crisálida é o nome da mostra que ten aberta no Círculo das Artes.

MINO Yr CHou

Ferrol
• EXPOSICIÓNS

Freire de

lDENTIDADEQUILIBRIO

LUGO este

· Mostra fotográfica de Xa·
cobe Meléndrez Fass•
hender, que teremos na galería Sarga.delos até o 5 de
Maio, consistente en 22
obras nas que se nos apresen tan animais en movimento, troncos mortos e vivos, paisaxes, caséos de vellos barcos metálicos ... como metáforas da vida cotiá.

as próprias ruas, ainda que a
sede será no teatro· Principal,
onde case todos os dias haberá representación ás 20:30 h.

UJ

<( -'

• a;:

~~
o-

UJ

z~
N

. HISTÓRIA DE GALIZA

Os gravados desta artista
poderemos ollalos na sala

Augatinta.
•MÚSICA

Mostra na que se fai un
breve percorrido pola nosa
longa vida cómo povo a
través dos debuxos de Pe·
pe Carreiro. No coléxio
nn. Josefinas até o Luns 30.

RICHARD RAY FARRELL
Bluesman neoiorquino que · estará no Clavicémbalo, este e •
Xoves 26, acompañado por ·
Uwe Jesdinsky no baixo e Kike P. na bateria. Neste mes-- .
mo local ternos as actuación
de La Nueva Cuerda, sexteto de corda aragonés folc, o
Vemes 27; Zur·E Gura, grupo multiracial formado arredor de T xalaparta, . que parte
de sons ancestrais bascas para
encontrarse co jazz, música
índia, o pop de vangarda, etc.
o Sábado 28; e o Luns 30 será
Quatro Jazz Quartet, composto por músicos asturianos
que xuntan as novas tendencias do jazz moderno.

URBALIA RURANA
Formación valenciana que
actuará o Xoves 26 ás 21 h,
con entrada de balde, no Auditório Gustavo Freire, .dentro
do Ciclo de Músicas de Raíz na
Penfn.sula Ibérica. Músicas étnicas da ribeira do Mediterráneo, cunha instrumentación
básica tradicional, exclusivamente acústica, e un uso particular dos recursos vocais.

M.o an.a
•TEATRO

· POLANOSACONTA
Esta compañia presenta a
obra POT fascículos, viaxe
moi especial polo fantástico
mundo dos coleccionabeis
onde personaxes moi diversas cantan a sua adicción ás
entregas por fascículos. No reparto, Sónia Méndez e
Cristina Sampedro, a quen
se debe, tamén a:- dramatúrxia. No café: teatro Do Real
o Sábado 28 as 23:30 h.

Monforte

X.M. TOMÉ .
Fai unha retrospectiva da; úl;
tima; 30 ana:;_(1970-2001) da
obra deste artista consistente
en Óleos e debúxos. Na galería
Visol até o 2 de Maio.

ARQUITECTURk
AMBIENTAL
O Co'/éxio de Arquitectos e a
asociación Amigos da T erra
organizan esta mostra composta por obras de 7 arquitectos, relacionadas coa arquitecrura bioclimática, ecolóxica e
sostíbel; todos os proxectos
reunen características que _
pretenden a eficiéncia ener•TEATRO
xética, a utilización das enerxias renovábeis ou alternatiJAZZ
vas, cun deseño bioclimático,
O Auditório Municipal Cimateriais construtivos ecolóne AloVi será cenaría desta
xicos ou a internacionaliobra cenificada por N ani
zación dos custes médio-amGarcia e Roberto Somoza
bientais. Até finais de mes no
este Xoves 26.
Edifído Politécnico do Campus.
~
J .. ,a, ·. avi.a.

As Pontes

AMÁNCIO FERNÁNDEZ

R .,b d''

Ten unha mostra de fotografias do Nepal na Casa

•MÚSICA

da Xuventude.
CARTOGRAFIA DAÜALIZA
Na Aula de Cultura Caixanova, onde poderemos ollar

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

Ogrobe
•MÚSICA

Ü SHOW SINCERO
Espectáculo de música e pala vras, selección de cancións, desde o tango ao BerLin-cabaret, pasando polo
jazz estandar, o baiao ou o
blues, a cargo de Ana Pudor
e Javi Abraira o Domingo
29 ás 22:30 por 5 libras no
Vinilo (ruada Praza 28).

Ü'r tigueira.
APRENDE
A MIRAR A PINTURA
A partires do Luns 30 na
Casa da Cultura.

Ourense
• EXPOSICIONS

CoNCURSO NORTEMPO
Na sala de exposicións da
Casa da Xuventude, até fmais
de mes, con obras de Xosé
Caamaño, Vicente Cañón,
Xoán P. Eiras, Miguel G.

O grupo
folc vigués
Nao d'lre
toca na

Faculdade
de
Humanidades
deOURENSE
esteXoves
26.

ÜRFEÓN TERRA A Na>A
Dá un concerto, o Domingo 29 ás 20 h., na igrexa
parroquial de San Francisco.

numerosas cartas mariñas e
mapas.

PoHcia

As MULLERES GALEGAS
NO III MILÉNIO

Ollomoltranvia será a compañia que ce-

Fotografias de Aurora
Montes no Liceu.

• LEITURAS

CONTOS
PARA A MEMÓRIA
Ciclo que pretende achegar á
literatura, en especial o xénero
do conto, á terceira iclade. Este
Xoves 26 ás 20 h, Bieito Igle.
sias ciará unha conferencia na
sala do Centro .de Maiores.

nifique esta obra, de Slawomir ~ozeck,
o Xoves 26 no Teatro Principal de
COMPOSTELA; o Venres 27 no Centro Cultural e Xuvenil de MUROS·1 o
Sábado 28 no Auditório Municipal de
NARóN; e o Domingo 29 no Auditório Municipal de RmADEO. +

Rihadeo
• EX.POSICIÓNS

ZOOÁRIO

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

Gushlvo

Xoves 26.

25

A FEUCIDADE DA NADA

Ten unha exposición na sala de Caixanooa, que estará
aberta até o 13 de Maio.

valenciana,
estará

Torrente Ballester.
ANOS
DE PATRIMÓNIO

ÁLEX

Urbalia
Rurana,
formación

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

• EX.POSICIÓNS

Mostra fotográfica na sala
de exposicións do teatro
Principal até o Luns 30 programada por Caixa Galicia.

:os.

