
Adeus a Gorda Campos, o empresário que puxo 
a Galiza na vangarda das telecomunicacións 

-------11-------
Galiza, única nacionalidade histórica que non 

promove a sua selección de futbol 
------13~--------

Henrique Tello: 
"Francisco Vázquez 

votou en Madrid polo 
peche de empresas 

coruñesas" 
---9---

Os galegos que substituiron 
os escravos en Cuba 

---- 24e25 ---
A entrada de Fidel na Habana, hai cuarenta 

anos, retratada por un fotógrafo galega 
-------22------------

0

Pepe Carreiro 

¿ffí/ I 
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1naugurac.1on 
incompleta e 
con sete anos 

de retraso 
(Páx. 4) 

Os inquéritos 
fan mudar 

I 1 

a estratéX1a 
doPP 

(Páx. S) 

O convénio 
Xunta·Renfe non 
ten orzamento 

(Páx. 7) 

ALÉN DA DESVENTURA 
Xavier Alcalá 

Premio Blanco-Amor 1998. 
Unha gran novela 
de aventuras. 

* .... 
* ,. 

A competéncia no quirófano 
Non vamos negar que o exercício da competéncia estimula en de, 
terminados casos a mellara da oferta e que a libre eleición dos com, 
pradores no mercado tende a eliminar os produtos daquelas empre, 
sas que non reunen a suficiente calidade. Pero o que vale nas ten, 
das e nos supermercados non necesariamente serve nos quirófanos. 
Detras das martes ocurridas no hospital do Meixoeiro emerxe o 
problema da privatización dos servizos. Un comprador pode con, 
trastar a calidade dun par de zapatos, pero un enfermo non sabe se 
o quirófano no que vai ser operado sofreu a imprescindíbel revisión 
bacteriolóxica. Ademais, unha compra de zapatos equivocada non 
ten repercusións graves; a existéncia dun fungo nun quirófano si. A 
competitividade na rebaixa de custos, en áreas como a sanidade, 
pode poñer en xogo o ben máis básico que é a vida. Pero resulta, 
ademais, que os sucesos que comentamos non chegarian probabel, 
mente a ser coñecidos, se algun grupo de rnédicos,empresários non 
aspirase á mesma concesión privada que agora ostenta o Medtec. A 
polémica aberta non tr.ae por iso a transparéncia, senón as práticas 
máis abxectas da competéncia, traspasadas agora lamentabelmente 
a un te:·reo tan irnpórtante corno é a saúde. • 

/ 
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ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 31 DE DECEMBRO DE 1998 

O Acordo de Uzarra, osinodo entre outros por, Joseba Eguibar e Amoldo Otegui, posibilitou a fonnoción do actual Govemo. 

A paz e o emprego, eixos do programa de lbarretxe 

Discursos integradores de PNV e EH 
na eleición do lehendakari 

*ALFONSO EIRÉ 

O discurso do novo lehendakari basca, ~uan José lbarretxe e o do voceiro de Euskal Herritarrok, Arnaldo Otegui, 
coincidiron ·no senso integrador, o qué ~faj albiscar unha situación de estabilidade para o novo Governo basca, 

·contrariamente ao panorama pfntado polos partidos estatais, e a irreversibilidade do camiño emprendido por HB. 
Os próximos comícios municipais· e éuropeus poden darlle ainda unha maior coesión aos partidos nacionalistas. 

debate de investidura de Juan 
José lbarretxe como lehendakarí 
t:>asco ·deixou patente a profun
d? polarización existente entre o 

. bloque nacionalista e o españo
lista en Euskadi e a escasa ca
pacidade destes últimos para 
aceitar a maioria nacionalista 
que se deu nos comícios do 20 
de Outubro. Esta acentuación 
dos dous bloques que o PP, so
bre todo, . debuxa como antagó
nicos, foi recalca/da coa apre
sentación de Carlos lturgaiz co
mo candidato a /ehendakarí. Ac
to testimonial e, ao mesmo tem
po, significativo cando lbarretxe 
tiña' xa conseguido os apoios 
necesários para ser elexido. 

Pouco importou que o .discurso 

enfront~mento naciotialistas-es
pañolistas deu p~so á descalifi
cación· non xa do Governo de 
lbarretxe por "monocor", senón 
por nacianalista. Esquecendo o 
xogo de maiorias e minorias que 
se dan en calquer dembcrácia o 
PP chega a alcumar ao novo 
Governo basco de "espúreo". 

Outra das acusacións cóntinuas 
contra lbarretxe e o PNV, tanto 

' por parte do PSOE como do PP, 
foi que o novo Governo "nace 
como froito dos pactos de Liza
rra". Acordos que pasaron a ser 
demonizados como algo contra -
natura, pé~ie á empírica dos re
sultados que está a ter no pro
ceso de pacificac;ión de Euskadi. 

de. lbarretxe fose conciliador e De nada serviu tampouco que 
realizase un chamamento ex- lbarretxe realizase un- chama-
preso a que non se fomente nos mento a todos ÓS partidos para 
partidos políticos unha división que se. unisen ao diálogo, o 
"que non ~xiste na sociedade". mesmo que faria o voceiro do 
lturgaiz leeu a cartilla que lle PNV Joseba Eguibar, que os 
prepararan en Madrid e que non convidou a "un diálogo aberto 
tiña variantes a respeito das para atopar un espácio comun". 
mensaxes que deron durante to- A presión española e a visión 
da a campaña eleitoral tanto PP sesgada é tal que a maioria dos 
como PSOE. Unicamente ql!e 9 r:n_édiq~ ,d_e_ comun.icación, agás 

;,. .. / ~ • • -.. I J - - 1 J :. 1 I 1 1 ' 

os de Euskadi, reduciron o cha
mamento de lbarretxe, a pé feí
to, unicamente aos partidos na
cionalistas. 

O discurso de Otegui 

Igualmente conciliador foi o o 
discurso de Arnaldo Otegui. 
Xustificou o voto de EH a lba
rretxe .como unha aposta para 
lograr a. soberania basca e con
dicionou a cooperación ca novo 
executivo á negociación que van 
manter no próximo _mes de Xa
neiro. Segundo Otegui, os pon
tos capitais van ser tres: o pro
grama da coalición PNV-EA, fa
cer respeitar os dereitos do pa
vo basco e colaborar na cons
trución nacional. O Acordo de 
Lizarra servirá como marco des
tas negociacións. 

Pero Otegui non dubidou, ao 
mesmo tempo, en garantir a es
tabilidade do Governo nos próxi
mos catro anos, o que desbara
ta a acusación de provisionali
dade que realizan PSOE e PP. 
Como ramo do seu discurso o 

_ ~oc~iro de EH afirmou que "este 

Governo será para todos, non é 
de exclusión, senón para servir 
ao conxunto dos cidadáns. 
Agarden sentados, porque men
tres non dixiran que os bascos 
irnos decidir por nós mesmos, 
van seguir sentados durante 
moitos anos nos bancos da opo
sición", rematou o líder de EH 
dirixíndose a PP e PSOE. 

Á vista deste apoio, os partidos 
estatais que tanto reclamaban 
de HB que entrase a traballar 
nas institucións "con todas as 
consecuéncias", pero que agora 
lles distorsionou totalmente o 
mapa político, acusan ao PNV 
de ser retén de HB, e de ter que 
facer o que lle manda Otegui. 
Cantilena que repiten lturgaiz, 
Redondo e tamén os coros, in
cluidos os médios de comunica
ción e tartufos radiofónicos. 

Fontes do PNV negan esta acu
sación e afirman que, chegado o 
Cé!SO de que EH decidira mudar 
de estratéxia, algo que non cre
en que sexa posíbel, o PNV te-_ 
ria outras fórmulas, mesmo pac-

. · Pasa á pá.x,na seguinte 
.J,_t - t L 1 - ·;, ,.., l ""•. """· ':;;Jo .... 
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Ven da páxina anterior 

tar co PSE-EE, pe.ro para EH a 
única alternativa seria voltar á 
situación anterior á trégua. 
Cámbio que, sefl dubida, súpo- · 
ria a ruptura de EH, coa alianza 
ainda máis firme de parte dos 
aberzales cos helkides do PNV. 
HB teria moi difícil superar este 
desgaste. Desde a formación 
abertza/e alguns sectores o que 
teñen medo é que a actual di
rección teña tanta fe neste pro
ceso como tiña anteriormente 
na loita armada. 

A paz, a principal 
prioridade 

'discurso, coíno contexto prioritá
rio no que se vai mover, e corno 
destino. , 

"Con todo o respeito para o Sur, 
Euskadi ten que construirse 
aliando cara o Norte, cara ·os 
paises máis avanzados", afir
mou lbarretxe. Este non seguir 
"aliándose ' ao embigo", e ollar 
cara Europa prescindindo de 
Madrid é outro dos aspectos 
que máis molestan a PP e 
PSOE. 

Traballo, persoa e futuro 

. Despois <;la paz, e por este orde, 
"trabal lo, persoa e futuro", van 
ser os eixos fundamentais do 
Governo de lbarretxe segundo o 
novo lehendakari. 

-ESTA SEMAN~ 
ANOSATERRA 

uso o Eüskera. O seu rrovq pre
sidente, .. Juan Maria Atutxa, ex
présase· millor na língua ·basca 
que én español. Os voceirós do 
PNV e EH támén van a usar ca
se totalmente o euskera~ segun
do teña-n ·acordado, estando 
cualificados para iacelo, incluido 
o nO\lO' ''/ehendakarí, que fixo 
cursos acelerados de pe_rfeccio
namento, En EA, agás Carlos 
Garicoetxea/ que ten algunhas 
dificultades, o reste;> de parJa
mentários. e posíoeis consellei-

. ros tamén se expresan correcta
mente no seú idio.ma pátrio. 
Hastra no PSE-EE, co papel ca
da vez máis protagonista de 
Eguiguren, o uso do euskera vai 
pasar dEfser' ritual, a converter
se en idtóma maioritário. Un 
cámbio que ten unhas connota
ci óns moito· máis alá do pura
mente formal.+ 
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Ach~amento aos nacionalistas 
e acordos -con IU e PSE·EE 
A estratéxia dun PNV, no que 
os sector:es menos nacionalis
tas seguiron.a perder peso nos 
órganos de dir.ección e na ·ca
pacidade de decisión, v.ai ser a 
dun achegamento progresivo a 
EA, pactos concretos con. EH e 
acordes con IÜ e PSE-EE 

Entre , os achegamentos a EA, 
sen que se tale ainda de fu
sión, está xa o a.cerdo case 
pechado de que ambas forrna
cións van concorrer en coali
ción nos comícios municipais 
en Donosti (con alcalde para 

EA) e na Deputación Foral con 
xunteiro para o PNV. Esta 
alianza eleitoral pode ampliar
se a outros concellos. 

"O obxectivo irrenunciábel é 
conseguir a paz" afirmou Juan 
José lbarretxe. Segundo o le
hendakari a base do acordo en
tre PNV e EA para lograr a paci
ficación está no Plan Ardanza, 
"que contempla un diálogo con 
todas as forzas políticas, sen 
condicións nen exclusións", e a 
implantación do "ámbito basco 
de decisión", quer dicer, a acei
tación por parte do Estado das 
decisión adoptadas pelas forzas 
políticas bascas, incluidas as 
estatais. "Todos somos bascos 
e todos ternos responsabilida
des para construir a paz'', afir-

En contestación a Madraza, vo
ceiro de IU , lbarretxe puxo de 
manifesto non só que os proble
mas de emprego van ter espe
cial atención do seu Gabinete, 
senón como no seu programa 
de Governo, calificado como o 
máis progresista de Europa, ten 
aspectos básicos neste eido co
mo o salário social o a reduc
ción do horário na Administra
ción, entre outros moitos. Anun
ciou tamén que vai abrir un de
bate sobre a Carta Social . 

Juan José lbarretxe centrou o seu discurso en catro eixos: paz, trabGllo, persoos e futuro. 

Ainda que EH vai ser a primei
ra e principal perxudicada des
ta política de alianzas, Xabier 
Arzallus semella estar conven
cido que despois dos comícios 
municipais se van a dar as 
condicións para que os abert
zales entren no Governo bas
ca. As conversas entre os na
cionalistas tamén se manteñen 
para concorrer nunha lista úni
ca á UE. Desde o PNV anali
san que o mapa vai mudar 
despois de Xuño en Euskadi, · 
basculando ainda máis a favor 
dos nacionalistas. Segundo os 
últimos resultados, de unirse 
os nacionalistas, o PSE-EE só 
contaria con alcaldía en Lasar
te, en Guipuzkoa e unicamente 
con outra en Vizcaia, na marxe 
exquerda da ria de Silbo. En 
Araba o PSE-EE quedaría des
prazado por un PP que se vai 
unir a Unidade Alavesa. 

mou. ~ 

Neste senso, o discurso de Ote
gui e a postura de EH non é pór 
en cuestión a situación autonó
mica actual , senón tentar sobar
dala, servíndose dela. Este é o 
cámbio fundamental na estraté
xia abertzale. As diferentes ini
ciativas que leven fóra do marco 
autonómico e das institucións 
bascas, servirán máis para unir, 
que para pór en cuestión a si
tuación actual. O PNV tampou
co estaria disposto a arriscar as 
institucións que governa por lo
grar un Governo estábel. Asi, a 
Asemblea de Muncípios que EH 
pretende crear despois das mu
nicipais ou outras iniciativas de 
carga simbólica como as selec
ci óns deportivas , van estar á 
marxe das institucións, pero non 
contra delas. 

Ollando á UE 

Tamén demandou lbarretxe o 
desenrolo total do Estatuto nos 
términos aprobados hai tres 
anos polo Parlamento Basco, 
para que "se vexan cumplidas 
as arelas deste pavo a decidir 
por si mesmo". Anunciou asi 
que, proximamente, remitirá ao 
Parlamento unha proposta para 
fixar os mecanismos que permi
tan a participación das institu
ción s bascas na UE. Unha 
Unión Europea en base á que 
lbarretxe estruturou todo o seu 

Outro dos eixos baselares , as 
persoas, son para lbarretxe o in
vento do século XXI. Van ser o 
destino de toda a sua acción po
lítica, pero non en abstracto, se
nón con nome, apelidos, faciana 
e olios. As persoas necesitan 
segundo lbarretxe, capacitación 
como axentes creadores, solida
riedade como destino da acción 
política. Unhas persoas que de
berán de compartir en paz un 
modo de convivéncia , unha 
identidade e uns valores co
muns. O traballo fará posíbel 
compartir o proxecto de futuro. 

Futuro foi a verba que máis ve
ces repetiu durante o seu dis
curso. lbarretxe non quer ollar 
cara o pasado para recordar en
frontamentos ou o que puido ser 
e non foi. Para el o que canta é 
o que van a ser os bascos, "que 
depende tanto do entorno como 
de nós mesmos, porque vivimos 
o cámbio máis veloz e profundo 
da história". Un cámbio que inu
tiliza vellos parámetos e impón 
pautas novas de comportamen
t o: adaptación , capacidade e 
identidade, son os tres eixos de
finitórios. 

O euskera 

Outro dos cámbios máis impor
tante que vai haber esta lexisla
tura no Parlamento basco é no 

O ámbito basca de decisión 
A ideoloxia españolista, partidos e médios de Outro dos alcumes que utilizan para descalificar o 
comunicación, arremeten contra o novo Governo Governo de lbarretxe é o de frentista. Este 
basca alcumándoo de espúreo, por estar constituido . calificativo pon de manifesto como desde os partidos 
unicamente por nacionalistas. Esquecen a man tenta estatais tamén evidéncian cales son as contradicións 
que o PNV xa governou sempre en solitário até que se principais nas nacións periféricas:' nacionalistas-
produciu a escisión de EA partido co que vai compartir ~ españolistas, sobardarido as de dereitas e esquerda. 
agora Governo. Ou que o PP tamén governa en . Para eles o perígoso é a defensa da identidade · 
minoria en Madrid, apoiado nos votos deses nacional que realizan os bascos, cataláns ou 
nacionalistas (PNV e CiU) que, segundo eles, non galegas e, para facerlle fronte, están dispostos a 
teñen lexitimidade para constituir governo sen a tutela constituir un frentismo español. A .diferéncia entre un 
dos partidos estatais. e outro estriba en que o españolismo é algo así 

como un nacionalismo negativo, unha patoloxia 
Este pensamente, agora explicitado en toda a sua nacional mudada de signo. 
crueza e irracionalidade democrática, no11 é novo, 
senón qüe se adentra mesmo nas raigames do Os partidos. españois están a reeditar as acusacións 
pensamento españolista. Unha postura que é preciso e os medos que sementaron por Euskalherria 
entendela dentro das configuracións de domínio e das adiante durante a última campaña eleitoral. 
relacións de poder que se dan dentro do Estado: o Esquecen os resultados, apresentados préviamente . 
.e;spañ~I é repr~sentante do todo, _o. ~a~c.o .. o, g~I~~~ o_u como un referendo, e o fracaso sen paliativos das .. 
o catalan, urncamente de parte. posturas espánólistas ." Tamén despr"écian os noves 

Esta situación, cun PSOE na 
oposición en Madrid , fóra do 
Governo de Gasteiz e das ne
gociacións do proceso de paz, 
é a máis desventaxosa para os 
socialistas, pois quedaron sen 
capacidade de manobra. Nes
te intre o que prima nos socia
listas bascas é o enfurruñe e o 
desconcerto ante a nova situa
ción. Enfado tamén, dunha 
parte da militáncia coa direc
ción de Madrid que lle impuxo 
o enfrontamento ca PNV. Ago
ra, con Barrionuevo e Vera fó
ra da cadea, agardan a que en 
Ferraz muden de política. Se 
non é asi, o crecente papel de 
Eguiguren podia levar mesmo 
ao PSE-EE a unha ruptura e a 
recuperar as siglas de Euska
diko Ezkerra. 

O outro acorde parlamentar 
que procura lbarretxe é con IU. 
Madraza está disposto a entrar 
no governo e asumir unha con
sellaria. A dependéncia de Ma
drid botouno atrás e o PNV, 
conseguido o apoio de EH, 
tampouco non queria forzar a 
situación porque EA defendía 
numantinamente seguir con 

:::s tres consellarias. Para IU é es
~ tratéxico que non entrase o 
~ PSE-EE no Governo. Agardan 
~ unha posíbel ruptura para che~ 
~ gar á unidade. • 

inquéritos nos que o 88% dos bascas se pronúncian 
por que o ámbito de decisión para resolver os seus 
problemas sexa o de Euskadi. Se non 'fose 
unicamente un inquérito seria todo un referendo de 
autodeterminación no que o único que restaría por 
dllucidar é o.grado de relación do País Basca co 
Estado español. 

É precisamente '.'o ámbito vasco de decisión" a idea 
baselar non só do Pacto de Lizarra senón do próprio 
Governo basco que ven de constituirse. Mesmamente 
a que non admiten os partidos españois, ainda que 
eles estañan presentes tamén en Euskadi , porque eles 
só recoñecen o ámbito estatal de decisión. Pretenden, 
polo tanto, que calquer cuestión que lle afecte a 
Euskadi terán que.ser tod9s os cidadáns do Estado 
español os que decidan. E, nen máis nen menos, que 
a eterna loita entre o nacionalismo periférico e o 

. españolismo apresentado baixo dife,rentes facianas. • 
ANOSA 
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O Ministério de Fomento omite. que hai vários treitos :incompletos 

As autovias. inauguradas por Fraga e Arias Salgado 
1 estan por rematar 

-0-- H.V. 

A autovia das Rias Baixas, a. 
A 52, inaugurada por ·Ma-· 
nuel Fraga e Rafael Arias 
Salgado o Martes· 29 de De
cem b ro, ten cinco tre.itos 
por rematar que non estarán 
concluidos denantes de 
seis meses. O ramal do No
roeste, a chamada A 6, ain
d a non entrará totalmente 
en funcionamento até o ano 
2000. A paulatina . posta en 
servizo dalguns treitos des
tas vias de comunicación fí
xose tan ás presas que se 
produciron grande número 
de acidentes con mortos por 
mor do mal deseño dos 
viais. 

Fraga e Arias Salgado fixéronse 
a foto cortando a banda de inau
guración o Martes 29 de Decem
bro. Previamente unha campaña 
das distintas Administracións pro
clamaba o fin das obras na auto
vi a· das Rias Baixas, omitindo 
que faltan cinco tramos por abrir 
-un deles, de'25 quilómetros, co-

Ei, 
Carballeira ... ! · 
Seguramente o 29 de Decem
bro, cando ·Fraga Iribarne inagu
rou o penúltimo· anaco da Au
tovia das Rias Babeas xa tomara 
a parva. Estaba eufórico. Rexei
tou os papeis co discurso prepa
rado e soltou o mitin (para iso a 
TVG transmitia en directo). 
Sentiase ben e dixo o que pen
saba: todo o feito até de agora 
débeselle a el. Mália que chega
ra con sete anos de retraso sobre 
o programa firmado. Pior que 
· fósemos' os últimos da península 
en gozar dos dons .do Estado 
que, en vinte meses, foi capaz de 
pór as cousas de cacho para tes
to. Intolerábel que en todos os 
outros eidos estemos tamén de 
arrincanabos. Loubado sexa o 
mini.Stro Arias Salgado que nos 
explicoµ, a médias, as razóns do 
retraso: falta de orzamento. Ha
bia que adecuar a licitación dos 
diferentes tramos ás disponibili
dades económicas, era preciso 
axeitar o déficit ás demandas da 
UE. Nen choiva, nen penedas, 
nen montes, senón mareas de 
diñeiro que se investiron nou- · 
tras zonas. O que non explicou 
Arias Salgado foron as razóns . 
polo que a Galiza sempre se lle 
paga de última a "débeda hístó
rica" e. nunca até que xa vence-

r:responde ao treito ·dos túneis da 
Canda e o Padornelo, onde só 
estará disponíbel uo carril. 

A partir de agora, os veículos 
que circulen desde o Sul en di
rección á Mes.eta terán que 
abandonar a autovia nos treitos 
da Franqueira á Cañiza, Riba
dávia a Barbantes, Barbantes a 
Ourense Sul, e de Ourense Sul 
a San Cibrao, ademais do tramo 
de Vilavella a Requeixo, onde 
circularán por unha soa calzada. 

No Noroeste falta por concluir · 
un treito de doce quilórn.etros éle 
Baralla a Becerreá e os cuaren
ta quilómetros de Cereixal a Vi
lafranca, onde se atopa o alto 
de Pedrafita e que non estará 
listo até o ano 2000. Oeste vial 
tamén está por concluir un curto 
tramQ en Castilla . . 

Tanto a Consellaria da Presi
déncia como o Ministério de Fo
mento fixeron outras cantas e 
apresentaron unha autovia das 
Rias Baixas rematada no seu 
90%, contando. ces 92,7 quiló
metros inaugurados o Martes 29 
de Decembro. 

Da autovia do Noroeste oficial
mente funciona o 80%. Pero entre 
estes treitos inaugurados no Nor
te e o Sul tamén figura, na A 52, 9 
tramo de Vilavella a Requeixo (no 
que só funciona unha calzada) e, 
na A 6, o treito de Vilartelin ao Ce
reixal, no cal están comprendidos 
os doce "quilómetros que ainda 
faltan entre Baralla e Becerreá 

O Ministério de Fomento, nun es
forzo propagandístico, chegou a 
asegurar que se abrian ao tránsi
to 144 quilómetros e apresentou 
na prensá un mapa coa autovia 
das Rias Baixas completa e coa 
do Noroeste case rematada agás 
dÓus treitos. Nun caso e neutro, o 
plano do Ministério inclue tramos 
que non están .en servizo. 

Acidentes . 
nos novos viais 

Ao longo dos últimos anos e ·con 
moitas demoras, vários treitos 
da autovia foron entrando en 
servizo antes desta grande inau
guración. E case sempre u·nha 
posta en funcionamento dunha 
parte do vial significaba un feixe 
de acidentes polos deseños ina
decuados, auséncia de sinaliza
ción ou pola falta dalguns ·ele
mentos necesários para os re
mates. Casos como o da Gudi
ña, onde a remataba a autovia 
nunha curva en ángulo recto sen 
sinalizar, próvocaron várias mar
tes mália que antes os viciños 
alertaran á Demarcación de Es
tradas do Estado do perigo que 
apresentaba o treito. -

ron os prazos máis actuais, coma Segundo a Consellaria da Presi-
.os do ferrocarril. ·Pechemos as déncia, até agora o Estado in-
J1emerotecas, coutemos amé·- vestiu nas autovias 'galegas 
mória, ei, Carballeira! • 257.000 millóns, mália que ainda 
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Tanto a Xunta coma o Estado realizaron un esfon:o propagandístico (ista foto corresponde a un folleto oficial) que oculta que os con
dutores terán que abandonar o vial en moitas ocasións. No recadro, os ministros Mariano Raxoi, Rafael Arias Salgado e, o presi
dente da Xunta, Manuel Fraga durante a inauguración. 

que haberán de completar os 
623 quilómetros que oficialmente 
terán os enlaces coa Meseta. No 

que atinxe á análise de benefí
cios, a citada Consellaria da Pre
sidén ci a estima que os novas 

treitos pastos en servício permiti 
rán un aforro anual de 6.000 mi
llóns de pesetas anuais. • 

·Aberto o tramo da A 9 de Miño a Cabana 
O Luns 28 de Decembro, Auto
pistas do Atlántico anunciaba, a 
meio dunha inxerción publicitá
ria na prensa, a nova peaxe pa: 
ra o tramo de Miño a Cabanas, 
cuxos nove quilómetros eran 
inaugurados tamén o Martes 29 
de Decembro nun acto ao que 
asistia Rafael Arias Salgado. 

Segundo Autopistas, realizou
se un investimento médio de 
mil cen millóns por cada un 
dos nove quilómetros do trei
to. A empresa concesi.onária 
confirmou que o acto ao que 
asistiu Arias Salgado era un
ha "pre-inauguración" do treito 
total, que irá até Fene pero 
que non está listo na totalida
de. Porén, con novo treito de 
nove quilómetros evítanse os 
atascos en Pontedeume. O 
prezo do t_reito inaugurado é 
de 95 pesetas par.a. os veícu
los lixeiros. A estensión da A 
9 até Ferro! desde Fene será 
por unha autovia de carácter 
gratuito. , . r..,~ ; ··, 1-= -. · ,·,·; 

Por outra banda, a A 9 ten 
pendentes de rematar o pró
prio tramo de Cabana a Fene, 
o de Rande a Puxeiros e o 
treito de Puxeiros ao lntercam
biador do Rebullón. Este últi
mo tramo, de dous quilóme
tros, estará listo, xunto co 
Rande Puxeiros nun prazo de 
entre tres e cinco meses. No 
que atinxe o treito ate Tui, está 
en etapa de información por 
parte dos concellos. 

Demandas de gratuidade 

Tanto na Coruña como en Vi
go, 'están a producirse campa
ñas para demandar a supre
sión da peaxe, sobretodo no 
aceso a estas cidades. Na Co
ruña xa se celebraron mani
festacións para pedir a gratui
dade no treito que vai desde A . 
B.arcala atá a própria A Coru
ña. A razón é que moitos dos 
usuários da autovia do Noro
este -empregan esta sáida' pa-
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En Vigo, a solicitude de supre
sión da peaxe abrangue até a 
Ponte de Rande, xa que prati
camente é a única via para ir a 
Vigo desde o Morrazo cu vice
versa. A esta demanda cómpre 
sumar a exixéncia de gratuida
de no treito de Rande a Puxei
ros, que está en construción e 
que será parte da circunva
lación da cidade. Asimesmo, 
·colectivos viciñais e forzas polí
ticas solicitaron que o último 
treito de entrada a cidade -des
de a rua Buenos Aires- pase a 
formar parte do viário urbano. 
Mália estas demandas estar 
apoiadas nalguns casos por 
sectores do PP, nen o Ministé
rio de Fomento nen a empresa 
pública Autopistas do Atlántico 
acederon a estas peticións. 
Neste sentido, a política do Mi-

. nistério en Catalunya váriou 
substancialmente e permitiu a 
eliminación dalgunhas peaxes 
lago de várias campañas de in
submisión levadas a cabo po-
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Os últimos inquéritos eleitorais fanlle debater ao PPdG novas estratéxiás-

Pretenden situar a ·Cuiña 
de vicepresidente 
na prOxima remodelación 
'*ALFONSO EIRÉ 

Ao PP só o poderia salvar Fra
ga lribarne de perder os comí
ci os autonómicos dentro de 
tres anos e, ainda asi, a sua in
tención de voto baixa perma
nentemente. Esta é a principal 
conclusión que o PP sacou dos 
seus inquéritos, contratados a 
Demoscópia e Vox Pública e 
dados a coñecer recentemente. 
Fronte a esta situación existen 
duas posturas na dereita. Un
ha que tenta asegurar que, sa
úde fóra, Fraga recunque de 
candidato, a outra presiona 
para que, na próxima remode
lación, Fraga nomea a Cuiña 
Crespo vicepresidente para 
asi comezar o seu lanzamento. 

A cuncha da Nécora escoitase 
en toda a rua do Hórreo com
postelana. Ten arrepio. Os últi
mos inquéritos encarregados 
polo PP vol tan indicarlle unha 
forte baixa eleitoral. Tanto é asi 
que o mesmo partido recoñece 
que perdeu dous pontos en in
tención de voto desde hai un 
ano, baixando do 50%. Pero o 
descenso real seria moito maior 
que o recoñecido oficialmente. 
Nos com ícios municipais , nos 
que, significativamente, non de
ron a coñecer a intención de vo
to, o PP poderia quedar sen a 
alcaldía en todas as capitais . 

Cos nacionalistas en franco as
censo , instalados en boa parte 
das alcaldías capitalinas, a ten
déncia á baixa nas autonómicas 
acentuariase sobremaneira. Ago
ra, esa tendéncia á baixa contí
nua só é socavada polo lideraz
go de Fraga lribarne, a quen os 
eleitores situan cinco pontos por 
encima da intención de voto do 
PP, segundo fontes do próprio 
partido. De non ser o candidato 
Fraga lribarne, BNG e PP queda
rían a menos de oito pontos de 
diferéncia, mentres o PSdG
PSOE aguantaría posicións. 

A resurrección de Fraga 

Ante a posibilidade de que o PP 
perda o governo autonómico 
nos próximos comícios, o sector 
de Romai Beccaria apurouse a 
tentar que Fraga lribarne se 
comprometa a apresentarse de 
novo. Saben que é unha opera
ción arriscada, pala idade do 
presidente, pero, segundo reco
ñecen membros desta corrente, 
se non puidera ser por calquer 
fatalidade, "non teriamos nada 
que perder, só gañaríamos tem
po para que, desde Madrid, se 
impuxera outro candidato alter
nativo a Cuiña". O que tentan 
agora tanto Beccaria como Rajoi 
é que non sexa Fraga quen teña 
a capacidade de- decisión, se
nón que sexa Aznar. Saben 
que, con Fraga en plenas facul
tades, non vai ser doado. 
Pero esta resurreCio'n ··de ·Frága, 

Xosé Cuiña Crespo. 

á que el non se nega, "todo no 
seu tempo", afirmou ao ser per
guntado pala posibilidade, non é 
máis que o contraataque do sec
tor madrileño ás pretensións da 
facción autóctona do PP galaico. 

Á vista dos inquéritos que no PP 
manexan con toda profusión de 
dados, o sector de Cuiña Crespo 
considera que, para parar ao 
BNG nos próximos comícios au
tonómicos, é preciso lanzar xa ao 

. sustituto de Fraga por se este 
non pudera apresentarse, ainda 
que realizan plegárias e xacula
tórias , a xeito de confesión do 
zorro, para que esto non ocurra. 
O sustituto non poderia ser outro 
que o próprio Guiña Crespo. _ 

Segundo fontes deste sector , 
ademais doutras razóns, os in
quéritos indicarían claramente 
que o conselleiro de Política T erri
torial é o mellar valorado do Go
verno, despois de Fraga, de quen 
o separarían tan só 15 pontos. 
Cuiña situáriase nun 40% de acei
tación, superior á intención real do 
próprio partido se ·non se apre
senta Fraga. Os outros cons·ellei
ros millar situados estarían a máis 
de oito pontos do próprio Cuiña. 

Desde os seus partidários afír
mase que se Fraga dá o paso de 
delegar funcións en Cuiña e lle 
concede máis protagonismo, o 
de Lalin estaría en disposición de 
conquistar de novo a maioria ab
soluta para o PP. Para isto consi
deran que Fraga debería nomea
lo canto antes vicepresidente do 
Governo. Tamén afirman que o 
millor para o PP seria lago que 
Fraga dimitise un ano antes dos 
próximos comícios e deixase xa 
a Cuiña de presidente, algo se
mellante ao que fixo Xerardo Es
tévez. lsto último, por suposto, 
nor'I· se atMver-i' ríéñ, sequer -a ·su-

... _;f 

A.N.T. 

xerirllo ao próprio Fraga. 

A hora de acceder Cuiña á vice
presidéncia seria na remodela
ción que Fraga se vai ver obri
gado a realizar no próximo mes. 
Os inquéritos eleitorais indícan-
1 le a Dositeo Rodríguez que 
queda moi lonxe da maioria ab
soluta en Compostela, (!_nico xei
to de aceder á alcaldía. Para 
"darlle a volta aos inquéritos" vai 
enfocar unicamente o seu traba
llo como candidato . 

Desde o sector autóctono pretén
dese que Cuiña Crespo asuma a 
vicepresidéncia, carteira que le
varía consigo as funcións da con-

. _sellaria~ que agora rexenta Dosi
teo F-lodríguez, pasando a Admi
nistración Pública a unha direc
ción xeral dep~ndente do próprio 
Fraga. Guiña poderia manter des
te xeito- a principal consellaria in
vestidora, básica para controlar o 
partido. Ta'mpoco seria necesá
rio, con esta fórmula, fichar a un 
novo conselleiro, polo que o re
mexido no partido seria menor. 