El AÑO DE La> TRES 0C0

Muñiz, Javier Martin, Tatiana T. Mathews, Xosé M. Miguez, Diego Opazo, Cláudio
Orozco, Elisa Pereira, Carlos
Puga, Txema Salvans, Txomin T xueca, Xosé V arela,
Eva Várez e Jesús Yagüe .

xg
XN
oZo

•MÚSICA

NAOD'lRE
Grupo vigués de folc, composto por 6 universitários, ao
tempo que estudosa; musicais
no Conservatório e na Universiclade Popular da sua cidade. Fonnado hai catro ana:;, a
sua música é eminentemente
acústica, no repertório combinan pezas instrumentais con
outras vocais, senda de composición própria todas elas.
Estarán este Xoves 26 na Auia

Magna da Faculdade deHwnanidades do Campus das Lagoas
a partir das 19 h.

Eulóxio das Penas terá
aberta esta mostra na Casa
da Cultura até o 30 de Abril.

A R.ua
•MÚSICA

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

San.t1ago
•CINEMA

FITAS EN VÍDEO
•TEATRO

MOSTRA
UNIVERSITÁRIA
O MITEU deste· ano chega á
sua VI edición. Comezou o
Luns 16 pero. chega até o
Xoves 3 e nel participan 20
espectáculos de cinco países,
dos que podemos gozar en
distintos locais como pubs ou

Organizada polo cin-clube de
Xomalismo, proxectarán este
Xoves 26 ás 18 h. A soidade
do corredor de fundo, dirixida por Tony Richardson¡ o
vindeiro Xoves 3, Vida en
sombras, de Lorenzo Llobet
Gracia; e o Martes 8, Pink
Flamingos, de John Waters.
Todas as proxeccións na Sala de Visionado 1 da Facul-

Fogg)1 Mental Bré.akdown
Banda que presume de ser a roáis
veterana do underground galego.
Agora, FMB volta con nova formación e son, e teremola este Xoves 26 ás 21:30 no Rock Club de

()URENSE(entradadebaldecon
invitación); o Venres 27 ás 22:30
no Mardigrás da CORUÑA por
800 pta; e o Sábado 28 no bar Por-

..

ANOSATERBA
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dade ás 18 h . acompañadas ·
dunha curtometraxe.

PLÁXIO OU IMITACIÓN
Ciclo de cinema organizado
polo cirie-clube Hai que velo,
no que se vai proxecrar, este
Xoves 26 Freaks: A parada
dos mónstmos, de Tod Browning, ás 21:30 na Aula Sóciocultural de Caixa Galicia.

JJ. Samper
· Pamblanco
mostraos
seus lenzos
na galería
José
lorenzo de
SANTIAGO.

• CONFERÉNCIAS
REALIDADE GALEGA
Os CAF organizan estas xornadas no campus con actividades en todas as faculdades. En
·Filol.oxia ás 19:30, este Xoves
• 26, fa1arase sobre A litenitura

galega no.s últimos 25 ~.
Será na Faculdade de TralxJlo
social. onde se fale da Asistérv
cía á 3ª idade na 1ª semana de
Maio. En Econ6micas da MuUer na empresa o Martes 1 de
Maio. En Ma:xistério un representante da CIG-EDsino e outro da AS-PG, respectivamente; abordarán o tema A con-

trarreforma educ.atiui do PP,

Convoca.tórias
AXENDAS 21 LOCAIS ...
Ferramenta de traballo para un desenvolvimento sostíbel, xomadas organizadas pala Concellaria de Participación
Cidadá de Redondela e na que figuran
entre os ponentes Femando Bonet, Enxeñeiro de Camiños; Xúlio Gutiérrez,
do taller Ambiental do ICE de Santiago; Lourdes Bemat, do Foum Civic Barcelona Sotenible; X. António Ferreira,
de Lagares Enxeñaria; Martí Olivella,
do Centre per a a la Innovació Social
Barcelona; Néstor Rego, concelleiro de
Meio Ambiente de Santiago; Ana Macias, profesora de Ciéncias do ~ar na
Univers idade de Cádiz; e J. Angel
Cuerda, ex Alcalde de Vitória. Os temas a tratar son as Axendas 21, Indicadores Ambientais, Tratamento de Resíduos, Transporte Colectivo, Ordena-.
ción do T erritório e Litoral e as Administracións Públicas. Desenvolveranse
durante o 3 e 4 de Maio e as solicitudes
de inscripción deben enviarse ao fax do
concello de Redondela 986 403 894 antes do 30 de Abril. Máis información
no telf. 986 400 300, Xosé R. Mato; ou
986 400 797, Cecília Pérez Orge.

III PRÉMIO
DE NARRATIVA FANTÁSTICA
"Cidade da Coruña", organizado polo
pub Dublin, en colaboración con edicións Espiral Maior. Estabelécese un
prémio único dotado con 200.000 pta.,
ademais da publicación da obra na colección Espirai Maior Narrativa, que será entregado como adianto de direitos

de autor de unha primeira edición de
2.000 exemplares. Poderán presentarse
todas as persoas que o desexen, sempre
que as obras estén escritas en galega; ter
un mínimo de 30 fólios (DIN A-4, a duplo espazo) e máximo de 45; podendo
articularse en forma de novela curta ou
conxuoto de relatos; presentalas por triplicado, baixo plica, sen remite e cun
lema identificador; en sobre aparte incluiranse os dados referentes á identidade, enderezo, telf. e currículo da persoa
autora do texto; o xúri estará composto
por persoas de recoñecido prestíxio no
eido das letras e da crítica literária; deberán ser remitidas ao Pub Dublin, Panadeiras 50; 15.001 - A (})ruña, antes
do 31 de Maio de 2001, indicando no
sobre III Premio de Narrativa Fantástica "Cidade da (})ruña". O fallo será no
mes de Xuño e procederase á destrución
das plicas e' orixinais apresentados. O
feito de participar supón a conformidade coas presentes bases.

que servirán de donativo á coordenadcra.