Os apoios de Guiña consideran 
que a remodelación deberia de 
realizarse na· derradeira semana 
de Xaneira, despois do congreso 
do PP en Madrid. Para daquela, 
Cuiña pretende facerse co apoio 
de Aznar para ser nomeado vi
cepresidente. Guiña pensa que é 
un pago á renovación que está a 
realizar no partido, deixando fóra 
das listas a moitos dos alcaldes. 
Sabe que, precisamente, esta 
renovación se pode voltar contra 
del se non cohsegue a vicepresi
déncia antes das eleicións muni
cipais, pois van utilizar os resul
tados, principalmente os de Pon
tevedra, para arremeter contra o 
seu traballo. Polo que se ve, má
lia ás datas, a Nécora non está 
conxelada. • ' 1. • ' ' 1 

ANOSATERRA 

Recomendan apartar das casas 
as liñas de alta ·tensión de Merza-
Que as liñas de alta tensión de Merza se transladen aos 
"corredores eléctricos existentes ou de nova criación, ou 
pasalas a deibaixo do chan alonxándoas dos entornos re
sidenciais" .é a recoméndáción que o Defensor del Pueblo, 
Fernando Alvarez de Miranda, ven de facer á Xunta tras 
as protestas dos viciños desta parróquia de Vila de Cru
ces. Consipera ademais qüe a Xunta non ten colaborado o 
suficiente, para adecuar estas liñas ao entorno. Os viciños 

. alegan· que noutrós lugares do Estado estase módificando 
a sua instalación polos posíbeis perigos para a saúde. • 

Protesta patronal contra a· Lei de Farmácia 

5 

Un colectivo de integrantes da patronal da farmácia, 
convocados pola Federación de Empresários de 
Farmácia pero non polos Coléxios Profisionais, 
participaron o Mércores 30 de Decembro nunha protesta 
diante do edifício administrativo de San Caetano para 
manifestar o seu rexeitamento ao proxecto de Lei de 
Farmácia, que na actualidade ainda está en trámites. Os 
farmacéuticos qµeren modificar o texto legal, pero entre 
eles hai divisións. Mentres os sectores que se agrupan 
arredor da Federación de Empresários optan polo 
enfrentamento directo, os Coléxios están polo diálogo e 
non secundan convocatórias unilitarais como esta 
porque "o Coléxio son só representa aos proprietários de 
farmácias, senón tamén aos farmacéuticos en paro e aos 
rurais".• 

Denúncian o impagamento 
aos profesores dos centros concertados 
A CIG denunciaba hai duas semanas que os profesores 

. do ensino privado concertado tiñan ainda por cobrar as 
nóminas de Setembro, Outubro e Novembro e responsa
bilizaban á Administración educativa, xa que o paga
mento destes docentes depende directamente dela. 
Henrique Tello, deputado do BNG, ven de interpelar .ao 
Governo sobre esta demora e sinala que se ben hái 
anos xurdian problemas buroeráticos para o cobro durante 
os primeiros meses, estes correxíronsé xa tempo atrás.+ 

O Valedor do Povo 
ra6fica o informe sobre a pobreza 
Xosé Cora respostou o Martes 29 de Decembro ao PP, 
cuxo deputado Xah Casares negara un dia antes a 
veracidade do informe do Valedor do Povo no que se 
sinalaban que 570.000 persoas viven na Galiza sen cartos 
dabondo para sobreviver. Cora sinalou que non é 
relevante se hai dez mil persoas pobres máis ou menos, 
senón que é un problema social que existe "ainda que me 
alegraría de que as conclusións fosen falsas como 

. asegura o portavoz popular'. O Valedor voltou a amosar a 
necesidade de que a reforma da Risga, que é percibida só 
por pouco máis de tres mil persoas ao ano, sexa "real" e 
"non se quede en teoria". • 

Reunión das mocidades de BNG, PNV e CDC 
· üs días ·3 e 4"de Xaneiro-, a dirección de Galiza Nova, 

organización xuvenil .do BNG, mantén unha reunión en 
Compostela con representantes da Juventut Naciona
lista de Catalunya, mocidade da Converxéncia Demo
crática, e EGI; as xuventudes do PNV. Sinalan desde 
Galiza Nova, que non. é únha reprodución mimética 
dos encontro.s entre, BNG , PNV e GiU, senón que ten· 
como obxectivos o intercámbio de información e exa
minar as posíbeis formas de colaboración no futuro.• 

Coalición Gal~ga tratará 
de apresentarse nalgun concello de Ourense 
O partido c ·oalicion Galega trata de amañar algunha 
candidatura· para apresentarse ás vindeiras eleicións 

· ... municipais. A província de 
Ourense é a zona elixida para 
levar adiante os seus planos 
políticos e xa sona o nome do 
seu presidente, José Posada, 
para encabezar unha lista. 
Neste momento, Coalición 
Galega só conta con 
representes en tres coocellos 
ourensáns: Celanova, 
PorqueiJa e Carballeda de 
Valdeorras. Igualmente, esta 

José Posada. forza política, moi mermada de 
militáncia, ven de decidir que 

non solicita a sua incorporación ao BNG, fre'nte que até 
• ~ agora non ofereceu esta p·osibilidade.+ 
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OPtNIÓN 

O 6 DE DECEMBRO CUMPRIUSE O VINTE ANIVERSÁRIO DA CONSTITU
CIÓN ESPAÑOLA E O 10 DE DECEMBRO O 50 ANIVERSÁRIO DA DECLARA
CIÓN UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. É UNHA BOA OCASIÓN, SE
GUNDO O AUTOR, PARA RENOVAR UN COMPROMISO NA DEFENSA DA 

LIBERDADE, DA XUSTIZA, DA IGUALDADE E DA PAZ, TAL COMO RECO
LLEN OS PREÁMBULOS DESTES TEXTOS. E T AMÉN UN BON MOMENTO 
PARA LEMBRAR QUE, ADEMAIS . DUNS DIREITOS INDIVIDUAIS, EXISTEN 
UNS DIREITOS COLECTIVOS DOS POYOS, MOIT AS VECES ESQUECIDOS. 

OS DIREITOS COLECTIVOS DOS POYOS E 
A REFORMA DA CONSTITUCIÓN 

A capacidade dos povos para decidir ou de
terminar a sua condición política, iso é o di
reito de autodeterminación, é unha cues
tión de actualidade, aqui e tam:én en Euro
pa. O Acordo de Santiago de Compostela, asi
nado polo BNG, PNV e CIU, dicia que "as 
riosas formacións colaborarán na constitu
ción dun marco estatal común baseado no 
recoñecemento da plurinacionalidade e no 
respeitG aos ámbitos de decisión das nosas 
respectivas nacións". Lernbrernos tamén 
que en Euskadi esta cuestión provoca hoxe 
que o PSOE non participe no novo Gover
no basco porque non asume o chamado 
"ámbito basco de decisión". Por outra parte, 
os Parlamentos nacionais están xa manifes
tándose ao respeito.' Así, no Pleno do Parla
ment de Caralunya celebrado o 1 O de De
cembro para conmemorar o 50 aniversário 
da Declaración Universal dos Direitos Hu
manos, J aume Cai:nps, en representación de 
CIU, Josep Lluis Carod-Rovira, Secretario 
Xeral de ERC e Angel Colom do PI, des
pois de lembrar as resoluciéns aprobadas 
polo Parlament, defenderon o "direito ina
lienábel e imprescindíbel de Catalunya a 
sua autodeterminación como povo". Jaume 
Carnps defendeu na súa intervención, 
apoiada por Jordi Pujol, a necesidade de que 
Catalunya exerza este direito baixo princí
pios democráticos e participativos, sen ex
cluir o referendum. Finalmente, pediulles ás 
Nacións Unidas "respeitar e fomentar a 
aplicación da autodeterminación no senti
do a,mplo, incluindo as reclamacións su
bestatais e interestatais de Europa, e que 
apoie aos povos que se esforzan para conse
guir a aplicación <leste direito". 

O recoñecemento da autodeterminación 
non debe entenderse corno un elemento de 
confrontación, senón corno un princípio 
que debe regular o Direito Internacionar e 
que facilita a paz, a estabilidade e as rela
cións en pé de igualdade entre os povos. 
Este direito está perrnitindo hoxe o nace
rnento, de forma pacífica, de novos estados. 
Os povos deciden, autodeterminanse, e on
de había un só Estado poden criarse dúas 
novas realidades, corno o Estado checo e o 
Estado eslovaco. Quen apostaba . hai uns 
poucos anos pola criación de novos Estados 
en Europa? Estonia, Letonia, Lituania, Es
lovenia, Croacia, Bosnia, Servia ... están ai, 
pero mañá Escocia ou Quevec poden ser 
tamén Estados independentes . 

Numerosos textos intemacionais recoñe
cen o direito dos povos á libre determina
ción. Asi, a Asemblea Xeral da ONU 
aprobaba o 24 de Outubro de 1970 unha 
Declaración sobre os Principios de Direito In
ternacional referentes ás Relacións de Amizade 
e á Cooperación enfre os Estados, de confor
midade coa Carta das Nacións Unidas, que 
dicia: "En virtude do princípio da igualdade · 
de dereitos e da libre determinación dos 
povos, consagrado na Carta das N acións 
Unidas, todos os pavos teñen o direíto de 
determinar libremente, sen inxeréncia ex
terna, a sua condición política e de procu
rar o seu desenvolvemento económico, so
cial e cultural, e todo Estado ten o deber de 
respeitar este direito de conformidade coas 
disposicións desea Carta". 

MANuEL MONGE 

Direitos Civís e Políticos, que no seu primei
ro artigo recollia que "todos os povos teñen 
o direito de libre determinación". Esta Re
solución foi ratificada' polo Estado español 
o 27 de Abril de 1977. 

É evidente que a Constitución Española 
non recoñece este direito porque parte de 
que hai unha soa nación e un só povo, o es
pañol. No Titulo Preli-

ción dos Direitos Colectivos dos Povos, que 
no Titulo segundo Dos Direitos Nacionaís, 
recollia: "Todo povo ten o direito de existir 
libremente calquer que sexa a sua dimen
sión demográfica. Todo povo ten o direito 
de se autodeterminar de forma indepen
dente e soberana. Todo povo ten o direito 
de se autogovernar seguindo as opcións de
monáticas dos seus membros". 

A "DECLARACIÓN DE minar, os dous primei
ros artigos da Carta 
Magna deixan moi cla
ra esta cuestión: "A so
beranía nacional reside 
no povo español, do 
que emanan os po.deres 
do Estado. A Constitu
ción fundaméntase na 
indisolúbel unidade da 
Nación española, p·á
tria común e indivisí
bel da todos os espa
ñois". 

'O 43% das .persoas 
consuitadas en Galiza 

BARCELONA". Para as 
forzas politicas na
cionalistas asinantes 
da Declaración de Bar
celona, "Ao cabo de 
vinte anos de demo
crácia continua ainda 
sen se resolver a arti
culación do Estado es
pañol como plurina
cional. Durante este 
periodo padecimos un-

están a favor 
da reforma 

da Constitución e 
o 31 % rexéitana" 

Para resolver o proble, 
ma do conceito de pa
vo, a Asemblea Xeral 
da 'Conferéncia de Na
cións sen Estado de 
Europa Occidental 
(CONSEO) declaraba 
que constitúe un povo 
"todo grupo de colecti
vidade humana que te
ña por referéncia c0-
mún a unha cultura e a 
unha tradición históri-
ca própria, desenvolvidas sobre un territó
rio xeograficamente determinado. Todo 
povo ten o direito de se identificar como 
tal. Nengunha outra instáncia pode substi- · 
tui-lo para defini-lo. Todo povo ten o di, 
reito de se agrupar en nación. A existéncia 
dunha nación é a consecuéncia da vontade 
conxunta dos membros. dun povo a auto
organizaren-se e maniféstase pola vontade 
dos seus membros a auto-organizarse politi
camente". 

Esta Asemblea da CONSEO aprobaba en 
Barcelona o 2 7 de Maio de 1990 a Declara-

ha falla de recoñece
mento xurídico-politi
co, e mesmo de asun
ción social e cultural 
das nosas respeitivas 
rea 1 id ad es nacionais 
no ámbito do Estado._. 
Pensamos que hai que 
abrir unha nova xeira 
na cal se produza por 
parte do Estado e de 
Europa o recoñece
mento das novas reali
dades nacionais e se 
obteña o poder políti-

co suficiente para poder oferecer as nosas 
próprias respostas aos retos do século XXI". 

O exercício da autodeterminación é un di
reito colectivo fundamental para que cada 
nación poida decidir en todo momento e 
en toda circunstáncia calquera que sexa a 
sua estrutura política, a sua articulación ad
ministrativa e o seu nivel de dependéncia e 
independéncia a respeito doutras instán
cias. No proceso de remodelación do Esta
do español cómpre que se respeten as dis
tintas opcións de Galiza como nación: fe
deración, confederación ou independéncia. 

A REFORMA DA CONSTITUCIÓN. A r'e
forma da Constitución é realmente moi 
difícil se non existe un con enso ao re -
peito, xa que, según o Título X a revisión 
parcial da mesma, cando afecte ao Título 
Preliminar necesita a aprobación da Cá
mara por dous tercio . 

Alvaro Rodríguez Bereijo, até hai pouco 
Presidente do Tribunal Con titucional, 
declaraba con motivo do vinte aniver á, 
río da Constitución que "a autodetermi
nación, como direito á secesión, é incom
patíbel co marco institucional". Remata
ba dicindo que unha reforma que afecte 
ao Título Preliminar "impón un novo 
proceso constituinte no mesmo grao de 
consenso que se deu no seu dia para ela
borar a Constitución". 

Para Fraga "a autodeterminación non é 
aplicábel en nengún país de Europa" e a 
definición de España corno pátria común e 
indivisíbel de todos os españois "non admi
te releituras nen interpretacións". 

Esta sacralización da Constitución, a de
fensa numantina da mesma, negándose a 
facer a mínima reforma, vai perdendo pe
so na sociedade. O Centro de lnvestiga
cións Sociolóxicas (CIS) fixo un segui
mento da opinión pública respeito da 
Constitución, a través dunha série histó
rica ~e perguntas. Unha delas dicia: "Co
mo seguramente sabe, hai xente en Espa
ña que considera que a Constitución de
bería reformarse nalgúns puntos; outros, 
pola contra, consideran que debe quedar
se tal como está. Vostede, persoalmente, 
é dos que pensan que hai que reformala 
ou dos que coidan que hai que deixala co
mo está?". En 1987 un 33% respostou que 
había ql!e deixala corno está e un 32% 
pronunciábase pola sua reforma. Pero no 
sondeo de 1995 os partidários da reforma 
eran o 46,1% e só un 32,5% estaba en 
contra. 

Outro inquérito, rnáis actualizad , publi
cado por La Vanguardia en Decembro de 
1998, sinalaba que o 48,8% dos consulta
dos ere que se debe reformar a Carta Mag
na para actualizala, e o 32% que non . En 
Catalunya máis do 65% dos con ultados 
eran partidários da reforma. Este mesmo 
inquérito recollia os seguintes datos: En 
Catalunya o 49% está a favor de que se re
coñeza o direito de autodeterminación e o 
34% oponse. En Euskadi o 56% a favor e 
o 30% en contra. 

Polo que respeita a Galiza, un inquérito de 
Sondaxe, publicado por La Voz de Galicia o 
pasado 9 de Decembro sinala que o 43% 
das persoas consultadas en Galiza estaban a 
favor da reforma da Constitución e o 3 + % 
rexéitana. 

O citado Acordo de Santiago de Compostela 
subliña a "necesidade de proceder a unha 
releitura arriquecedora da Constitución 
que garanta o recoñecemento xurídico
politico das nosas respeitivas realidades 
nacionais, sen excluir propoñer a sua re
forma".• _ 

Esta mesma Asemblea aprobaba o 16 de MANUEL MoNGE é membro da Executiva de Unidade 
D~~~c~e~$$b~~-~~~cion~& · ~~-1 ·-:~-=-·~i_· ~=~)_•~~~\_, __ ._i _, _i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~l;t\ •. ~*P~~~~*M~~6€M~~~~oo 
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·_ Q. conselleiro propón un acordo parlamentário e a oposición lembra que xa hai un desde 1995 

O convénio Xunta·Renfe 
apresentado por Cuiña limitase a buscar financiamento conxunto · 
4* P.C. 

O convénio de 30.000 millóns 
de pesetas, que segundo Xo
sé Cuiña, terian asinado Xun
ta e Renfe para a moderniza
ción dos camiñ'os de ferro, 
non existe, cando menos nos 
termos expostos polo titular 
de Política Territorial. Na sua 
comparecéncia en pleno, a 
princípios de Decembro, Cui
ña aseguraba que, tras da si
natura dun acordo coa com
pañia ferroviária, existia unha 
partida da que mesmo expli· 
caba, de forma pormenorizada, 
cara onde se dirixirian os in
. vestimentos. Sen embargo, no 
texto recóllese unlcamente que 
Renfe e Xunta están dispostas 
a buscar financiamento atra
vés de fundos comunitários. 

Dicia Guiña, no pleno do Martes 
1 de Decembro e reiteraba o pa
sado Luns día 28, na Comisión 
de Política Territorial , que a 
Xunta e Renfe subscribiran un 
acordo que ampara investimen
tos por valor de 30.000 millóns 
nun primeiro quinquénio, desti
nados a executar obras consi
deradas como prioritárias e que 
non puideron ser integradas por 
razóns orzamentárias no acordo 
do Ministério. 

Pola contra, no acordo só se 
sinala a intención de ambas 
institucións de buscar o finan
ciamento necesário, sen que 
este, polo de agora, estexa 
conseguido. De feito, o convé
nio recolle que se solicitará pa
ra 1999 unha cantidade de 
3.750 millóns de pesetas de 
fundos comunitários . O com
promiso entre a empresa e a 
administración, neste ponto, li
m ftase a colaborar na tramita
ción administrativa da solicitu
de e manterfase nos mesmos 
termos para o periodo 2000-
2003 , até acadar os famosos 
30.000 millóns do plano quin
quenal oferecido polo conse
lleiro. 

Convénio pantasma 

Até tal ponto , non se corres
ponde o discurso de Cuiña coa 
realidade, que mesmo mentres 
facia pública a distribución dos 
cartos para incrementar a ve-

A reivindicación de melloras no tren~ ~orno solicitaba esta manifestación celebrad~ . eri.'Mon~~: ;~ .• ftlOlliVHiA'" 

chegou ao Parlamento en 1995 a meio dun acordo que o PP inc..;mpriu. 

locidade, mellorar a liña Ou.
rense-Santiago e Monforte-Lu
go ou pór en circulación novos 
trens TRD, no texto sublíñase 
que o proceso de investimen
tos quedará supeditado á asig
nación dos devanditos Fundos 
dentro do futuro marco de 
apoio comunitário a negociar 
por España coa UE. 

Para o deputado do BNG, Alfre
do Suárez Canal, que levaba 
demandando o texto do convé
n i o desde que se anunciara a 
sua existéncia, isto demonstra 
que efeitivamente tratábase dun 
acordo pantasma. Ademais, a 
execución das obras e os inves
timentos estarán condicionadas 
polas abrigas que teña Renfe e, 
sobretodo, a que se manteñan 
ainda en vigor, logo do 2000, as 
axudas procedentes de fundos 

. comunitários. 

Novo acordo 
parlamentário 

En base ao suposto acordo coa 
Rente e cos investimentos dos do 
Ministério de Fomento como te
lón de fundo, Guiña demandaba, 
na sua comparecéncia en Comi
sión, un acordo entre todas as 
forzas parlamentares para para 
traballar xuntos e unidos, apor
tando intelixéncia e experiéncia. 

Diante deste oferecimento , os 
portavoces dos grupos da opo
sición, deixaban só ao consellei
ro cuestionando as suas pala
bras, lago de que transcorriran 
xa tres anos desde a sinatura 
dun acordo anterior asinado no 
ano 1995, do que non se execu
tou ainda unha soa das obras 
previstas, ~inala Suárez Canal. 

Con argumentos semellantes 

respostaban á oferta do conse- _ 
lleiro socialistas e grupo misto. O 
portavoz de EdG reclamaba que 
foran a Xunta e o PP os que se 
responsabilizaran de dar unha 
batalla política en Madrid que até 
o de agora non deron. Pola sua 
banda, a represent~mte socialis
ta, Maria Antónia Alvarez, alén 
de lembrar o acordo existente 
desde o 95 recuperaba a propos
ta realizada con anterioridade 
por Pérez Taurino, segundo a 
que a Xunta debía asinar coa ad
ministr.ación central un convénio 
semellante ao das autovias. En
trementres, Alfredo Suárez Ca
nal rexeitaba a proposta do con
selleiro até que non se cámbie 
de atitude e se reivindi·que o 
cumprimento do anterior acordo. 

Túnel 4e Guadarrama 

Ao tempo, nen sequer está clara a 

O Porriño, Sillada, Viveiro e A Rua figuran entre os emprazaménfos escollidos 

A Xunta aproba a construción de nove empacadoras 
A construción de nove empaca
doras foi aprobada polo Conse
llo da Xunta o Mércores 23 de 
Decembro, ao asinar un convé
nio con Sogama para este fin e 
polo que van ser investidos 
11.900 millóns de pesetas, pro
cedentes da UE. Continua 
adiante o plano de lixo da Xunta 
confirmándose ubicacións como 
O Porriño, cuxo alcalde Xosé 
Manuel Barros xa se resignara, 
insístase na de Vilaboa -onde 
os1 viciños .de Béríola.e .Figueiri:-
do continuan "crucificándose" á 

1 

beira da estrada · para protes
tar-, e inclúese Ribadúmia, cu
xa planta de .transferéncia xa 
está en funcionamento. 

Os concellos afectados pala ins
talación de empacadoras -no 
plano de Resíduos da Xunta pa
saron a denominarse "ecoplan
tas"- están governados pola di
reita en maioria absoluta. Na pro
ví ncia de Pontevedra, a Xunta 
ten previsto construir no Porriño, 

-cuxo alcalde _é Xosé Manuel Ba-: 
rros, en Sillada, que governa Xan 

Xosé Salgueiro, e en: Ribadúmia, o lixo antes de mandalo á inci-
onde a planta xa funciona. O al- neradora de Cerceda- compléta-
calde de Barreiros, na Mariña lu- se con Ferrol, Ourense, A Rua e 
guesa, en Setembro, organizara Vilaboa. Ante a inminéncia da 
unha visita a Ribadúmia para construción, os viciños deste últi-
qu'e os viciños comprobasen que mo concello -especialmente os 
non producia efectos dañinos. de Bértola e Figuelrido, parró-
Ninguén o acompañou. A empa- quias nas que estará ubicada- in-
cadora de Barreiros ainda non tensificaron as mobilizacións con 
ten orzamento; si a de Viveiro, crucifixions á beira da estrada. O 
concello rexido polo popular Ce- proxecto de Vilaboa fr~guouse 
sar Aja, e máis a de Lugo. eleitoralmente baixo a promesa 

· do PP de Vigo de retirar a planta 
. Q mapa_ da$ ~mpacadorª$ -d~$:. . do QqÍIJQ d_e_ ~_uj~qr l mie xa leva .. 

tinadas a almacenar e compactar catro anos e-n funcionamento. 

F. JOHN VAN SCHILT 

obra que desde a própria adminis
tración galega se sinalaba como 
primitária: o túnel de Guadarrama. 
Así o insinuaba o conselleiro, 
quen se refería á chegada da Alta 
Velocidade a Valladolid como que 
a conexión con Galiza está máis 
perta ainda que non existen ga
rantías ao cento por cento. 

Para os nacionalistas, tanto o 
problema de modernización da 
rede interior, como o esqueci
mento, desde a administración 
central de incluir a Galiza nos 
proxectos para a Alta Velocidade, 
respostan á atitude seguidista 
que mantén o PPdG. Unha acu
sación que o parlamentário do 
BNG fixo estensíbel tamén aos 
representantes socialistas, pala 
incongruéncia de votar a favor de 
de1erminadas propostas no Par
lamento galego e en contra no 
Congreso dos Deputados.+ 

Pola sua parte, no Morrazo 
continuan adiante co seu pró
prio plano de tratamento de lixo 
sen fundos autonómicos, xa 
que o conselleiro d~ Meio Am
biente, Carlos ·del Alama, de
salificouno sinalando que era 
un "proxecto pantasma" e que 
o "descoñecia". 

O plano do Morrazo está apro
bado polos Ministérios de Meio 
Ambiente e Economía e acollido 
aos funtjos,europeos, que finan:-
cian ·un 70% do seu custe.+ -
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Acúsanos de falsificación de documentos públicos, dobres escrituras, venda ilegal e prevaricación 

Membros relevantes do PP de Padrón 
implicados no derrube_. ilegal da casa de Manuel Barros 
* PAULA BERGANTIÑOS 

No mes de Outubro a lnmobi
liária Mahia tivo que paralizar 
en Padrón o derrubamento da 
casa na que naceu o escritor 
Manuel Barros (Manuel Váz
quez Barros Castro) porque a 
Fundación Lázaro Galdiano, 
coproprietária do inmóvel, 
nunca autorizou nen a venda 
nen a demolición. Despois 
dunha minuciosa investiga
ción, o Grupo de lndependen
tes de Padrón, fai pública a im
plicación de membros relevan
tes do PP local e do Governo 
municipal na falsificación de 
documentos públicos, elabora
ción de dobres escrituras, ven
das ilegais e prevaricación. 

A denúncia do GIPa acusa ao ar
qu'itecto municipal, Luis Cauto, 
de comprar a casa a meio de 
testaferros; ao presidente do PP 
de Padrón, Cesáreo Pardal Rei, 
e ao notábel local Xan Agrasar, 
de actuar de testemuñas na ad
quisición. A implicación do Con
cello viria, segundo GIPa, do en
vio a Património dunha cópia fal
sa do PXOU, na que aparece un
ha rua que non figura no planea
mento local e que afectaria á ca
sa de Manuel Barros. Luis Cou
to, como arquitecto municipal, 
asinou un informe para xustificar 
o derrube da casa que adquiriu 
irregularmente e no mesmo omi
tiu o valor cultural do edifício. Por 
último, na trama tamén aparece 
implicada a lmnobílíáría Mahía, 
cuxa sede está nun local proprie
dade da muller do alcalde (PP). 

Despois de denunciar ·ante Patri
mónio e o Concello o derrube da 
casa na que naceu o escritor Ma
nuel Barros e a desaparición da 
placa coa que os viciños da vila o 
homenaxearon en 1963, o GIPa 
empezou a investigar a implica
ción económica de membros do 
PP local ~ do próprio arquitecto 
municipal, Luis Cauto, na constru
ción dun novo edificio no solar. A 
sociedade ganancial do matrimó
nio deste último, cuxa actuación 
foi imprescindíbel para que se au
torizara a demolición, aparece no 
rexistro municipal como única 
prór:>rietária do inmóvel, cando a 
copropi_etária Fundación Lázaro 
Galdíano nunca vendeu a sua 
parte. "Como testemuña da com
pra por parte do arquitecto figura 
o presidente do PP local, Cesáreo 
Pardal Rey", sinala o concelleiro 
do GIPa, Xosé Maria Pazos. 

O conflito comeza no momento 
no que a Dirección Xeral de Pa
trimónio denega o permiso para 
a construción dun edificio de 25 
vivendas, semisoto e garaxe 
alegando que era necesário re
estudar o proxecto de fachadas 
do novo ·inmóvel. O mesmo dia 
que o Governo municipal trasla
da á lnmobilária Mahia a deci
sión de Património, o 1 de Abril, 
o arquitecto municipal, Luis 
Couto, elabora un informe técni
co no que sinala que non existe 
"nengunha razón que impida a 
demolición da edificación 
existente". Fala do "seu nulo in
terés arquitectónico" e califica 
de "conveniente" o de"rrubamen-

comprobando os seus lindes, cos 
mesmos solares", explica Pazos. 
Na primeira figuran como titulares 
Juan lbarra Florido e a Fundación 
Lázaro Galdiano e na outra, con 
data do 3 de Novembro de 1997, 
o arquitecto municipal Luis Couto 
González. Na acta do rexistro fi
gura que a compra fíxose a un 
matrimónio de Vigo, que a sua 
vez mercou o inmóvel aos herdei
ros de lbarra en documento pri
vado suscrito en Buenos Aires no 
1990. Como testemuñas da ad
quisición por parte de Couto figu
ran Cesáreo Pardal Rey, relevan
te membro do PP padronés e 
Xan Agrasar Vid al. 

A casa de Manuel Barros tiña un patin e unha placa comemorativa na fachada que o arquitecto municipal ocultou a Património. As· 
pecto do imóvel antes do derrube. 

"A compra é nula porque a Fun
dación Lázaro Galdiano non 
vendeu nen deu permiso para 
construir. Pararon xudicialmente 
a obra cando se enteraron do 
derrube e aportaron como proba 
un documento de fe redactado 
en 1956 polo próprio lbarra Flo
rido -engade Pazos. A isto te
rnos que sumar que no testa
mento do dono orixinário das 
propriedades figura unha claú
sula na que deixa os seus bens 
de América aos herdeiros de ali 
e os de Europa aos que estaban 
aquí. A acta notarial polo tanto é 
falsa porque os herdeiros de 
América non podian ter acceso 
a estos bens", sinala Pazos. 

to "por razóns de seguridade" 
pasto que "as edificacións está 
en estado de ruina". 

Cinco dias despois, a Comisión 
de Governo de Padrón autoriza 
á "proprietária" do solar Mahia 
Padrón S.L. a demolición da ca
sa e limpeza de escombros "no 
solar da sua propriedade sito no 
Borde!, de acordo co informe fa-

. vorábel emitido polo arquitecto 
municipal", que no rexistro m1..mi
cipal parece como proprietário. 

Falsificación de 
documentos públicos 

Cando o GIPa denunciou perante 
a Património o derrube, o subdi
rector xeral deste organismo con
testa que a conservación integra 
do edifício era imposíbel porque 
os dous corpos dos que consta o 
inmóvel aparecen afectados no 
Plano de Xestión e Ordenación 
Urbanística (PXOU) polo cámbio 
de aliñamento das ruas. Sen em
bargo, segundo o PXOU exposto 
aos viciños, as citadas edifica
cións non aparecen afectadas 
polo cámbio de trazado viáriq. 

É por iso que o GIPa denúncia 
que o Governo municipal falsifi
cou perante Património o' 
PXOU. Neste sentido teñe·n 
dous mapas diferentes corres
pondentes ao mesmo PXOU. 
"Na cópia remitida a Património; 
as casas terian que tirarse ne
cesariamente pola aparición de 
unha nova rua pero na cópia 
que estivo a exposición pública, 
estes eaifícios non aparecen 
afectados", explica Pazos. 

O GIPa, que reprocha a Patrimó
nio non ter tomado nengunha me
dida a respeito da desaparición 
da placa adicada a Manuel Barros 
e colocada na fachada dianteira 
do inmóvel, tamén critica que este 
organismo non fixera nengunha 
inspeción ou comprobación para 
corraborar se o afirmad.o palas 
autoridades locais era certo. 

"A falsificación do PXOU non é a 
única irregularidade. Tamén se 
lle ocultaron dados á Consellaria 
para que non tivera coñecimento 
do valor real da casa -"=engade.
No informe do arquitecto non se 
menciona para nada a existéncia 
da placa na fachada, que tam
pouco se pode ver con claridade 
nas fotogra!ias difuminadas que 
se enviaron a Património"· 

Neste sentido conservan fotogra
fías, remitidas en Novembro a es
te organismo, nas que pode 
observarse o lugar de colocación 
da placa, a inscrición e que o in
móvel non se atopaba en estado 
ruinoso con perigo para os vian
dantes, tal e como apuntou o ar-

e on dous mil millóns 
gastados na reforma 
administrativa, coa 
deseen ta lización 

burocrática feita realidade, 
co servizo de respo~ta in
mediata consolidado, cun 
sistema de oposición ob-

- xectivo e transparente, 
con pontos de información 
ao cidadán en todos os re-
cunchos do território na
cional, co Parlamento dis
posto a exixir a compare
céncia de quen se desman
de, co ollo vixiante do Va
ledor que todo o ve, cunha 
prensa independente_dis-
posta a destapar o mínimo 

quitecto municipal. Asimesmo, 
desde o primeiro momento, o Go
vemo municipal de Padrón sina
lou que non coñecia a existéncia 
desta placa pesie a que a casa 
do alcalde está situada á volta da 
esquina. Tamén existe unha acta 
de 1962 na que se recolle a deci
sión por unanimidade en Pleno 
da Coorporación padronesa de 
homenaxear a Barros. 

Dobres escrituras 

"Cando perguntamos no rexistro 
municipal polos títulos de proprie
dade das casas afectadas topá
monos con duas actas, con nú
mero de rexistro e proprietários 
diferentes que se corresponden, 

·o home 
do xarnón 

Engade que esta actuación forma 
parte da sistemática destrución 
do património cultural que por in
tereses especulativos se está a 
constatar desde fai un tempo 
neste município co práceme, can
do non coa necesária colabora
ción, do Grupo de Governo. Nes
te sentido comenta que caseque 
sempre, por unha razón ou por 
outra, está involucrada a lnmobi-
1 iária Mahia, situada nun local 
propriedade da muller do alcalde, 
Xesus Villamor Calvo (PP).+ 

co xamón, cada d ia pasan 
ante os seus ollas profesio
nais de mensaxeria con 
todo tipo de obséquios e 
presentes para os conse
lleiros, asesores, xefes de 
servizo e tamén algun 
mantecado ou polvorón 
para as clases de tropa. 

O xamón non volveu so
lo . Costumes máis moder
nos fan que o pernil sexa 
sustituido por: cafeteiras 
de práta, cerámica, corba
tas, relóxios, estilográficas 
e innumerábeis tipos de 
licores, sobre todo moito 
viño. As colas para pasar 

abuso de poder, cunha fiscalia activa e disposta a _ 
investigar con firmeza o menor síntoma de corrup
ción, cuns sindicatos rebeldes e nada temerosos a 
que lles corten o grifo subvencionador e nada me
nos que ás portas dun novo século, a ninguén pode 
facérselle críbel a imaxe dun home cun xamón en
trando na sede principal da Xunta de Gp.liza. 

os paquetes polo sistema de seguridade son de ho
ras. Os remitentes danse a coñecer polo arcaico 
sistema da tarxeta de seis centrímetros de ancho 
por dez de largo, nas que algun chega a pór seis nú
meros de teléfono, dous de Fax, un e-mail e o in
sustituíbel móbil. 

Por eso o compañeiro do carpo uniformado auto
nómico, destinado no escanner por onde pasan to
dos os paquetes que entran en San Caetano, sofre 
estes dias un colapso mental por alucinacións in
tensivas. Ainda non recuperado da visión do home 

Dispostos a continuar profundizando na eficácia e 
axilidade administrativa e unha vez constatada a 
consolidación e arraigo empresarial do aguinaldo 
encuberto, seria comprensíbel dotar ao esscáner de 
maior precisión. Polo menos para distinguir o Pata 
Negra do rancho autóctono.+ 
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A poucos meses das munici
pais os inquéritos anúncian 
un notábel avanzo do BNG, 
pero tamén que Francisco 
Vázquez mantén a maioria. 

A Coruña foi a única cidade 
que tivo un governo nacionalis
ta desde a morte de Franco. 
Naquel intre dase o fenómeno 
da capitalidade que marca de
f in it iv amente un antes e un 
despois e que foi aproveitado 
por Francisco Vázquez. Da
quela ao nacionalismo faltoulle 
a capacidade de lle facer ver á 
cidadania cal era a súa postu
ra. Hoxe, os inquéritos, alén da 
maioria do PSOE e o significa
tivo medre do BNG, o que 
mostran como fenómeno máis 
acusado é o descenso do PP, 
que vira case a debacle. As ra
zóns da sua caída en picado 
están na crise de liderazgo, cri
se de partido e inexisténcia de 
política municipal. A meirande 
parte desta bolsa de votos vai 
parar ao PSOE, pola política 
conservadorq que fai o alcalde 
da Coruña. E esta debacle do 
PP a que lle dá esa maioria, 
máis que sua própria xestión. 
Ademáis, cómpre suliñar que a 
política seguida polo PP desde 
a Xunta contribuiu a consolidar 
este panorama. Guiña déixalle 
a Francisco Váz-

O BNG que defende? 