II ENCONTRO DE
VIOLONCHELISTAS
Organizado pala Escola de Altos Estudos
Musicais, contará como profesores con
D. Plamen Velev e D. Llufs Claret, e terá lugar o 5, 6, 12 e 13 de Maiq deste
ano no Auditório de Galiza de Santiago,
está dirixido a todos os estudantes deste
instrumento residentes no país sen límite de idade ou nfvel de estudos. A matrícula vai ás 15.000 pta. para os activos
e 5.000 para ouvintes, senda gratufta
para os alunas da Escala. O 12 de Maio
deberá entregarse a fotocópia do ingreso
bancário (BBVA 0182-4548-110201504160), se ben a organización advirte que haí que entregar o boletin de
inscripción antes do 25 de Abril. Máis
información na Escala de Altos Estudos
Musicais, Pavillón de Galiza. San Lázaro
s/n Santiago de Compostela. Telf. 981
577 126, ext. 104/108. Fax 981 577 127.

SALVEMOS o RIO LÉREZ
O Sábado i:z de Maio, das 10:30 h . en
diante, vaise celebrar esta festa popular
en protesta polos encaros de UniónFenosa en Parada de T enório (Cotobade). Entre a.S actividades nas que poderemos participar hai un roteiro pola
beira do Lérez, haberá polbo, música
tradicional, fallarase o concurso fotográfico e realizarase unha baixada de
rafting polo rio para o que hai que se
inscribir no telf. 981 570 099 ou adega@ctv.es, ctinha cuo~ de 3.000 pta.,

A CULTURA NO SÉCULO XXI
Do 2 ao 5 de Maio o Auditório de Galiza
de Santiago vai acoller estas xomadas
de estudo sobre os máis diversos aspectos da cultura de hoxe. Temas como a
literatura, a música ou mesmo as últimas
inovación no mundo teatral van ser tratadas, tanto en conferéncias coma en
mesas redondas, coa p~icipación de
persoeiros do panorama galega coma int ernaci o na l. Máis información en
www.xunta.es/conselle/cultura ou no
correo electrónico cjl12110@xunta.es .

CURSOS 00 CENTRO VICIÑAL ;
DE V ALADARES
1
Esta organización viciñal de Vigo ten¡
unha ampla oferta de cursos tanto pa-¡
ra sócios como para que non o sexa ..
Iniciación á fotografia: será impartido:
por Alberto Costas, cunha duración
de cinco meses e está dirixido ~ todas
as idades; abranxe o manexo de cámaras, revelados, cor e branco e preto,
etc. Patronaxe: para quen queira
aprender a facer a sua roupa própria,
pódese asistir un dia ou dous á semana. Preparatório de Auxiliar de Forestal:
gratufto, está orientado para maiores
de 16 anos; teórico-prático, 210 horas'
onde se tratarán temas coma a prevención de incéndios, propriedade dos
montes, páixasismo, reforestación,
etc. Orientación Laboral: 8 horas, máximo de 12 asistentes; tratará de nos
iniciar nas mellares técnicas para atapar un emprego; certificado de asisténcia. Flor Prensada: 3 meses a partir
de Maio e requirese un mínimo de 1O
persoas. Danza Oriental: impartido por
Isabel Rúiz os Sábados de 11 :30 h. a
13:30 h. Auxiliar de Informática: completo, para maiores de 16 anos, orientadado para poder pasar as probas de
FPl; prazas limitadas. Tamén hai dous
obradoiros: Resúluos Sólidos Urbanos e
Reutilización e Reciclaxe, cun limite de
prazas de 25 persoas. Para vos informar máis polo miúdo ou facer a inscripción tendes que vos dirixir á secretaria do C .V. C. de Valadares, telf.
986 467 053 .•

o Mércores 2 ás 19 h
Unha
mostra
sobre
cartaces de
cinema
cubanos
podémola
ollar na
. galeria
Sargadelos
compostelá.

XORNADAS DA LfNGUA
Organizadas por AMELGA,
MOL, obradoiro ambiental

ainda que tamén hai lugar para o ton intimista e artístico.

ÜW'eo~

PEPE BOUZAS
A galeria Espazo 48 acolle a
nova obra deste artista ,
agrupada en Gráfica dispersa,
colección de traballos feítos
sobre papel, nos que o artista ourensán coida especialmente a cor e a composición, tratando de expresar o
seu mundo íntimo e transportar ao público aos seus
soños. Até o Martes 8.

e Rádio Kalimero, chegan á sua IV edición. Todas as
conferéncias se realizan na ga-

leria Sargadelos ás 19 h. (Á)mezaron o Martes 24 con Nilson
Leite, do PSIU do Brasil, que
falou dos Excluídos no Brasil;
continuaron o Mércores 25
con Hugo Nunes coa charla
25 de Avril sempre!; e este Xoves 26, concluen coa intervención de I.uzia Fernández, antropóloga, que falará sobre Ca-

bo Verde hoje. Imagens,

apoiada na proxección de dia~itivas. As xomada complethéntase cunha viaxe-roteiro,
un convívio e un concerto de
música folc e rock.

•DANZA
SJTUACIÓNS CURTAS
Dobre Xiro Dama representa neste espectáculo tres obras
curtas de tres coreógrafos:

Dens, oli e pedra, Deixa a tua
cabezti no meu ambreiro agora e
Metade. No teatro Galán desde este Xoves 26 até o Domingo 28. Máis información
no t-galan®teleline.es.

• EXPOSICIÓNS

J.J. SAMPFR PAMBIANOO
Mesta os seus lenzos na galeria José Larenzo desde este
Xoves 26 até o 14 de Maio.

GALIZA EN Foco

A sede do Coléxio de Arquitec-

Chouteira
estará na
NAsAde
Santiago
este Xoves

26.

~ de Galktt acolle, até o próximo Venres 4, esta mostra
que organiza o Clube de Prensa de FemX, e no que se aro.pan os traballos de corenta e
catro reporteiros gráficos. A
diversidade das obras escollidas oferece unha visión ecléctica da actualidade galega,

El Verdugo
Unh~as obras .máis sign~cativas

de Berlanga e Azcona, con tintes
traxicómicos e hiunor universal, solidez na construción dramática, linguaxe sincera e directa. A través da
figura deste Verdugo fáisenos patente a fraxilidade do ser humano. Vai
ser cenificada por Teatro de la dan-

..