Nós apoiamos o que de positivo 
hai feito, pero exiximos unha 
contrapartida social. Cómpre 
aglutinar a todos os sectores da 
cidade para o fomento do em
prego. E non podemos tolerar a 
megalomanía, como a idea de 
extender o paseo marítimo cara 
o monte de San Pedro de Visu
ña e estragar un entorno natural 
que, como di Xurxo Souto, é a 
orixe da Costa da Marte na pró
pria cidade. Apoiamos a negati
va a asumir a peaxe da Barcala 
e o plano de resíduos alternati
vo aSogama. 

A Coruña non gaña povoa
ción. 

É que ·é inaceitábel que o con
cello chegue a un endebeda
mento de case quince mil mi
llóns de pesetas, namentras se
gue a medrar o prezo da viven
da e do solo e os alugueres se 
disparen de tal xeito que a xent~ 
nova ten que deixar a cidade. E 
inasumíbel que teñamos apar
camentos subterráneos caros e 
infrautilizados e que xa estea 
apalabrada a construción de 
dous máis. O concello non pro
move, en cámbio, o aceso á vi
venda, ainda que seria un bon 

momento , apro
quez o camiño li
bre á alcaldía a 
cámbio de bater 
no seu próprio 
partido, en virtu
de das diferén
cias internas. O 
BNG converteu
se na única opo
sición real. 

1 f rancisco Vázquez 
dirixíuse 

veitando que os 
xuros están á 
baixa. Aí si que 
seria eficiente e 
rendíbel a boa 

recente mente 
relación cos po
deres econó
micos da cidade, 
por exemplo con 
Caixa Ga/icia. 

á mocidade 

O balanza muni
cipal do PSOE 
nos últimos ca
tro anos non pa
rece moi positi
vo: Bens, confli
tos coa manco
munidade, San
ta Bárbara, Fá
brica de Taba
cos? 

en galego, 
porque sabe Vázquez segue 

opoñéndose ao 
uso do galego. que ai 

é onde hai É unha posición 
que saben que 
teñen perdida, 

máis votos 
ao BNG" máis cedo ou 

máis tarde. Con 
todo, nunha re
cente campaña 
do concello, diri
xida á mocidade, 
o idioma empre
gado foi o gale
ga. Vázquez sa
be que, no aba
no de idade máis 
novo, o BNG é 
dominante. É cu-

Vázquez non ten 
claro nengun mo
delo de cidade. A 
sua política ba
séase na procura 
do apoio dos po
de res econó 
micos da cidade 
para facer obras urbanísticas. 
Para pactar co capital imobiliá
rio e mercantil permite actua
cións, cuxa máxima expresión 
vese reflectida na aprobación 
do último Plano Xeral de Orde
ación Urbana. A cámbio prodú
cese un abandono progresivo 
do tecido produtivo básico e 
histórico da cidade, que era o 
pequeno e mediano comércio 
e a pequena e mediana indús
tria. A implantación de grandes 
superfícies comerciais, aplau
dida no seu dia, tradúcese ho
xe nunha crise palpábel dese 
pequeno comércio. O modelo 
de cidade de servizos, do que 
s~mpre alardeou Vázquez, 
non tivo apenas incidéncia na 
criazón de riqueza para a cida
de e moito menos para a cria
zón de emprego. As grandes 
empresas, con máis de tres
centos traballadores, como Ta
bacalera, Santa Bárbara, lnes
pal -Alcán sofren constantes e 
periódicas ondas de despidos. 
Vázquez fíxose forte aqui, de 
cara a galería, e lago, como 
deputado en Madrid, votou po
lo peche de Santa Bárbara e 
non defendeu os intereses da 
Coruña. 

rioso tamén que, nos corre
dores do salón de plenos, se 
escoite a alguns concelleiros 
socialistas talar en galega e un
ha vez que fan uso da palabra 
no transcurso da sesión cám
bian ao español, como se hou
ber un toque de queda para 
manter as formas. 

Votaria o BNG por Vázquez se 
lle fixesen falta os votos? 

Para talar disto, que non é máis 
que hipótese, cómpriria analizar 
polo miúdo os posiciona.mentas 
duns e outros nese momento. 
Ainda que a nível nacional a na
sa procura é a de impedir o ace
so do P P ao governo naqueles 
concellos nos que non acade 
maioria, non é menos certo que 
calquera acorde se ten que, fun
damentar nun programa. E di
cer, non podemos dar por sen
tado o naso beneplácito a pac
tar cos socialistas tendo en can
ta a xestión que viñeron desen
volvendo. Pódese pactar un pro
grama para unha lexislatura, en-. 
trar cu non a formar parte do 
governo ou simplemente chegar 
a acordos p'ontuais en determi
nados temas.+ 

GALIZA 9 
ANOSATERRA N2 863 - ANO XXI 

Henrique Tello 
'Francisco Vázquez votou sempre en Madrid 

contra os intereses da· Coruña' 

-0- SANTI CARBALLIDO 

A MOCIDADE FUXE DA CORUÑA AOS CONCELLOS LIMITROFES. O PREZO DA VIVENDA E A -

FALTA DE EMPREGO SON OS PONTOS CRÍTICOS DA CIDADE, SEGUNDO HENRIQUE TELLO. O 

CANDIDATO DO B.N.G. Á ALCALDIA LEMBRA O VOTO FAVORÁBEL DE VÁZQUEZ NAS COR

TES, A DESTRUélóN DE EMPREGO EN SANTA BÁRBARA, TABACALERA OU INESPAL-ALCAN. 
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Comezan as obras 
-· -da quintá· p~nte 

de Ourense 

St.peri~r p&fct eXiki~,¡::,so~pensiól1<aa'·:bbtáidO: e-n~brO . -'. ~; ·1~~~jr:;~fi{ii~ifl[~ 
*P. BERGANTIÑOS 

Centos de viciños de Caldas, - _,., .-·· · 
Cúntis e Moraña manifestáron-- · · 
se o Martes 29 de Decembro 
diante do Tribunal Superior de 
Xustiza, na Coruña, para exixir 
que a Sá do Contencioso de
crete a supresión ca!Jtelar_'das 
obras do encoro do Umia. Seis 
días antes fixérase pública a 
decisión dos maxistrados de 
denegar a petición, pero ago
ra teñen que decidir a po~tu
ra a tomar perante do recur
so de súplica que os avoga
dos da Coordenadora Anti
encoro veñen de apresenta~. 

Os viGiños pretenden qU'e o Tribu
nal Superior de Xustiza paralice 
as obras que comezaron en Abril 
namentres non se resolva o con
tecioso administrativo. Entenden 
que de nada serve que· a xustiza 
falle ao seu favor cando a presa 
estexa rematada e os danos-se
xan irreversíbeis. Para os maxis
trados da Sá do Contencioso, ·que 
xa ditaron un auto pero que agora 
teñen que fallar sobre o recurso 
de súplica, a suspensión non pro
cede porque todos os danos que 
pode causar a ·presa son econó~ 
micos e polo tanto indennizábeis. 

Delito ecolóxico 

Por outra banda os especialis
tas Rafael Arauja Armero , do 
Consello Superior de lnvestiga·
cións científicas (CSID) e Mark 
Young, do Departamento de Zo
oloxia da Universidade de Aber
deen en Escócia, veñen de 
apresentar dous novas informes ' 
nos que se alerta sobre o dano 
ecolóxicq que vai causar o en
caro do Umia. Nos documentos, 
que van dirixidos ao presidente 
da Xunta, Manuel Fraga, advír-

Desde que se coñece a instalación do salto, os viciños comezaron as -manifestacións. Na actualidade combinan as mobilizacións cos 
recursos xudiciais, A.N.T. 

tese sobre os prexuízos irrever
síbeis que a presa vai provocar 
na fauna do ria e solicítase que 
a Xunta analise detalladamente 
estos danos-. · 

aproveitamento hidraúlico por
que destruiria todos os exempla
res que se conservan. 

"O molusco , comun na maior 
parte dos ríos europeus atlánti-

. ·Máis polo mjµdo sin~lá;e _qu_e a cos a princípios de século, está 
presa dorio Umia ificidirá de for- soJrindo unha importante redu-

-ma dE!terJTtjnante sobré o hábitat ción das suas povoacións debi-
dunha das poucas poy.oacións do fundamentalmente aos cám-
no Estado ·da espé.cie protexida bios producidos nos rexímenes 
palas principais noJmativas eu- dos rios -explica Rafael Arauja. 
ropeas Margaritifera margaritife- A Margaritifera margaritifera ne-
ra, un mol.usc_o bivalvo ·de auga cesita para a .sua reprodución 
doce_coñeciqo cómo_mexilón de dun peixe hospedador que al-
rio ou perla de · auga-doce. Esta . · bergue as su as larvas. Este pei
povoación, cecais unha das pou- ' xe ten que ser da família Sa/mo-
cas reprodutoras do Estado, ve- naide, fundamentalmente. o sal-
riase seriamente amenazada pd- món ou a troita: Unha das princi-
la posta en marcha· do plano de pais razóns palas que o salmón 

e outros peces anadromos non 
acadan os cursos médios dos 
rios, como antiguamente ocorria, 
e unha das princiapis causas da 
sua extinción, é a construción de 
presas e outros obstáculos". 

Por este mesmo motivo a Coor
denadora Anti-encoro xa apre
sentou no mes de Outubro unha 
queixa no Servizo de Protección 
da Natureza da Garda Civil, en 
Pontevedra. Nesta denúncia por 
presunta comi~ión de delito eco
lóxico no rio Umia, apontábase 
a destrución ou alteración grave 
do hábitat por desaparición de 
espécies protexidas pola lexisla
ción europea, concretamente da 
perla de auga doce.+ 

Guiña paga un ano o custe do incremento.para apoiar a Xan Corral e evitar a ruptura do partido 

O PP de Vigo pecha en falso a· crise pola suba da tarifa da auga 
Un acordo de circunstáncias en
tre a alcaldia de Vigo e o PP lo
cal permitiu a aprobación da su
ba das tarifas da auga e ao tem-

- po a sua conxelación durante uri 
ano, espazo no que a Xunta cu
brirá o incremento en espera do 
que suceda nas eleicións munici
pais. A polémica suba foi contes
tada pór sectores cid~dáos e pu
xo do-governo municipal de Ma
nuel Pérez e ao seu partido (PP) 
nunha situación delicada, xa que 
estivo a piques de perder a vota
ción polo sufráxio en contra dos 
seus próprios concelleiros. 

A suba da auga foi adiada por 
Manuel Pérez ao longo do seu 
mandado e só recibiu un impulso 
cando o PP descabezou a Pérez 
das listas eleitorais dos vindeiros 
comícios municipais. Sabéndose 
fóra da candidatura, Pérez encei
tou unha suba sen antes facer 
unha auditoria de xestión da em-

'· pr~&él ·~Pn~esionári~ cjo_ .S?í_\(!~o. 

Seragua. Asi, Pérez asumiu os 
argumentos de Seragua como 
próprios e aceitou que a partir do 
ano 2004 e até o ano 2015 se 

. produza unha modificación de ta
rifas e que a empresa non reste 
das facturas á cidadania 13 pe
-setas por cada metro cúbico con
sumido. Oeste xeito, ingresará 

. 13.000 millóns de pesetas que 
en teoria cubrirían o plano de in
vestimentos:_ A ·:apósición, pala 
contra, .pediu auditar antes a xes
tión e non pregarse aos intereses 
da concesionária. 

O problema ven desde o mo
mento de facerse a concesión. 
Senda Manuel Soto (PSOE) al
calde, privatizouse o servizo 
meiante un contrato que pronos
ticaba un nível de consumo infla
do, moi por riba do que social
mente é desexábel por ser a au
ga un recurso escaso, pero moi 
interesante para unha empresa 

• que. t.e.n. COtT)Q iJJlJGQ pbxectiv<? 

aumentar a facturación para ob
ter máis benefícios. Ante un con
sumo menor, Seragua viu dimi
nuidos os ingresos e demandbu 
do concello pagar os benefícios 
agardados, pero desde a alcaldia 
en nengun momente se puxo en 
cuestión da veracidade dos da
d.os que entregaba a empresa. 

Por outra banda, o recibo da au
ga inclue ou_tro~ dous c9nceptos 
como son-o custe da depuración 
-cu nha estacion depuradora. 
sen rematar e inoperante, asu
mida en precário polo concello . 
cando non tiña abriga de face
lo- e do canon polo saneamen
to da auga que cobra a Xunta, 
mália que foi a cidadania quen 
pagou, via tarifas, os 13.000 mi
llóns investidos en infraestru
turas na cidade. 

A meio deses tres conceptos, ta
xa da auga, depuración (que 
custa 400 mil.lóns ao -a~o) ~- sa-

neamento (nove pesetas por me
tro cúbico), configúrase o recibo 
da auga e, no caso de Vigo, este 
acadaria un prezo moi elevado 
que Manuel Pérez estaba dis
posto a asumir porque a sua ca
rreira política tocaba a fin. Quen 
non estaban dispostos ao des
crédito entre a cidadania eran os 
concelleiros do PP que ainda ti
ñan esperanzas de figurar na lis
ta do seu partido. E~tes mesmo 
amasaban a sua disposición ~ 
deixar a Pérez en minoria e facer 
que perdese a-votación. 

A solución véu da man de Xosé 
Cuiña, que realizou unha xoga- . 
da para impulsar ao candidato 
popular nas próximas eleicións, 
Xan Corral. Cuiña puxo a Corral 
como interlocutor conquerindo 
manter a unidade interna do PP 
e evitando unha suba real da 
auga durante un ano a meio 
dunha subvención encuberta da 
Consellaria. • 

cidade. Calcúlase que nun 
prazo de non máis de tres 
anos estará rematada a 
obra. O lugar eleito para 
ubicar esta nova 
infraestrutura está situado 
entre a ponte do Ribeiriño, 
pala que discorre a N 525 , e 
a ponte romana. Está 
previsto que esta obra, da 
que se fai cargo a Xunta de 
Galiza, teña un investimento 
total de 1 .100 millóns de 
pesetas . Sobre esta nova 
infraestrutura xirará parte do 
futuro ordenamento do 
tránsito local , que está 
pendente de deseñar. A 
nova ponte é unha vella 
reivindicación que leva en 
estudo, por parte das 
autoridades autonómicas, 
vários anos .• 

Protesta en defensa 
do Val do Neira 

O Martes 29 de Decembro 
os colectivos ecoloxistas 
Adega e Asociación de 
Amigos do Val do Neira 
desenvolveron un acto de 
protesta no decurso da 
inauguración do treito da 
autovia do Noroeste entre 
Vilartelin e Cereixal. Os 
defensores do meio 
ambiente despregaron 
unha pancarta co lema " Val 
do Neira con autovia, un 
monumento á 
irracionalidade", en alusión 
á sua oposición a que o 
trazado do vial atravese, 
como o fai , unha das zonas 
verdes máis ricas da 
Galiza. Mália que as 
autoridades aseguraron 
que se realizaron 
numerosas intervencións 
para aminorar o impacto 
ambiental, as 
organizacións ecoloxistas 
eren que estas afirmacións 
son unha "bulra".+ 

O Concello 
de Ribadávia sube 
os impostos un 50% 

A Comisión de Governo do 
Concello de Ribadávia -
decidiu unha suba impositiva 
que acadará o 50% das 
cargas que actualmente 
cobra aos seus viciños. A 
decisión produciuse despois 
de avaliar a situación 
económica do Concello 
através dun exaustivo estudo 
que indica que as arcas 
munici.pais teñen un 
importante déficit. O pleno 
municipal do mes de 
Xaneiro, que terá carácter 
ordinário, estúdará a 
aprobación definitiva dunha 
medida que poderia atapar 
grande oposición viciñal. En 
Ribadávia está a governar o 
PP, xa que esta lista foi a 
que obtivo máis votos nas 
últimas eleicións 
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Falece Xerardo Garcia Campos, -un empresár·io con conciéricia de país 

As parabólicas de Televés-perden a un dos seus inventores 
* M. VEIGA 

Foi un ·dos que demostrou 
que Galiza podia ter éxito fa· 
cendo uso sen complexos 
dos seus próprios recursos. 
Xerardo García Campos, que 
ven de finar, era director xe
ral de lntelsis, empresa radi
cada en Santiago, especiali
zada en telecomunicacións e 
fortemente exportadora. O 
que demostrou na práctica 
empresarial tíñao tamén claro 
na teoria. "Estou convencido 
de que sen meios de comuni
cación próprios, as empresas 
.galegas non poderán ir adian
te", declaroulle un ha vez a es
te periódico. Un home orgullo
so do galego que talaba a sua 
família e que sempre se ma
nifestou sen ambigüidades. 

Con só 49 anos, un cancro pu
xo fin á vida de Xerardo Garcia 
Campos , inxeñeiro de teleco
municacións e unha das cabe
zas de lntelsis, empresa dedi
cada a fabricación de compo
ñentes electrónicos e anteas. 
García Campos fixo a carreira 
en Madrid, participou no am
biente cultural e político anti
franquista da sua época, ainda 
que sen identificarse demasia
do, segundo própria confesión. 
Empezou a traballar na GTE
España, onde chegou a ser xe
fe do departamento de calida
de. Tivo que deixar a multina
cional norteamericana para 
atender a seu pai enfermo da 
mesma doenza·que agora o le
vou a el. Pouco despois de re
gresar a Santiago, entrou a tra
ballar en Televés e alí foi onde 
en realidade se fixo coñecido. 
En pouco tempo tomou a dire
ción do departamento de l+D 
(Investigación e Desenvolve
mento) desta empresa daquela 
pioneira no ramo da electróni
ca e que de contado demos
trou a sua capacidade exporta
dora nun sector ponteiro. 

Xerardo Garcia Campos conver
teuse despois en director xeral 
de Te/evés Sistemas, filial do 
grupo, conseguindo un crece-

mento espectacular con só mé
dio cento de empregados. En 
1991, o grupo en conxunto con
taba con case médio milleiro de 
traballadores repartidos en ·fac
torias de Galiza e Portugal. Vá
ri os cámbios na estrutura da 
empresa levaron á criación de 
lnte/s;s, factoría da que agora 
estaba responsabilizado Garcia 
Campos e que en 1997 facturou 
1.600 millóns de pesetas. A ou
tra empresa, Televés S.A, do 
mesmo grupo, facturou 6.600 
millóns. 

Xerardo Garcia Campos estaba 
convencido de que "nós. pode
mos facer o mesmo que tan os 
demais, tan ben ou mellor ca 
eles", segundo tiña declarado 
en moitas ocasións e esa era 
idea que teimou en transmitirlle _ 
aos seus tillos. 

Un defensor 
da caña da Ulla 

Ainda que natura: de Santiago, 
na infáncia pasaba as vaca-

cións nas aldeas dos seus 
avós paternos e maternos, até 
chegar a identificarse coas Me
morias dun neno labrego de 
Neira Vilas, segundo se_ recolle 
na longa entrevista que lle con
cedeu a Daniel Romero e Ma- , 
nuel Rúa, inserta na obra Gali
cia S.L. e publicada por Xerais 
en 1995. 

Nos últimos tempos, ademais . 
de director xeral de lntelsis, sis
temas inteligentes S.A., da que 
era un dos principais accionis
tas, preocupouse de constituir 
outra empres~ dun ramo ben di
ferente: Aguardiente de Galícía 
S.A., co argumento de que "algo 
habia que facer para ?alvar a 
caña da Ulla". 

O agora falecido foi tamén un 
dos print:ipais valedores da Es
cola-de lnxeñeiros de Teleco
municacións instalada en Vigo -
en tempos da UCD, .a terceira 
que se implantaba no Estado, 
só despois das de Madrid e Bar
celona.•· 

Un home que coñecia de perto 
as trampas da UE 
Garcia Campos presumiu sem
pre de que Televés e lntelsis 
eran "empresas radicadas en 
Galiza, con empregados gale
gas", pero cunha forte vontade 
exportadora. "Estou encantado 
de que España estea na UE", 
decia. "Ternos complexo dos 
nosos produtos e considera
mos que todo o que ven de to
ra é mellor". Pero a continua
ción matizaba que en realida
de "a apertura de fronteiras 
serviu para que os produtos 
europeos· entren en España a 
saco, pero nós seguimos ten
do as mesmas barreiras e os 
mesmos problemas que antes. 
A min ninguén me soubo expli
car por que Continente e Al-

campo están aquí e o Corte In
glés non está en Fráncia ou en 
Alemaña". 

Garcia Campos, que alternaba 
o uso do galego, co do caste
lán, inglés e italiano, engadia 
que "a min iso de que neutros 
paises non existe. protecionis- posíbel ainda que os nasos te-
mo, paréceme unha falácia to- ñan as mesmas especifi-
tal, un discurso que escribiron cacións técnicas · que os deles 
os paises europeos, que si son e acabemos por ve·ndelos a 
protecionistas, para que o's metade de prezo. Por que? 
que !')Oíl teñen nen jdea qe· tec- . · _Porque eles xa teñen os seus 
noloxia abracen ese discurso e próprios ·subministradores e se 
se liberalicen a ultranza". "A entran outros no mercado te-
realidade é ben outra -sinala- rían que pechar- as suas i;>ró-
ba Garnia Campos-. S.e nós prias empresas. Ese protecio-
queremos vender reemisores nismo declarado existe en to-
en Alemaña é totalmente im- dos lados menos aquí e non 

w 
• iOUE ESTADO OUEREMOS? Debate. 

X.M. Beiras, E.Pérez Touriño, A. Guerreiro e X. R. Arana descuten sobre o modelo de 
conformación do estarlo. 

•O PODER DO DIÑEIRO. O·descabezamento de Sodiga 
· A fusión-das caixas, a materialización de grandes grupos emoresariais e o desaparición 

de Sodiga son elementos para examinar a relación entre o goberno fraga eos centros 
económicos do país. 

• ENTREVISTAS 
Lidia Senra 
Lloren~ Soler 

· e ademais •.• 
• As fotografías do ano 
• Chile, unha-catarse social 

• Un Nadal en Palestina 

VOZ NOTICIAS 

hai máis que ver como o go
verno francés protexeu a Re
nau lt, toda a aeronáutica, a 
Thomson , etc. etc . E xa non 
falernos do sector primário , 
porque non é que se negocia
se nial, é que iso xa nen se 
negociou, simplesmente per
guntaron onde .tiñan que-asinc¡tr 

. e asinaron. lso -díxomo a ·min 
· unha persoa que participou ne
se proceso".+ 
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Como facer rendábel a atención sanitária 

James Bongiorno e os seguros médicos 
* F. CARBALLA 

James Bongiorno é un enxe
ñei·ro' electrónico e deseñador 
industrial, moi coñecido nos 
cí'rculos da alta fidelidade nor
te-americana, fabricante nos 
anos 70 e 80 de modelos das 

. marcas Dynaco, Great Ameri
can Sóund (GAS) e Sumo. Nos 
números do mes de Decembro 
das revistas estadounidenses 
Stereophile e the absolute 
sound faise un chamamento á 
recollida de fundos para pagar 
o tratamenfo médico deste ho
me, contaminado de hepatite 
e nunha transfusión sg.nguí
nea a princípios da pasada dé
cada. O custo da quimioterápia 
e dun eventual transplante de 
fígado aproxímase aos 20 mi
llóns de pesetas e nas publica
cións citadas adxúntase un nú
mero de conta dun banco de 
Califórnia ao que transferir os 
donativos. 

Apesar de ter sido contaxiado 
por un erro do sistema sanitário 
e de ter sofrido desde aquela un 
hepatoma -que por riba non lle 
foi diagnosticado en duas inter
vencións cirúrxicas-, é precisa
mente o seu historial médico o 
que lle impede calquer contrato 
de seguro médico, seguindo o 
axioma da indústria da previsión 
de que calquer pre-existéncia 
(léase enfermidade ou lesión) 
non é asegurábel. 

A seguridade social do futuro escollerá os seus clientes esgrimindo a liberdade de empresa. 

Esta é a seguridade social do 
futuro, a que pretende implantar 
a direita, e algunha socialdemo-
0rácia, en Europa. Escoller os 
seus clientes esgrimindo a liber-

dade de empresa e deixar á ca
ridade a atención sanitária dos 
que non teñen máis recursos 
que un traballo con salário redu
cido: máximos ingresos e míni
mos gastos igual a benefícios 
astronómicos. Todo un exemplo 

a seguir, por algo as compañias 
de seguros e os fundos de pen
sións son os máximos investido
res nas bolsas de valores. Em
pézase por colocar a xestión 
dos centros sanitários en mans 
de fundacións privadas e por fa-

cer pagar aes xubilados parte, 
ou o total, da sua pensión para 
sufragar gastos médicos e acá
base asi: se es famoso, nunha 
conta bancária pública e se non, 
ao hospital de beneficéncia e á 
cola do comedor de Cáritas. + 

Pequena reflexión finisecular 
Unha norma non escrita dos economistas di 
que na administración da bonanza vense as 
caréncias dos que terán que xestionar a rece, 
sión. A aplicación de tal regra ao govemo 
central e_ á Xunta fala moi mal <lestes "estra, 
tegas" e augura que os malos tempos serán 
ainda pior do que poderian ser de aplicarse 
outi:as políticas e tomarse outras preven, 
cións: 

Preocupa o afán publicitário do que fan gala 
govemo central e Xunta nestes finais de ano. 
Cando -Eurolandia se prepara para a chegada 
das vacas fracas, José Mari e Don Manuel 
embriagan,se no -autobombo dos presuntos 
logros e tapan con campañas mediáticas e 
con publicidade desenfreada calquer intento 
de achegaMe á realidade real. Facenda fala 
de criar 1.3 millóns de empregos no 1999, de 
chegar ao déficit cero no 2002, de deixar en 
1,5% a inflación no 2000. Nada que ver co 
que cantan as cifras: paralisación da criación 
de emprego estábel, redución da protección 
aos desergpregados, caída das exportacións a 
Europa, Asia e Latinoamérica, decrecemento 
do consumo interno, nível case cero de ere, 
c~mento do consumo público, ralentización 
da produción industrial, etc, etc, etc. A Bolsa 
mira,se o embigo e segue a inflar a burbulla 
bursátil, nunha carreira suicida alimentada 
pala avarícia e a especulación. 

Converter a peseta en Euro fai a milagre dos 
alquimistas. Desde os tempos do elixir da 
eterna xuventude non se coñecía semellanre 
estafa colectiva. O caso é que a sintomatolo, 
xia pre,recesiva que re, 

mesmos estrategas compensan a caída siste, 
mática da inversión sen contar cos fondos es, 
truturais da Unión Europea, que lle salvan a 
cara a moitos milagreiros autonómicos- Será 

toda unha lección ver 
sinte a saúde da econo, 
mía de Eurolandia e do 
resto do mundo abriga, 
ria a ser máis cautos. 
Pero é inútil loitar 
contra esta corrente 
embriagadora. 

A risco de desentonar, 
somos dos que pensa, 
mos que nen a econo, 
mia do estado español 
nen a galega .soporta, 
rán a resaca do Euro. 
Se a eliminatória de 
clasificación para o 
Euro fai,se dentro de 
seis meses, España 
quedaría fóra. Xa este 
ano entrou polos pe, 

'A sintomatoloxia 
pre--recesiva que resinte a 

saúde da economia de 
Eurolandia e do resto do 

mundo obrigaria a ser 
máis caútos. Pero é inútil 
loitar contra ésta corrente 

embriagadora" 

como se cria emprego 
mentres se desmante, 
lan as empresas públi, 
cas, segundo reza o li, 
briño do Euro. 

Xogar o xogo do Euro 
só deixa nas maos dos 
govemos estratéxias de 
redistribución da renda 
pola via impositiva e 
decisións persoais ou 
colectivas dos axentes 
económicos: os empre, 
sários a investir noutro 
sítio ou reconverter,se, 
e os traballadores a 
emigrar aos novos po, 
los de desenvolvemen, 
to. Sen unha forte es~ 

los, máiS como produto .dunha ope'radón 
política voluntarista que doutras considera, 

trutura de protección social os efeitos de tais 
decisións serán socialmente tremendos, par, 
ticularmente en Galiza. · cións máis realistas. 

Será interesante ver como Rato e os seus ra, Estas consideracións poden parecer abstrae, 
paces loitarán contra a recesión sen poder tas agora, demasiado técnicas, quizais. Pero 
xogar cos índices macroeconómicos: tipos de o caso é que o mal si que ten 

O Euro é a penúltima copa desta borracheira xuro, déficit público, taxa de cámbio, taxa de _ remédio ... Sempre se pode salir do Euro e 
do poder. Nunca unha moeda foi tan marabi; inflación, todos eles restrinxidos pora unión volver a empezar con outro proxecto ·de pa, 
llosa ·fonte . de tan~as- ·vBn:.t:a~es e qe ledicia. monetária. Será moi ilustrativo ver como -os · ís .... Tempo ao tempo e fehz·ano.·• 
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O governo recoñece que 
o sector lácteo 
foi 'sacrificado' 

• • t na negoc1ac1on 
de ingreso á UE 

Nunha resposta ao deputado 
do BNG, Guillerme Vázquez, o 
governo español recoñeceu, 
por primeira vez, que o sector 
lácteo tora sacrificado nas ne
gociacións de ingreso ao Mer
cado Comun. Na sua resposta, 
o governo afirma que 
"continuará reclamando á UE o 
incremento da cuota asignada 
a España por considerar que o 
sector lácteo foi sacrificado ao 
aceitar un cupo de produción 
que resultou ser inferior á ca
pacidade produtiva e á deman
da do mercado español".• 

Os acidentes no mar 
consecuéncia do mal 
estado dos barcos 

Os acidentes marítimos non 
son consecuéncia da má 
fortuna ou do descoido dos 
próprios acidentados, tal e 
como pretenden facer pen
sar os responsábeis da 
Xunta, o Delegado do 
Governo ou o capitán marí
timo da Coruña. A CIG-Mar 
ven de afirmar que os "afun
dimentos de barcos do 
Grande Sote debidos a vias 
de auga, non son máis que 
a mostra do deplorábel es
tado de navegabilidade no 
que están operando estas 
embarcacións". A Capitania 
Marítima seria cómplice de 
que se fagan á mar embar
cacións sen certificado de 
garantia de seguridade ou 
co mesmo falsificado. A 
maioria dos mariñeiros do 
Grande Sole están ademais 
traballando, segundo a CIG, 
en pésimas condicíóns 
laborais, o que Incrementa 
as probabilidades e os 
danos dos acldentes. + 

Profesores interinos 
sen salário 

A Conselleria de Educación 
segue sen aboar os salários a 
un importante número de pro
fesores interinos de educación 
primária, correspondentes aos 
últimos catres meses, segundo 
ven de denunciar a CIG. 
Segundo a Delegación de 
Educación da Coruña, o atraso 
no pago débese á falta de noti
ficación burocrática por parte 
da Conselleria de Educación.+ 

O governo permirirá a 
regularización de 30.000 
imigrantes en 1999 

O Consello de Ministros do Es
tado español abriu un prazo 
que vai do 27 de xaneiro ao 23 
de Abril para que as pers~s in
migrantes regularicen a sua si
tuación. As prazas estipulados 
·son 30.000, duas mil máis que 
no pasado exercício. O Depar
tamento de Migración da CIG 
anunciou que oferecerá e:> seu 
servizo de información a todas 

,,,,,as persQas .q.ue o.neceajteo, t .- (. 
4 .?; ( '.) f"HJr ¡ 1.sJ ;t tt ~J L' ~ , , 1~.r 1 ·\{ ~ . 
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DEPORTES Un fungo mata 

A Xunta ere que non seria 'comprensíbel' que Galiza, Eus~adi ou C~t~lunya ~s~ enfrentasen a España a tres pacientes 
do Hospital do M~ixoeiro 
e infecta a .tres máis ·A selección galega, no co,nxelador Desde o pasado mes de 

Xullo, o fungo "Aspergillus" 
infectou a seis pacientes que 
foron intervidos no Hospital 
Meixoeiro de Vigo, en 
concreto-no quirófano número 
once, que xestiona a 
fundación pública de direito 
privado, Instituto de Mediciña 
Técnica da Galiza, Medtec. 
Dos seis infectados até o 
momento faleceron tres e os 
outros tres están 
recuperados. O fungo 
Aspergillus afecta ás vias 
respiratórias e provoca unha 
mortandade moi elevada. 
Segundo o Medtec, a 
infección debeuse a unhas 
obras nun quirófano anexo 
pero xa non hai perigo de 
novas contáxios. + 

*A. ESTÉVEZ 

Cincuenta e tres mil persoas 
xuntábanse o pasado Martes 
22 no estadio de MQntjuic para 
presenciar o partido entre a 
selección catalana de futbol e 
Nixeria. Á cabeza da selección, 
o xogador blaugrana Pep 
Guardiola. O Nadal é a ocasión 
para que roden as equipas au
tonómicas, non só a catalana e 
a basca -que se enfrentaba o 
mesmo dia a Uruguai-senón 
tamén a andaluza e canaria. 
A demanda dunha selección 
galega foi obviada pola Xunta 
o pasado ano; tamén neste. 
Sinalan estar a favor da sua 
participación en encontros 
contra as outras comunida
des autónomas e alegan que 
o Tribunal Constitucional xa 
rexeitou a pretensión da Ge
neral itat de participar en 
competicións internacionais. 

O encentro contra Nixéria coin
cid i u cunha intensa campaña 
non só a favor do futbol catalán 
senón en todos os deportes. A 
mobilización deixouse sentir no 
campo. Por un lado, a Platafor
ma Pro Seleccions, coa recolli
da de sinaturas cara unha inicia
tiva lexislativa popular. Por ou
tro, a Generalitat con Jordi Pujol 
comprobando persoalmente a 
nova equipaxe da selección ca
talana. A reforma da lei do de
porte aprobada polo governo 
catalán contempla a criación de 
seleccións deportivas nacionais 
e canta ce rexeitamento de so
cialistas e populares. 

Desde a Secretaria Xeral para 
o Deporte sinalan que á Xunta 
"fóronlle delegadas as compe
téncias exclusivas en matéria 
de deporte para o ámbeto terri 
torial interno das comunidades, 
non para o ámbeto estal ou in
ternacional ". Se ben admiten 
seleccións como "elementos de 
promoción e identificación de 
cada comunidade", engaden 
que " de cumprir as pretensión 
dalguns partidos cataláns ou 
bascas, poderia darse o caso 
de que houbera 19 equipas au
tonómicas competindo a nivel 
internacional e nengunha se
lección española, o que seme-
11 a completamente absurdo". 
Tampouco parece "comprensí
bel" que Galiza ou Euskadi se 
enfrenten a España en compe
tición europea. 