EFRAIN ALMEIDA
Primeira mostra individual
deste brasileiro no Estado
tomando como referéncia a
iconografía de Santiago criará unha série específica para
a sua mostra no CGAC, que
poderemos contemplar até o
8 de Xullq,. As obras, tallas
en madeira de escala reducida, evocan lendas populares,
episódios bíblicos ou anécdotas persoais, aportando un
toque de irania que se acentua ao descobrir o seu autorre trato como leit-motiv.
Nesta ocasión terá como referéncia o Pórtico da Glória
e os pecados capitais, os milagres do Apóstolo e a devoción galega ás ánimas.
P AMEN PEREIRA
Gabinete de traballo, o encontro coa sombra é o título
desta mostra retrospectiva
da ferrolana que contempla
obra desde os princípios dos
80. A poética que desprenden os seus traballos: pintura, escultura, obxectos e
instalacións parase ao descuberto. No CGAC desde
o Luns 30 até o 8 de Xullo.

texamentos racionalistas propugandos pala Werkbund,
Bauhaus e o Neoplasticismo
hDlaru1és e a sua influéncia no
Esdlointemacionaldoperiodo
de entreguerras. No Coléxio

de Fanseca.

VI BIENAL DE GRAVAD'.)
Cunha amplísima representación de autores, tanto do
país como do resto do mundo, convertiuse por direito
próprio, ao longo das suas diferentes convocatórias, no
mellar trinque de novas.e vellas técnicas de estampación.
Até o 28 de Abril no Museu.
artistas coñecidos como

Andrea Costas, Belén
Liste,· Roberto Ribao,
Zoraida Marqués ou Ma·
ruxa Fernández, até o
Luns 30 na Sala de Exposicións de Caixa Galicia.

MESTURAS
Vira apresenta esta mostra,
até o 15 de Maio, no Paraíso
Perdido (Antealtares 3 Soto).
PETER WüTHRICH

.O CGAC acolle, desde. o
Luns 30 até o 15 de Xullo, a
primeira exposición no Estado do suízo, que inclue unha
retrospectiva de instalacións
inéditas realizadas para a
mostra e con relación co pfó..
prio edifício. Pintor, escultor
e fotógrafo, usa os libros tomo matéria prima para construir ou arremedar obxectos e
paisaxes. As solucións de ton
post-miminal adquiren unha
configuración pictórica nese

xogo cromático.
A NOITEESTÁ
V ARRIDA DA TERRA
Mostra con motivo do sesquicentenário da aparición da
luz electrica no Estado, patrocinada polo (})nsello da Cultura Galega, Unión Penosa e
a Universidade Compostelá,
na Igrexa da Universidade.

CARTACES
DE CINEMA CUBANOS
Esta mostra, que podemos
coñecer na galeria Sargadelos até o 5 de Maio e que
organiza a U.S.C., abranxe
o período comprendido entre 1964 e 1999.
BAZAR PAZOS
A galeria Trinta acolle esta
mostra, até o 15 de Maio,
con imaxes de Carlos Pa•
ros e Mic Mau. Ademais
tamén a apresentación de
Colliure sur mour, que é unha tirada ilimitada de bron. cas domésticas producidas
por The chacha original.

do Pooo Galega.
TEMPOS DE ROSALlA
Título da mostra que apresenta Mª Xesus Rebore•
do, no C.C. Compostela.

XAsTRERIA TEATRAL
OOS. XX
Até o 15 de Maio ternos
esta mostra na igrexa de
Bonaval.

DARIO VILLALBA
Apresenta-se no CGAC,
até o 27 de Maio, unha
mostra na que se expoñen
unha ampla selección dos
Documentos básicos deste .
artista nacido en Donosti
en 1939. Instantáneas que
serven de base a un proceso de criación que atopa na
co-existéncia de fotografia
e pintura unha persoal vía
de expresión. O que foi
pioneiro no emprego da fotogradia como médio artístico a mediados dos sesenta, emprega a imaxe fotográfica, como base para
transmitir sensacións.

ü:sEÑODE
IDENTIDADES
Mostra fotográfica na que
poderemos ollar obras de

za, este Xoves 26, no teatro Rosalia
de Castro da CoRIJ1'JA; o Venres
27 no teatro Principal de ÜURENSE; o Sábado 28 no C.C. Caixanova
de VIGO; o Domingo 29 no Auditório Municipal Gustavo Freire de
LUGO; e o Luns 30 no Pazo da
Cultura de PONI'EVEDRA. t

VANGUARDA 1880-1940
Escolma de pezas da colee,
ción T orsten Brohan, adquirida polo Estado español e
adscrita ao Museu de Artes
Decorativas, que documenta
o desenvolvimento e evolución do deseño industrial desde o irúcio, nas escalas de arte
e oficios inglesas, até os nosos
dias. O ponto de partida é a
toma de consciéncia no seo
doo movimentos modernistas
da Europa industrial con
obras de Dresser, Van de Velde, Josef Hoffman, Olbrich,
Peter Berhres ou Hector Guimard, continuando cos plan-

PEDRO MUIÑO
Este coñecido surrealista galega mostra chamada Xeografio. da pel formada por un·
ha trintena de obras recentes
e de grande formato na Fundaci6n E. Granell, que vai estar aberta até o 30 de Abril.

• LEnuRAS
EUTAMÉN

RJN COAS VACAS
Último libro do naso director, Monso Eiré, que o apresentará na Feira do Libro, no
Paseo Central da Alameda,
este Sábado 28 ás 8 do serán.

•MOSICA
CHOUTEIRA
Un dos grupos máis orixinais
e respetados do folc galega
que estará coa música do seu
último traballo, Folla de
Lata, na NASA este Xoves 26
ás 22 h. Entrada por 1.000
pta, 500 para tripulantes.
VARGAS BLUES

BAND

O arxentino Javier Vargas
ten unha dilatada traxectória
como músico e compositor de
blues e rock. No ano 91 decidiu montar a sua banda e adicarse en corpo e alma ao
blues. Este Venres 27 estará
na NASA a partir das 22 h.
por 2.(XX) pta. (l.800 adiantada) senda 850 para oo sócioo.

REAL FILHARMONlA
DE GALIZA
Este Xoves 26 ás 21 h. no
Auditório de Galiza, dirixida por Leopold Hager e
con Yung Wook Yoo ao
piano. O prezo da entrada
é de 1.400 pta.
•TEATRO
FESTA 00 CIRCO
Na NASA o Sábado 28 ás 21
h. onde, entre outroo, podemos disfrutar das danzas de
Chio, Raquel e Marijó; os
Malabaranda boureando entre bolas e mazas; a Arturo
loitando coa sua mala; ascoreografi.as malabares da Escala de Circo de Ferrol; o humor malabar de Pámpano e
Chispa&Gas; a espirirualidade da bola de cristal de Pablo
e Manu; e todo conducido
por Marcos Carballido. Rematarase a noite cunha breve sesión de dj con espazo
para espontáneos. Entradas a
1.(XX) puas, parados/estudantes 700, e sócios 500.

A CACATUA VERDE
Cenificada polo CDG teremos esta obra de Arthur
Schnitzler no Salón Teatro
até este Domingo 29. Aa acción transcorre nunha cava
que o autor apresenta en forma de taberna parisina nas
vésperas do dia no que co-.
meza a Revolución Francesa. Schnitzler escolle este
momento para simbolizar to;
das aquelas etapas históricas
nas que as clases dominantes

Julio Vargas ·
eo seu
grupo tocan
na sala NASA
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comezan a perder o control
social, e en particular para
"ilustrar a situación na que se
atopa a sociedade da época,
que nese fin de século avanza cara a 1 Guerra Mundial.

ÜESCARGA DE PAIAVRAS
O Venres 27 na Cova dos
ratos vai ter lugar a partir
das 22 h. unha repichoca
poética para qu e quen
queira participar nesta
descarga de palavras. Nes te m esmo luga r, pero o
Domingo 29 a partir das
18:30, haberá un Obradoiro de Cerámica.
As LIZIADAS
Baixo este título vaise celebrar unha xomada didáctica sobre folclore internacional coa participación de
Posumavska Dudacká
Muzia de. Chequia e Xis·
tra de Coruxo, no C .C.
Caixanova o Luns 30 ás
21:30 h.

Publicación en liña do Co.ncello de Vígó xe&- ·
t:ionada polo seu gcibinete de prensa, con información en portada, notí~ institueionais,

axenda municipal, anúncioo e ~. titulares de prensa, reportaxes, suxesrións, opin i6ns, edlcións anteriores e un buscadot:. +

· Serra de Outes
•MÚSICA
RUXE-RUXE
O seu rock galego chega a
esta vila o Luns 30 ao Aire
Libre. Máis información
www.claverecords.com.

Tui
• EXPOSICIÓNS
PEDRO ÁVILA DURAN
Natural de Jaraíz de la Vega,
Cáceres, é licenciado en Belas Artes e acrualmente catedrático de deh\nco en Santiago. Sobre a sua pintura, expresionista, inaugurase unha
mostra, na sala Trisque! e
Medúlio. Até o 28 de Abril.

• EXPOSICIÓNS

MANUEL PADRÓN
As suas miniaturas poden ser
olladas na Casa do Escwlo.

Vigo
•ACTOS

Ü
ESAFIO
00 NOVO ÉCULO
T
1 ocia, desequilibrios d~
mográfi , migración, glo-balización económica, marco

lítico

25 DE ABRIL
Kaleidoscópio, Federación
Viciñal E. Chao, CAE,
CIG e PCP de Lisboa organi.zan, para comemorar esta
data, un ciclo n~ que se vai
proxectar a fita Cravos de
Abril o Luns 30 na Cova
dos ratos ás 20 h.
•DANZA

LEMBRANZAS
A coreógrafa Victoria Canedo, á fronte do ballet galega Rei de Viana, apre·
sentará o Venres 27 esta
posta en cena no e. e. Caixanooa a partir das 22:30 h.

• EXPOSICIÓNS

G\RTAZES

o

S)BRE 25 DE AVRil..
Cedidos polo PCP poderema; contemplalo; no local da
Federación de Viciños &luardo Chao, até o 6 de Maio, de
Luns a Venres de 17 a 21 h.

SoSTRES

Verin

x

•CINEMA

TlOOedosas inter-

vencións militar , desafec·
ción cidadá ante a polrtica, ou
a dificuldade na construción
da cidadania europea son alguns dos temas que se abordan neste ciclo de conferéncias organizadas pola Universidade d Vigo. Comezaron o
Martes 24 co tema lmigradón,
problema ou panta.sma; continuaron o Mércores 25 con
OTAN tierSus ONU: ante os
confliros do s. XX; e proseguen
o Mércores 2 de Maio con A

VE, a constmdón dzmha cidadania, a cargo de Femando
Glez. Laxe (PSOE) e Ant.oni
Gµtiérrez (IU), no Salón de
Actos da Faculdade de FiloloJ!'.ia e T radución ás 17 h ; o
Venres 4, F~ do

politú;o: do nacionalismo ao
partido único, por Ángeles
Maestro (IU), Caries Campuzano (CiU), e José Vilas
Nogueira, catedrático de
Ciéncias Políticas de Santiago, no Salón de Actos da ET. SEI Telecomunicación ás 17
h. Pecha o ciclo, Christof
Agüit.on, do comité executivo
de ATIAC-Internacional,
coa conferéncia Unha resposta cidadá á globaJitación da
economia, o mooimenio ATTAC, no Salón de Actos da
F. de ce Económicas e Empresariais o Martes 8 ás 11 h.

O Coléx.io de Arquitectos
organiza nos seus locais
(M. de Valadares 27) unha
mostra sobre este grande
artista da arquitectura moderna. Até o 30 de Maio.
As BANDEIRAS
DE PORTUGAL
A asociación de fraternidade "Galiza-Portugal" organiza esta mostra na casa
Arines (Teniente Almeida
s/n) que fo¡ elaborada polo

Museu da República e Resísténcia de Lisboa, e onde se
trata de analisar a evolución histórica de Portugal.

PAISAXES EUROPEUS E
CUBANOS
Dos s. xvu-xx na Casa das
Artes, baixo o patrocfnio
do Concello e Caja Duero .
CARÁTIJLAS DE VINILC6
ro 25 DE AVRil..
Poderemos ve las palas paredes da Cova dos Ratos até
o 30 <leste mes.

Ü CORPO ESTRANO
Mostra de Carme Nogueira que se poderá ver
na Ad Hoc (Garcia Barbón
17) até o 18 de Maio.