Pala sua parte, a Federación 
Galega de Futbol resposta ás 
obxeccións impostas polos clu
bes para ceder aos seus xoga
dores e ás próprias directrices 
políticas do Governo. Na Fede
ración debatiuse o xeito de res
postar ás demandas formuladas 
por colectivos como Siareiros 
Ga/egos e á própria circunstán
cia de que xa existisen equipas 
neutras comunidades como 
Castela-León ou Andalucía. Os 
responsábeis da Federación 
atópanse nestes dias en Murcia, 
pero na sua sede sinalan que o 
proxecto está paralizado. "Hou
bo algun movemento o pasado 
ano, cando se mencionara a Ar
senio Iglesias ,cor.no selec.iona-

' dor, pero foi yn talar, nunca se 

Os xogadores Xosé Ramón e Fran participaron na gravación de un disco a prol da selección galega. 

chegou a contactar en serio con 
ninguén". 

Competicións próprias 

O mesmo dia que as seleccións 
autonómicas de Andalucia, Eus
kadi , Cataluña e Canarias cele
braban os seus partidos amisto
sos, o PNV e CIU asinaron un 
manifesto conxunto a pral do re
coñecemento destas equipas . 
Reseñan ambas formacións a 
importáncia dos símbolos pró
prios e apoian a sua reivindica
ción en casos como o de Gran 

Bretaña, coas seleccións de In
glaterra, Escócia, Gales e Irlan
da. A secretaria para o Deporte -· 
da Xunta entende que esta pre
tensión "non ten como fin promo
ver ou favorecer o deporte senón 
de utilizar o deporte e as ua rele
váncia social para conseguir de
terminados obxectivos político_s". 

Os nacionalistas galegas tamén 
se amasan partidários de ter se
leccións e competicións deporti
vas próprias, se ben non suscri
biron esta declaración -conxunta 
con bascas e cataláns. "Enten-

demos que para eles a posibili- · 
dade é real xa que formar selec
cións próprias precisa do apoio 
da Administración. Nós amosá
monos a favor de potenciar o 
deporte base, pero incluso ini
ciativas nesta direción foron bo
tadas abaixo no Parlamento", 
comenta Alfredo Suárez Canal. 
"En todo -ca.so, e mália non go
vernar, nós apoiamos a forma
ción de equipas próprias e a po
sibilidade de ter unha liga gale-, 
ga no futuro, unha via pala qué 
non ainda non apostan nen PNV 
nen CIU", di .+ 

-Resgatan en Tomiño 
un Monumento · 
ao Traballo soterrado 
sesenta e catro anos 

O Sábado 26 de Decembro, 
viciños do lugar de 
Carregal, na parróquia 
tomiñense de Amorin, 
resgataron un Monumento 
ao Traballo que estivo 
agachado baixo chan 
durante sesenta e catro 
anos. Foi a Comisión de 
Festas quen decidiu 
desenterrar este relevo en 
mármore incrustado en 
granito que tora agachado 
en 1934, tras ser partido en 
tres pedazos pola acción 
dunha bomba colocada por 
elementos fascistas que 
relacionaban o monumento 
co comunismo. En realidade 
tratábase dun motivo 
labrego erixido pola 
Sociedade Cultural 

. Recreativa de Carregal. + 

;============================:- Os ecoloxistas, 
f pola conservación 

DA / _· · En Bergondo queren dos océanos 

¡Es\~~ mercar lle a ·f acenda "Océan;os, uñ patrimonio a 

Seren analfabetos foi determi
nante para que os emigrantes de 
Bergondo en America se decidi
ran a construir un centro na sua 
vila na que se "instruira" aos ra
paces con poucas posibilidades 
de ir á escola. Os mesmos que 
non podían ler as cartas que os 
seus patentes mandaban desde o 
outro lado do océano. Máis de 
nove mil metros de terreo e un 
ediffcio, hoxe abandoado e en 
moi mal estado, convertéronse 
no "Centro de Instrución e Re
creo de Bergondo", promovido 
pola sociedade A Senra. 

A sociedade seguiu a sua tra
xectória no exílio e, ao rematar 
a ditadura, un grupo de persoas 
rexistrárona de novo encaman
do os seu~ pr,incJr,~os. ~ ~~Yº: 

- . 

património incautado no 36 

lución do património incauta
do -neste caso en Xullo do 3 7-
foi un c;los seus principais ob
xectivos. Conseguiuse o com
promiso no Congreso de Depu
tados ; en Maio deste ano, de 
devolver o centro de instrución 
aos seus· "lexítimos proprie
tários". Pero agora o concello 
ven de iniciar un expediente 
para mercar a Facenda este pa
trimónio . Pensan gastar 22 mi
llóns de pesetas. 

dade de diñeiro por algo que 
teñen que devolver aos seus 
proprietarios, que é unha socie
dade que non busca o lucro. 

,Hai moita insidia· por parte do 
alcalde, que trata de envelenar 
a situación dicindo que os seus 
proprietários non van utilízala 
para o ben da vila", comenta 
Xosé Fernández Ramos, porta
voz do PSOE. 

"Compradores de obxectos rou-· 
bados" é o calificativo utilizado 

O conce llo de Bergondo ten polos membros de A Senra para 
sete representantes do PP, en- calificar aos concelliros do PP e 
cabezados polo alcalde Xosé sinalan "un previsíbel conflito 
Carabel Balsa. Aprobaron este xurídico-administrativo de con-
expediente , ao que se opoñen secuencias impredecíbeis". O al-
os seis concelleiros do PSOE. calde comprometerase hai dez 
"Non entendo cal é a razón de anos a xestionar a devolución 

.. FI,ue. q~f1ira~ ,ga~t_a_r, ~sta ,c.an_t!-_ J 1 ~~sFe p~~riqiól}iº: ~ , , 

defender", é o lema da 
campaña emprendida pala 
Federación Ecoloxista 
Galega para "aumentar a 
consciéncia da sociedade 
galega sobre a necesidade 
de conservar os fráxeis e 
ameazados ecosistemas 
mariños". Coa distribución de 
cartaces e folletos 
informativos para todo o país, 
os ecoloxistas reseñan que 
500 millóns de persoas en 
todo o mundo viven grácias 
ás actividades relacionadas 
coa mar e, que por esta 
razón, é necesário reverter "a 
situación actual de 
degradación dos mares". 
Recomendan non consumir 
peixes de talla inferior á 
permitida, non tirar resíduos e 
denúnciar as agresións 
contra os océanos. O 29 de 
Decembro celebrouse o Dia 
Mundial da Biodiversidade, 
data que aproveitaron desde 
a FEG para alertar sobre o 
_ empobr~cimento pr9gresivo 
da flora e fauna do país.+ 
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Os ataques anglo-norteamericanos pod~n reavivarse se a ONU non impón o seu critério 

Iraq logra rachar o bloqueo e 
romper o ditado de Washington en Oriente Médio 

As crianzas son as que máis sufren as 
consecuéncias do bloqueo. 

* XAN CARBALLA 

Os bombardeos anglo-ameri
canos de Bagdad supuxeron 
o princípio do fin do bloqueo. 
En s·ó quince .dias a seguinte 
escaramuza bélica foi rachar 
coa zona de exclusión aérea 
imposta unilateralmente sen 
anuéncia da ONU. Francia, 
Rúsia e China, os outros 
membros do Consello de Se
guridade, non aceitan a uni
lateralidade que "quer impor 
o tandem Clinton-Blair na 
política de Oriente Médio. 

Noam Chomsky explícao meri- · 
dianamente "simplesmente hai 
que botar un olla ás proxecdóns 
de xeólogos sobre o papel que 
exercerá o petróleo de Médio 
oriente na xeneración da enerxia 
global nas próximas décadas. 

Historiaaa 

arte 
Gaiega 
Unha Historia da Arte Galega feita 
desde Galicia como centro desde o 
que interrogar a historia, ol1ar 
cómo .realizamos na arte o que so
mos e cómo os períodos históricos 
dependen das dinámicas internas 
da propia Galicia. Existe unha arte 
galega ná que está depositada a 
nosa memoria histórica e social, a 
nosa identidade1 a nasa interpreta~ 
ción do devi.r, a nosa concepción 
do sagrado, etc. 

Editada por A NOBA TERRA 
coa colaboración da AS-PG. 

Non custa nada a Estados Uni
dos e Gran Bretaña manter un 
xugo sobre o Iraq. Existe unha 
saturación (probabelmente tem
poral) de petróleo, e desde o 
ponto de vista dos principais ac
tores do cru (Estados Unidos, 
Gran Bretaña e outros clientes), é 
mellar manter o combustíbel ira
qui -a segunda reserva enerxéti
ca do planeta-, fóra do mercado 
polo momento, seria danoso para 
os gaños se os prezos mundiais 
do petróleo caen ainda máis". 

A política internacional convul
sionouse coa política de feítos 
consumados que quer xeralizar 
a coalición Clinton-Blair. O seu 
"o que dicimos facémolo" supón 
bombardeo, miséria e fame sen 
pararse na corrente de opinión 
que, ainda saturada de ruido in
formativo, ódia a guerra en can- . 

¡ Tamaño do volurne: 
! 230x3l5 mm. 

to se lle amasa a sua realidade 
non mediatizada por axéncias 
informativas miltarizadas. 

Rusia, ainda encorsetada polo 
FMI, xa anunciou con máis forza 
que nunca, que non vai pasar 
por esta mudanza na soberanía 
das institucións internacionais: 
"se a ONLJ'vale e lle demos for
za, vale para todos". A discrecio
nalidade da política de forza só 
pode conducir, se non hai unha 
volta atrás, a un aumento da 
tensión mundial. O peso demo
gráfico e económico de China, 
Rusia e a comunidade de na
cións coa que se relaciona e a 
India, non poden ser ignoradas 
na liña da vella orde colonial. E 
Europa, rota polo espiñazo mer
cé a Blair e o entregado Solana 
na OTAN, pouco futuro ten se
nón consegue establecer unha 

Índices onomasticos. 
de ilustracións, ma~'I, 
gráficos. 

¡ .3.500 i.lustrací6ns a toda cm. 

.150 fascículos de 16 páxina.c; 
impresos a cor t..'11 J)<lpel cstu
cadü arte de 130 g/m' enea-

! dcmábeis en 7 tomos tcmáti-

1
, cos con emreg.'l.S quincen.1.is 

de tres fascículos. 
1 
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política exterior comun, que non 
parece albiscarse por ningures. 

Cinco meses singulares · 

De aquí ao 7 de Maio, data das 
eleicións israelís, a situación en 
Oriente Médio é explosiva. Os 
palestinos xa anúncian que é 
posíbel que pospoñan a decla
ración do Estado palestino, para 
non darlle munición aos falcóns 
da deireita sionista que quer 
manter nun contínuo parón o 
proce90 de paz. E ainda que a 
Liga Arabe non se reuniu para 
analisar tanto o proceso aberto 
coa convocatória eleitoral israelí 
como a agresión ao Iraq, é pro
bábel que se agrupen as forzas 
do mundo árabe, por máis que 
os Estados Unidos e Inglaterra 
se empeñen en que sexa unha 
voz dividida.+ 

_,, 

As cinco 
da tarde 

Non só os estados guerreiros 
están declarando oficialmen, 
te -outravolta, non é a pri, 
meira vez-, que os cimentos 
da orde internacional son 
dunha irreleváncia absurda, 
senón que o están facendo co 
apoio, virtualmente unánime, 
das clases educadas. O mundo 
deberia decatarse. O xeito e 
momento en que se realizaron 
os ataques tiñan de seguro a 
intención -e asi e entendeu
de er unha labazada na face 
da ONU, e como un acto no 
que foron ignorada a lei in, 
temacionais e outra o riga . 

O ataques comezaron ás cinco 
da tarde, hora local estadouni, 
dense, momento en que as tre 
principais can les te levisivas 
transmiten os eu n ticieir . 
Este guión xa é coñecido: o 
primeiro crime de guerra pre, 
parado para aparecer en horá, 
rio estelar televisivo foi o bom, 
bardeo de Líbia, .en 1986. Per, 
soalmente dubido que todo isto 
teña moito que ver coa farsa de 
xuízo de destitución do presi, 
dente. Desde o ponto de vista 
de Bill Clinton, a coincidéncia 
só serve para socavar ainda 
máis a sua credibilidade, ainda 
que os demócratas -que son 
tan cínicos coma os republi, 
cáns- simplesmente está agar, 
dando reforzar o asunto para 
campañas posteriores sentando 
a base para unha retórica moi, 
to máis apaixoada sobre como 
estes perversos republicáns ata, 
caron ao noso comandante en 
xefe en momentos nos que os 
nosos valentes fillos arriscaban 
as suas vidas loitando pola s~a 
pávia. E f9-ciano non só no 
Iraq, senón tamén no marco do 
longo e horríbel récord dos paí, 
ses guerreiros en xeral. • 
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O AUTOR.DE As AVEÑ;féJRAS~ DE ÁLBERTf, Qú1Ñot, o· ESCRITOR ESTRADENSE MANuEL GARCIA BARROS, TAMÉN co
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Manuel Garcia Barros, crónica de fin de século 

Da -aldea gGlega 
Cuba-

1 

a guerra en 
MANUEL GARCIA BARROS 

. . -
-· . . 

A primeira ves que subín a un co
che pasando dil a un tren foi pra ir 
a Vigo. Iba de quinto. Ibamos 
soiamente uns vinte tantos que por 
causas especiais non foramos can
da os máis. Entramos pola rúa do 
Príncipe conducidos por un de nós 
que levaba a lista e sabía o cami
ño. As mulleres e os rapaces amo
reábanse nos balcóns a ver a mila
gre. E escoitábanse risas e mofas e 
algún alcuño de "¡palurdos!". 

vaba aprendido, e quizais fosa 
verdadé; que no coart€l roubában
lle a tfn hastra a camisa~ e· tendo 
medo de que no cambio do tiaxe 
polo uniforme me quedara sen 
iles, dinlle a gardar, por en cuanto, 
os cartiños que levaba. Un billete 
de cinco pesos e un portamoedas 
con prata. E sucedeu que, a min 
non mos roubaron, que os dei eu, 
pero, a il, ao Quintáns, si. Roubá
ronllos deseguida, eu escusaba de 
ter coidado por iso, que il sospei
taba de quen llos roubara, e iba a 
dar parte ao coronel. E púxolle o 
dedo a un soldado vello que era 
xordo e facía de faroleiro, pero, 
polo intre que calara que xa il, o 
Quintáns, se entendería con todo. 
E eu, ainda crein asi un pouco que 
era verdade o que _me contaba. 

nuns pende11os, onde s~· Jacía , o -. : 
r ancho- e oncle nolo dabafi a' córner · • 

- índonos co prát9 na man a busGar 
--- -un sitio no -chan pra sentarse, ou 

pra comelo de pé. 

O primeiro servizo que fixen foi 
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Gan:ia 
Barros, un 

. mozo ainda, 
librouse de 
irá guerra 
porque seu 

Daquela, namais que iban ao ser
vicio os que non tiveran seis mil 
reás pra redemirse ou señor dos 
grandes que o salvara en troques 
de quedarlle escravo pra a vida. 
Pomos pra o cuartel de San Setias
tián. Estaba valeiro de tropa. Toda 
se fora pra a guerra q4e ardía en 
ultramar quedando soiamente 
dous cabos e uns cantos rasos. De 
rancheiro estaba un tal_ Quintáns 
que por ser de Vilagarcía, aonde 
me levaran de pequeno aos baños, 
ffxose meu amigo. E como me le-

· pranar patacas. Puñéronos a facé
lo sentados ao sol sobre unhas pe-

- nedas baixas das que habia polo · 
patio, pois era tamen aH fóra, · 

~-

• poi pagou 
: ' 60 pesos. 

Daquela, 
namais que 

iban ao 
servicio os que 

non tiveran 
seis mil reás 

pra redimirse 
ou señor dos 
grarades .que 

o salvara · 
en troques 

de quedarlle 
escravo 

para a vida. 

Eu non era nengun señorito,- claro 
, está, pero, aquilo de me puñeran a 
pelar patacas tomeino coma unha 
inxuria. Comenzabamos o traballo 
cando ·chegou un dos cabos que lle 
c~amaban Montenla, moi pimpan
te, moi chulo, coa pucha sobre a 
orella. Quitouna -a pucha, non a 
orella-· e guindouna no meio de 
nós coa boca pra riba dicindo: "El 
que eche ahí una perra gorda no 
pela patatas". Eu, daquela inda ti
ña os cartos e tratei de buscar o 
patacón pra lle tirar pero, decatei
me_ de que me redimía por unha 
soia ves. Se fora siquera pra o 
mes.! E gardél. o pªtacón ~- apreixei 
o· éoite1o. E ·o cab.o libr.ou· a-·pucha 
·na mau coque 1le caira e ·fotse .de
reito á cantina levando tras si aos 
que llos botaran que seguramentes 
pagarían alí tamén. 

Teño que pararme un pouquiño co 
cabo Montenla: Probeille as mans 
na cara algunhas veces e pico, e 
moi poucos dos que ali chegára
mos quedarían sin llas probar. 
Calquera ocasión lle ser-vía. Se un 
fixera algo, porqué o fixera, e se 
deixara de facelo, porque non o fi
xera. Por outra banda, tiña unha 
lingua que debía ser das ,que aos 
frades lles ouvira eu chamar "vi
perinas". De Deus pra baixo pa
sando polos santos máis nomea
dos hastra iglesia con canto tiña 
dentro, que o debía conocer ben 
aoque non fose máis que de oidas, 
náda lle quedaba. Léndoñós" ó par-

. . 