~~

o. w

Anúncios de balde
• Particular vende Clio 16 V do ano
1992, impecábel. Razón no telf. 981
128 630 polas noites.
• O grupo Pozo de Ideas busca
"voces". Este colectivo literário re únese na A.U . Monte da Condesa (Sala de Ensaios, 2g andar) de Santiago,
para ler e talar de diversos temas. Estamos a prepara a publicación ,dun libro e vários recitais. Achégate ás reu nións (Luns ás 22 h.) ou chama ao
telf. 658 486 603 (Marga Espiñeira).
• Vendo remolque-tenda. Bon estado, catro prazas. Telf. 986 243 870
• Sejos novos, 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 7
• Xa está en rede a séptima edición
do Bulletlm Onda Nada, magazine
electrónico de cultura e actualidade,
http://bulletim.tripod.com.

oto

z

padas na Rlbeira Sacra (Nogueira
de Ramuin). Telf. 986 376 022.
• Mllhomes (grupo gai da Coruña)
dá información, apoio, brinda servizo
de videoteca e biblioteca, e capta sócios para o activismo ou simpatizantes
da liberación gai nos telf. 981 144 151
e 686 307 543, de 18 a 20 h.e todo o
día respectivamente, ou no Apdo. de
Correios 24 c.p. 15.080 da Coruña. Tamén no correo electrónico: milhomes53@latinmail.com
• Música clásica para vodas. Diferentes grupos de cámara e soprano.
Telf. 981 507 925, simo32@teleline.es
•Vendo taberna-pub funcionando,
con casa restaurada e terreo. 500 m•
en total. En Bueu. Telf. 600 717 628.
•Técnico de son con experiéncia
busca traballo nese campo ou do que
sexa. Disponibilidade total de mobilidade xeográfica. 981 200 229, Sérgio .
• Alugo piso en Compostela totalmeñ-

• Vendo forno xlratórlo, para panadaria ou confitaria, de catro metros de
diámetro. Dous anos de uso, en perfecto estado. Funciona con leña óu fuel,
incluído 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 Cuhural Obrado/ro
da Histórla vén de publicar un trfptlco e marca-páxlnas para comemorar o VIII cabodano da morte do crego nacionalista Moncho Valcarce. Os
interesados en recibilo, de balde, poden solicítalo a: Asociazón Cultural
"Obradoiro da História", apdo. 42,
15.680, Ordes.
• Véndese piso na Travesla de Vigo
(Vigo) de 11 j m", todo exterior, alto, luminoso, 3 cuartos, 1 despacho, cociña
nova, calefacción individual, garaxe e
trasteiro. 19 millóns. Telf. 986 378 101.
• A peña deportivista Pardo de Cela tén á venda camisolas, puchas •••
coa simboloxia da equipa branquiazu l. Tamén organizamos viaxes en
auto-carro a Riazor. Máis información
no próprio local social: Bar San Pedro, Co rrelos 19, Mor Alfoz {Lugo).

te amoblado. Tres cuartos, 2 baños esala. Frente ao Hipercor (bairro do Restollal). Telf. 639129585/981 578070.
• Coleccionista merca monecos
Geyperman, Madelman, e Scalextrlc. Non importa o estado. Pago moi
ben. Telf. 699 590 273.
• Para non ter que emigrar ás Canárias, diplomado en primária busca
calquer traballo na Galiza. Manuel ,
telf. 616 354 911.
• Rapaz retornado da emigración
desexa contactar con xente na
mesma situación para intercámbio
de opinións, vivéncias, etc. e, de cadrar, criar un foro de debate sóbre a
imigración, retorno .. . Apdo 134 de
Burela 27.880.
• Se quigeres participar na campanha
contra as novas matriculas lmpOstas
polo Govemo espanhol solicita no apdé>. 2.134 de Compostela o autocolante
GZ para colocar em cima do E ou ao lado das matría..ilas velhas (deves mandar
150 pta. em selos por unidade). Podes
tambén colaborar economicamente com
o fundo de resistencia da Platafonna Ci-

• Alúgase casa amoblada por tem-

MúSICA FOLC
F'UNDAl organiza, para o Sáhado 28, a IV edición <leste
concerto solidário no ce
Cai.xanova ás 20:30 h. coa
participación de Salgadeira
e a banda de gaitas Xarabal
As entradas (600 pta) están á
venda na rua Sagunto 54, 12
e a recadación será destinada
á reconstrución dunha escala
en La Guaira (Venezuela).

mEstá na rua o

número 1 de Somos a/guén, a revista galega de in-

formación, opinión e debate, comprometida co país. Información sobre
conflitos, opinións plurais e artigos de
recuperación da nosa memória histórica. 54 páxinas para reconstrución
nacional da Galiza. Se desexas
transmitirnos os problemas da tua comarca, escreve-nos. Tamén podes
mandar artigos de opinión ou o que
queiras. Primeiro número de balde.
Podes colaborar enviando 240 pta.
en selos a Verbo Livre Edícíóns, Apdo. dos correios 6123-36200, Vigo.
• Vendo libros cun 40% de desconto sobre prezo en librarías. Pede
o listado a librosvarios@mixmail.com.
/

• A Assembleia da Mocidade Independentista de Ponte Vedra vem de
reeditar ums lskelros co lema lndependéncia, em várias cores (branco,
verde e negro). Para conseguí-los só
tes que mandar-nos 5 selos de 40
pta. ao apdo. dos correios 561-36080
Ponte Vedra.
• Vendo nave industrial en Rianxo.
Céntrica localización, urbanizabél,
190 m2 • Razón no telf. 981 866 487.
• Matrimónio de emigrantes retornados oferece-se para traballar no
sector da hostelaria, con ampla experiéncia na xestión de hoteis e referéncias comerciais e laborais comprobábeis. Telf. 659 289 658, preguntar
por Laura ou Noberto. •

Barcelona
• FEIRAS
BIOCULTURA
Semana Ve rde Internacional, Feira das Altemativas e o Consumo Responsábel, que se celebrará, do
4 ao -7 de Maio, no Palau
SantJordi.

MuDzLK
O Sábado 28 ás 21:30 h. na
Cow dos rotos teremos esta actuación de m~ra; do mundo,
violino, mandolina e outros.

O V ademecwm acolle este
concerto <lestes grupos pop
españois, revelación do 2000,
o Sábado 28. Ademais, este
mesmo dia, o DJ lisboeta Tato Soares fará unha grande
sesión de house americano.

• Vende-se temário orixinal oposicións Educación Secundária-Tecnoloxia a metade de prezo. 71 temas
específicos, 12 temas LOGSE. Telf.
981284837.

• Busco compañeiro/a de viaxes

O Sábado 28 actuará esta
banda ás 0:30 na Iguana.

+LKAN

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

fragar as multas depositando a quantia
que oonsiderares portuna no n2 de conta
2091 /0316191/3000206989 Caixa Galiza

CuTuRA PROBASE

ÜUA.1URAS Üli5T1AlIB

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

dadá Galeguiza a tua Matrícula para su-

•MÚSICA

rigonza o Domingo 29 ás
20:30 h. no e.e. Caixanova.

• CONFERÉNCIAS

LEYAME . .. XOGAS?
Dentro das actividades <leste
programa para os menores
de 6 anos, o Venres 2 7 na
Pra:(Jl do Rei a actividade Ca·
bezolos achega os xogos tradicionais aos roáis pequenos.

FUTURO POLÍTICO
DE CATALUNYA
J osep-Llufs Carod Rovira,
secretario xeral de ERC,
será quen fale este Xoves
26 ás 20 h. no Pati Llimona.
Organizado pala. Asemblea
do BNG de Catalunya.

Vilagarcia

Madrid

• EXPOSICIÓNS

•ACTOS

lDEARIUM
Obras de Guillermo Pedrosa que podemos ollar na

acolle, até o 27 de Abril,
esta mostra na que se fai un
percorrido pola história de
pontos emblemáticos da cidade vella viguesa.

SINFÓNICA DE GALIZA
Consolidada coma unha das
grandes orquestraS do Estado,
vai actuar no ce Caixanova
o vindeiro Xoves 3. Máis in·
formación e venda de localidades no 986 238 051.

COMPAÑIA
O Venres 2 7 e Sábado 28
será Galeria Cia. de Tea·
tro quen leve a cena esta
obra na Casa da Cultura.

Vil alba

FRANCISCO RODRÍGUEZ
O filólogo, portavoz e deputado do BNG no Congreso,
comemorará o Dia das Letras, adicado a Eládio Rodríguez, curiha conferéncia titulada Situa.tón social do
gakgo e politica lingüística
oficúd, o Xo"es 10 de Maio
ás 19 h. no Centro Galega
(Carretas 14_, 3 2 andar).
Ademais haberá un Recital
con representantes da Nooa
Xeratón Literária galega.

•TEATRO

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

JUAN LUIS LóPEZ
Mostra a sua obra na sala
de exposicions do CC Caixanova.

ARSÉNICO
Esta disparatada história de
"inocentes" asasinatos vai ser
representada polo grupo Xe-

ÜEBUXAME UN _CONTO
Mostra que poderemos coñecer até o Luns 30 na Ca-

ANDRÉS SANTEIRO
Nado en Ourense no 79, onde se formou na escola de arte
Ant6nio Failde, entre outros

ABSOLUTE EXHIBITION
Mostra fotográfica no café
Universal do alunado de
Ciéncias Sociais durante
todo o mes.

ENTRA NO
CENTRO HISTÓRICO
A Casa da Cultura Galega

CII.5a da Cultura. -·
•TEATRO

sa da Cultura.

-O
N

para facer o Transiberiano (Moscova-Ulan Bator-Beigin) o próximo verao. Tamén agradecería consellos e
información. de alguén que xa o fixe- ·
ra. Teño 36 anos. Interesados contactar no enderezo electrónico: Danpress@ozu.es

lugares, expón agora as suas
pinturas e gravados no Centro
Galego até o 29 de Abril.

Melga~o
•ACTOS

e
1

En
BARCELONA

celébrase a
feira das
Altemativas

eo
Consumo
Responsábel
clo4ao7
deMaio.

FESTA DO ALV ARINHO
E do fumeiro. Do Venres 27
ao Domingo 29 deste mes a
vila portuguesa acolle, no
campo da feira, esta VII
mostra dos produtos locais
cun programa que abranxe
desde degustacións gastronómicas até espectáculos musicais, ainda que tamén se pode participar na IV Milhi:r. do
Alvarinho con abaondosos
prémios. Máis información
na Cfunara municipal (0035
258 823 557).•

En. Rot.a_
A FOTOGRAFAR O RIO BELELLE

Organizado pala A.C. Alexandre BOOeda da
Coruña, terá lugar o vindeiro Domingo 6 de
Maio, con acorn¡rañamento dun monitor de
fotografia e outro de ADEGA para maior di.sfrute do percorrido. As persoas interesadas
poden apontarse no local da asociación, Linares Rivas 49, 12 (de Luns a Venres de 17
a 21 h.), ou solicitar roáis información, co

,-

mesmo horário, no telf. 981 244 355.
SERRA DO PINDO E RIO XALLAS
O Sábado 12 e Domingo 13 de Maio, organizado por ADEGA coa intención de ooñecer
o interese ecolóxico dest:a serra. Para roáis
información dirixídevos a AoEGA-Lugo:
Miguel de Cervantes, 47 - Entrechán.
27JYJ3 Lugo, no telf. 982 240 299 ou no correo electrónico adegalugo®wanadoo.es. +

·-
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XosÉ A. GACIÑO

N

o pavillón do Vaticano na Exposición Universal do 92 en Sevilla, entre as moitas pezas artísticas e históricas que se mostraban (todas de grande valor,
como corresponde ao poder
de séculas da lgrexa Católica),
impresionáronme especialmente os diccionários e gramáticas das línguas próprias
daquela América ocupada polos conquistadores castéláns ,
diccionários e gramáticas elaborad os fundamentalmente
coa función de facilitar o traballo adoutrinador dos frades
misioneiros. O dado dramático
é que eses diccionarios e gramáticas son, nestes momentos,
o único lugar onde exi ten
moitas desas Linguas, extinguidas ao longo dos séculos de colonización, sobre todo a partir
da obsesión centralista e uniformizadora introducida pola
dinastía borbónica.

Alavadora é cousa de mulleres e
o microondas de homes
Asocióloga Carme Alemany estuda osexismo dos electrodomésticos
9* C. YIDAL

Quen utiliza todos os programas dunha lavadora? Quen
non colleu a colada tlnxida de
azul ou rosa? Por que hai que
agacharse para cargar o bombo? Por que non se abre durante o lavado? A máquina de
lavar está pensada por homes
para que a utilicen as mulleres.
Mandos moles, instrucións fá·
ciles, auséncia de comodidade no uso e nula información
técnica. Nen contribuiu á dis·
tribución do traballo doméstico, nen reduciu o tempo de
traballo da casa. Esta é a teoria da socióloga Carme Alemany que leva anos estudando o sexismo da tecnoloxia
aplicada ao traballo doméstico.