/ 
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Vestido de 
uniforme e 
ros, Garcia 

Barros, 
paseaba nos 

dias libres 
par unha 

cidade en 
transforma

ción e 
· facíase un 
fanático do 

1 
teatro nas, 

hoxe 
desapare

cidas, 
instalacións 

do 
Tamberlick, 

na 
fotografia 
de arriba. 

i:.l ·, - - . 

2 

te diario, pra o que nos poñía for
mados e en posición de firmes, a 
cada disposición que c'antaba pa
rábase a patear soltando canto lle 
viña ao caso do seu longo n~perto
rio, facendo por poñernos medo 
cal se viñera o fin do mundo_ 

Para nosoutros, os cabos, que eran 
dous: o Montenla e outro que lle 
chamaban Nartallo, que era un 
pouco millor, eran os amos do co
artel. Viñan, asi de pasada, algun 
oficial. Do que máis me acordo é 
dun tenente novo chamado D. En
rique Pita Verde que viña os do
mingos pra levamos á misa. En
traba pola escuadra xa berrando: 
" ¡A formar barajo!" e non o decía 
con b senón coa s.úa letra corres
pondente. De sarxentos non me 
acordo. Mais adi~te_ si, que foron 
aparescendo. -

INSTRUCCIÓN PRA UNHA GUE
RRA. A instrucción faciá~ola no 
patio do coartel polas beiras das 

. murallas . Alí, o cabo Montenla, 
colliase un pelotón, poñíaos en 
fieira, paseábase por diante ca
chondeándose e decindo asi como 
quen reza co fin de que non se en
tendera, por exemplo: "Al decir 
media vuelta a la derecha se car
ga el peso ael cuerpo sobre el pié 
derecho y se tuerce la cara tam
bién a la derecha hasta ver el pe
cho del segundo compañero, y al 
decir: ¡Derecha! ¡Dré! se gira so
bre el talón, etc". E de ali a un 
pouco berraba dun xeito rápido: 

-¡Media vuelta a la derecha:·dré! 

Os probes quintos, que non puide
ron entender a esplicación, (eita 
adrede xa pra iso, pra que non a 
entenderan, uns movianse como 
IIes parecía e outros quedábanse 
quedos. E isto era o motivo que 
buscaba o instrutor aquil pra co
menzar nunha punta, acabar na 
outra ~ vir de volta a bofetada lim
pa e sonora, cando non era co cin
to, berreando ao compás dos gol
pes: ¿Me-ca-en-tal! ¡No-he-di
cho-que-etc-etc! e desgraciado do 
que levantara o brazo pra defender 
a cara. E así, unha ves e outra. 

Polas mañáns, si que daba gusto. 
TI, o Montenla, madrugaba, tendo 
xa aviso ao cometa de que non to
cara diana hastre que il llo dixera. 
As camas estaban coma en todos 
os cuarteles, coido eu, en fieiras 
apertadas a ambas bandas da es
cuadra coas cabeceiras pra a pare
de. O tal colliase un cinto, que, 
como se sabe teñen boa chapa, e 
con il na man ordeáballe ao come
ta que tocara. E tan logo a cometa 
soaba comenzaba il a mallar se
guido, cama por cama, berreándo
nos se non sabíamos que ao tocar 
diana había que presentarse dese
guida a formar. E sucedeu que, os 
da banda oposta vendo o que lles 
viña botáronse das camas e fuxí
ronse á fieira levando nas mans a 
roupa que non poideran poñerse. 
Pero, non Hes valeu, ou non os va
leu, porque fun un diles. O señor 
cabo era home de recursos, e ven
do que non apurabamos a pór o 
que antes non puideramos, berre
ou: "¡¡Firmes!!" 

É sabido que á vós de ¡firmes! xa 
non se pode mover senón que se
xan os olios. E quedámonos, cada 
cal do xeito que estaba: uns a 
meio vestir, outros a meio calzar e 
alguns sin calzar nin vestir. O se
ñor cabo comenzou a pasarnos re
vista. E todo aquil que non estive
ra en debida fo rma, que eramos 

' , CONTINUA NA PAXINA SEGUINTE 
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Primeiro teatro e como facer o amor 

O señor cabo 
Monten la 
comezou 

C? pasarnos 
revista. 

E todo aquil 
que non 

estivera en 
debida forma, 
que eramos 

· quizais todos, 
pois, 

bofetada xusta 
e cachetes 

hastra 
deixarnos 

a cara negra. 

Non sei se ao verme en Vigo tiña 
algunha idea do que era un tea
tro. Se a tiña debía ser moi cati
va. Pero, o primeiro que vin e no 
primeiro que entrei foi o Tamber
lick. E non entrei así como cal
quera senón que fun xa de actor. 

Eu estaba de guardia aquel dia 
dentro do cuartel , que xa era o 
Cárcere. Pola tarde vin como an
daba por alí un cabo escollendo 
soldados pra levalos ao teatro. A 
tal ver comencei a ferver que non 
tiña traza. Ardía .de pés a cabeza 
ou ao rivés. Aceneille ao cabo. 
Díxome que estando de servicio 
non podía ser. Metín a man na 
faltriqueira, arrabuñei canto tiña 
nela e metinllo na súa. Chegada a 
hora de fonnarse o grupo aban
doei o posto e desimuladamente 
mesturándome cos escollidos. O 
que desexaba era verme fóra , 
desrois, sucedera o que quixera. 

E vinme fóra antre os que iban ao 
teatro, indo tamén eu. Entramos 
por unha porta traseira e ali co
menzaron a adestramos. A obra 
era "La marcha de Cádiz", sóu-

• peno despois. Fixéronos pasar en 
desfile polo esceario cada ves de 
maneira diferente pois mudában
nos a roupa na traseira cada ves 
que aes compases de "La Marcha 
de Cádiz" da -que, aquilo de ¡Vi
i-va Es-pañal_ que o púbrico co
reaba con louco frenesí, érame 
cousa xa ben conocida. 

Ao terminar a obra veu un 2º te
nente, que cadrou de sere o que 
levaba a bandeira cando íbamos 
á misa, axuntounos e levóunos 
ao galiñeiro pra que víramos ou
tra obra que se iba a representar 
da cal non recordo siquera o no
me. Pero, dende alí foi como 
puiden ver o teatro paseando os 
meus olios abraiados por todos 
os ámbetos do mesmo. Aquil sa
lón que agora podo chamar cir
cular, pero que daquela lle decía 
redondo con palcos todo ao re
dor ateigados de señorío que 
non deixaba en paz os xemelos. 
Alá por riba, pola beira do teito, 
tamén todo ao redor, víanse 
grandes medallóns coas outas fi 
guras da escea hespañola, antre 
iles Calderón, Lope de Vega, 
Tirso de Melina, e outras, que a 
min xa me decían algo, porque, 
o que con mellor gusto lia nos 
libros da escola era a sección de 
retórica e política. 

De ahí pra adiante o teatro foi 
unha das miñas grandes debili
dades. Fuxía instintivamente 
doutros lugares a cuxas portas 
os soldados soían amontoarse, 
cando había función, ás portas 
do teatro iba a cair decote.Se 
daba xuntado os tres reás que 
custaba a xeneral, entraba, e se 
non distraguiame ·dando paseos 
por diante da porta vendo os 
que entraban e os que saían. 
Agora que os estrenos sempre 

• me fun arranxando pra non per
der ningún. Recórdome ben de 
"La verbena de la paloma", "El 
tambor de granaderos '', " La 
viejecita", "El rey que rabió", 
"Agua, azucarillos y aguardien
te", que oíndoas agora algunhas 
veces pola radio me traguen re
cordos daquiles tempos en que . 
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as criadas que espe raban vez 
pra coller auga na fonte da Por
ta do Sol. 

PASEO DOMINICAL E COMO FA
CER o AMOR. Os domingos ha
bía paseo na almeda, tocando a 
banda do Reximento de Murcia 
que dirixía, coido que Ricardo 
Cetina, pero, aos soldados non os 
deixaban mesturar coa demais 
xente non sendo polos arredores. 
Ao paseo central soio podían pa
sar de sarxentos pra riba. Cando 
me puiden pór de paisano, des
quiteime canto puiden. No decur
so dun distes paseos recibeuse a 
notiza do asesinato de Cánovas 
por un anarquista; suspendéndose 
por iso o paseo. 

E asi, coma de pasada e dándolle 
remate a ista pirmeira xomada 
quixera falar do xeito de "facer o 
amor" naquil tempo nas cidades 
e vilas de categoría. A frase "fa
cer o amor" ouvina por primeira 
ves en Vigo ao tempo de chegar 
por alí figurándoseme impropia e 
desaxeitada, propia de xente iña
ra e vulgar. Na miña comarca, 
coidando, tamén, que nas demais 
galegas, decíase, e inda se di: " ir 
ás mozas", "ter mozo, ou mo
zos", "ter moza ou mozas'', logo 
foi cundindo a verba "mocear", 
de ben pouco gusto, dende logo, 
pero, todas ilas , máis propias, 
máis axeitadas pra o caso que isa 
de "facer o amor", que coidaba 
unha parveirada. Pero, resultou
me que non soio 11a ouvía a xen
te de mellor ou pior calidá, se
nón que a vin impresa en caste-

lán, hacer, o hacerle el amor" o 
que upoña que era fra e xenera
lizada e non sei se inda corre. E 
endo a i permíta eme que fa le 

un pouco de como e "facía o 
amor" daquela, tratándose dende 
logo, da cla e meia pra riba, na 
cidades, non soio de por i ta 
banda, senón tamén neutras de 
polo mundo adiante. 

Con xeito dabondo pra andar po
las rúas vendo o que por ela ha
bía, fixeime coma noutra cousa 
calquera, nun tipo un señorito, 
que acovexado nun soportal mi
raba pra o ár como se vira paxa
ros nil. De principio non lle dei 
importanza ao feíto, pero, dunha 
ves , puiden observar como s in 
deixar de mirar, axeitou unha 
man poñéndose a estrivillar cos 
dedos. Era na rúa do Príncipe e 
como daquela, e agora quizai o 
mesmo, estaba decote concurri
da, tiven xeito de pa arlle pola 
beira torcendo desimuladamente 
os ollos na dire ición en que il 
miraba albi cando alá enriba nun 
terceiro piso por antre a porta 
entreabertas dun balcón a cara 
dunha rnuller xoven que o aten
día do mesmo xeito. 

Despois oupen como era a cou
sa. Cando un eñorito quería co
ller relación cunha eñorita co
mezaba por e crebirlle. Ila voltá
balle a carta en conte tala, u
poño de de poi de léla, poi da
q uela non había ao ' remite" . 11 
teimaba mandándolle outra, que 
xeneralmente seria contestada, 
aceitando, ou non. Se a sorte era 
boa, xa il tiña dereito a mirar pra 
ila, dende o soportal ou por onde 
a vise. Cando ila saía de paseio, 
dende logo ben acompañada e 
gardada por xente da casa, ou de 
toda confianza, il vixiaba á saida 
dende o soportal, ou dende onde 
puidera, e ao vela sair iba a colo
carse a uns dez pasos tras díla, e 
gardando esa distanza íbaa se
guindo por onde foran. Ila de ves 
en cando, miraba pra atrás e so
rríalle, e il sorrialle tamén, moi 
compracido. Se entraban en cal
quer banda, i1 pasábase á aceira 
opósta, e ao sairen voltaba a co
ller o posto que deixara e a se
guila do mesmo xeito. E nos días 
que non había saida, que eran os 
mais diles, á hora convida, pois, 
il, ao soportal e ila a tras as vi
dreiras e usar un e Óutro o teléfo
no dos dedos que daquela coido 
que non había outro en Vigo.• 

··························~········· ' ' 
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quizai todo , poi , bofetada xusta 
e cachete ha tra deixarnos a cara 
negra. E ali non era o conto de 
cando fuximos das camas, senón 
que cada cal tiña que agardar a pé 
quedo ali vendo xa o que lle vi
ña, que non lle fallaba. 

Aquilo, señores, éravos cousa 
verdadeiramente ería. Ás veces 
mordíano a impre ión de haber 
sido levados ao infemo, no que, 
asegun din ao haber entrado, xa 
nunca mais se sai. 

Pero, sigamos contando: O que se 
nos ocorreu a alguns, e fixemos 
case todos foi vestimos por de
baixo das mantas antes do toque 
de diana. Diste xeito ao soar a 
corneta todos coma lóstregos a 
poñemo na fieira. O señor cabo 
quedousenos mirando pensativo 
co cinto apuñado pasándose a ou
tra man polo bigote . Dou e uns 
pa eiño ro meleando, e berrou 
con certa orna o "¡Rompan 
filas!". 

Á rnañán eguinte, ante de tocar 
diana, apre entouse na e coadra 
na compaña de dous oldado , 
do pouco que quedaran vello , 
ao que botou ante i a erguer 
manta cama por cama, e a todo 
aquil que rivera algo vestido que 
o mai dile o e taban de todo, 
cintarazo de Cri to por e non a
biamo que pra dormir había que 
de pir e. Eu, daquela inda me sal
vei. Como eu e taba na outra fiei
ra contra o último puiden tirar a 
roupa que tiña posta e póla onde 
era debido. 

(RIME PREMIADO. Daquela era
mos todos galegos das provincias 
de Lugo e Pontevedra, pero logo, 
diron en chegar de outras: habíaos 
andaluces, manchegos vasconga
dos, e por ahí. Ao aumentar a 
xente, a parte da Compañia trou
xéronos para o cuartel que lle 
chamaban da Cárcere, por estar 
apegado a ista. O cabo Montenla 
quedárase no de arriba perdéndoo 
de vista por iso mesmo non sa
bendo máis que que lle dira, non 
sei porqué, un culatazo no peito a 
un manchego, o cal tivera que le
valo ao hospital onde logo mo
rreu, fose daquilo ou doutra cou
sa, poñéndoselle a ídem fea pra o 
Montenla. Pero todo parou en 
quitalo do coaf!el e levalo pra as 
oficinas-da plana maior onde logo 
ascendeu a sarxento. Coido que 
non fói á guerra, P<!mco .antes da 

última tomaba eu cafe nun bar da 
miña vila e nunha mesa próxima 
sentáronse uns cantos oficiais, a 
un dos cales, que era capitán ou
vin que lle chamaban Montenla e 
fixeime nil. Estaba bastante es
choupado, pero era o mesmo. Er
guinme con tentacións de decirlle 
algunha cousa, pero, mireino, 
funme e non houbo nada. 

PAGAR PRA EVITAR A GUERRA. 
Logo da instrucción en conxunto 
no campo de Granada, un simula
cro de ataque ao castelo do Castro 
e un viaxe a pé de todo o batallón 
ao monte Aloia de Tui, no que 
pensei de morrer antes de chegar, 
pra botar alí coma un mes tirando 
ao branco, deseguida se presentou 
o primeiro sorteo pra a guerra de 
Cuba. Tocoume de ir, e foi por 
min un manchego que lle tocara 
de quedar e iría de mellor gana. 
Tiven que lle dar sesenta pesos. 
Foillos a levar meu pai ao que 
non puiden ver por haber saido 
destacado pra Tui. Pouquiños 
quedáramos. De volta en Vigo, en 
pouco me e ainda viñeron ou
tro cinco sorteos mais pra a mes
ma Cuba pra Portorrico e pra as , 
Filipinas. De todos fun quedando. 

No intre, chegou polo coartel un 
cura xoven e guapo, con ferbillas 
de prata nos zapatos. Era o novo 
capelán do Reximento que viña 
en busca dun individuo que fose 
un pouco despexado, que soupera 
ler, escrebir e por ahí. Enseñáron-
11eme a min, e fúnme con il. 

TEMPO DE ESCOLA. Eu sabia ler 
de corrido. Xa tiña lido moito 
porque comenzara moi cedo. Ti
ña menos de dous anos cando me 
levaron a enxertar as vexigas a 
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un lugar que era propiedade dun 
señor sonado, que inda cheguei a· 
tratar despois. E inda me estou 
vendo no colo de meu pai á beira 
do señor aquel, que tiña moitas 
barbas, e que me puxeron <liante 
un silabario e eu díxenlle todas as 
letras da "Carta de Cristos" den
de a a hastra a z. De mais rapás 
lía todo canto vía e lle chegaba. 
Sempre había polas aldeas da bei
ra quen tivera libros vellos da
queles de cuberta de coiro, cosi
dos con amallós e que tiñan as 
eses en figura de efes, case todos 
vidas de santos, e viñan tamen
"habaneros" que traguian, se a 
man viña, as "Fábulas de Sama
niego", "Bertoldo, Bertoldino y 
Caca.seno". "Los misterios de la 
Inquisición", novelas de Javier de 
Montepin e cousas así que meu 
pai me quitaba da man dándome 
unha pandufada, non porque fo
sen boas nin malas, que i1 no en
tendía diso, senón pra que collera 
o cesto da bosta que era algo de 
máis proveito. En galego non lera 
mais que a copla de "Farruco", 
un romance con moita gracia, que 
se chamaba tamen "O preiteante 
galego" que aprendín de memoria 
anque agora non me recorde nin 
dos comenzos e que inda non 
puiden ver en ningunha antolo
xía. Tamen "Non máis emigra
ción", un fermoso apropósito de 
R. Armada Teixeira, que trouxera 
da Habana un veciño, que lih 
moitas veces por gustarme ler ga- _ 
lego~ sen que soupera o que era 
"emigración" nin "