Pode que alguns consideren os
efectos do colonialismo como
fenómenos naturais, consecuéncia do "natural" domfnio
de civilizacións "superiores"
sobre povos atrasados e alvaxes. Non quero entrar agora a
abrir un debate moral sobre o
pasado histórico, do que omos fillos pero non responsábeis (hai quen ten a ventaxa
constitucional de non ser responsábel nen do que fai ou
di). Pero, se non se quer entrar a valorar os dados históricos, polo menos convén calar
e non colocar aos personaxes
simbólicos do poder en situacións tan delicadas como a de
dicer rotundamente que "a
ninguén se lle obrigou nunca
a falar en castelán" e que os
povos máis diversos fixeron
seu o idioma de Cervantes
"por vontade libérrima". Podía soar a chiste, e non h uber detrás unha dura realidade
de marte, marxinación e aniquilamenro cultural.

A lavadora é un invento pechado.
En máis de corenta anos apenas
mudaron os materiais e detalles
do deseño. Electrodoméstico imprescindíbel en cada casa, o estudo que Carme Alemany apresentou na XVIII Semana Galega
de Filosofia, destaca que non
W<udou en nada a reducir o tra- ballo doméstico nen contribuiu
tampouco á redistribuición sexual
das tarefas da casa.
Xa na sua constitución a lavadora presenta unha série de disfuncións que se deben, segundo
a .socióloga, ao feito de estar
pensada por homes. Os enxeñeiros que concebiron este invento que vai xa para os corenta
anos non tiñan coñe.cerhento do
lavado a man e as mulleres desapareceron de todo o proceso.
Contra o que se poda crer, a
idea da lavadora tiña en mente
todo o P,roceso do lavado tradicional. E dicer, para poñer unha
lavadora hai que saber lavar a
man. ''.Supón un coñecemento
da etapa anterior de lavado, en
especial da resisténcia dos tecidos, o grao de suciedade e a
condición do tinxido senón pódense producir desastres. Os
homes non saben diso porque
traspasouse de maneira informal de nais a tillas. A condición
para facilitar a distribución é que
os homes se situasen como
aprendices e as mulleres como
ensinantes, pero é difícil que un
home sexa aluno diante dunha
máquina porque a tecnoloxia é
masculina", explica Alemany.

-

Os inquéritos demonstraron
que só se empregan tres programas da automática: trio,
quente e cortinas. O resto é luxo dos enxeñeiros e as empresas produtoras. Os homes non
pasan de poñer o trio. "Por se
acaso". En cámbio, nada que
indique como colocar a colada
para que non destinxa ou que
permita introducir no bombo
esa prenda que sempre queda
atrás. Os criadores preferiron
pechar de vez a porta para blindar aos usuários.

Carga superior,
para as liberadas

na de lavar de car.ga frontal. Apenas pódese atopar algun exemplar despistado de carga superior
nas tendas de electrodomésticos
cando é visíbel a maior comodidade que supón introducir por
arriba a roupa no bombo. "A miña
hipótese é que a iso contribuiron
tanto arquitectos como deseñadores. Situouse na coc1ña o lugar
da lavadora e empregouse a parte superior como banco de traballo. En Alemánia sorpréndanse de
que a suciedade esté na cociña.
Ali é máis fácil atopar o sistema
de carga superior que, curiosamente, coincide cos países nos
que a distribuición do traballo está
máis avanzada" afirma Alemany.
A sua tese vai máis alá, observando os postes de traballo das
mulleres nás fábricas conclue en
que non é extrano a posición curvada nas traballadoras. As mulleres traballan agachadas, os homes de pé. "A carga superior é
.moito máis cómoda pero a frontal
non escandaliza a ninguén porque. esta posición agachada é a
própria do dominado", explica.

A máis comercializada é a máqui-

A lavadora está tamén pensada

O bombo pechado e as instrucións aptas para persoas no!)
preparadas tecnoloxicamente. E
-dicer, nada de explicacións técnicas como consumo de electricidade, auga ou xabón, nada de
como funciona a máquina. Pola
contra, as páxinas adicadas á instalación xa teñen outros termos.
"A parte das instrucións indicadas
para o instalador, como se supón
que son homes, teñen outra linguaxe. Nen indican o aforro ao
empregar os programas económicos cando un electrodoméstico
como as máquinas de afeitar si
que teñen información sobre as
suas condicións técnicas. Suponse que a muller é unha ignorante"
di a socióloga. Para Alemany, os
enxeñeiros reparan en que a máquina vai ser empregada por mulleres á hora de que os mandos
sexan blandos e a porta de fácil
peche e apertura. Pero, por que
hai que axeonllarse para meter a
roupa no bombo?

para que unha persoa sexa a encargada de xestionar a roupa da
casa. Unha división do traballo
no fogar que continua a perpetuar o papel da muller na casa,
segundo Alemany. Ademáis, nen
un minuto reduciu o tempo de labor. Antes lavábase menos, ven
dicer. O traballo doméstico, intensivo en man de obra, só mudou
na sua mecanización pero non
na redución de tempo. Seleccionar a roupa, colgar, descolgar,
gardar. As tarefas multiplícanse
mentras a roupa enche con
maior velocidade o cesto. ''Total,
hai lavadora!". Acontece con 10dos os electrodomésticos'?
"Acontece, non baixaron para nada o tempo adicado á casa. Ai
está ·tamén o ~ lavavaixelas". Algunha outra disfunción salientábel? "A do forno microondas, un
invento novo que se pensou para
cociñar e se usa para quentar e
desconxelar porque non houbo
transmisión desa forma de coñecemento. Hai unha persoa que
cociña -a muller- e que conxela.
O home só t~n que quentar e
desconxelar. E un electrodoméstico de uso masculino".•

(N tese que n n fal da per cución d galego, o catalán
eu kera, por consid rala cofiecida de ahondo. E porqu alguén xu tificou esa fras s co.. mo ref ridas únicam nce á
América de fala h ispana). •

V oLVER Ao REGO
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eñen de anunciar a todo trapo que por un
acordo entre eléctricas
e Xunta no rural vanse investir 15.000 millóns para que "só
haxa catro horas anuais de
apagóns ano ano no rural". Pero onde van a presada de miles
de millóns dos sucesivos e ina,
cabábeis Planos MEGA? En
cantas eleicións máis pensa
vender o PP o fin do atraso
enerxético no rural: bombillas
de 40 wátios e teléfonos sen
fios que parecen do ano de
Maria Castaña. Galicia a punto ... de caramelo. •

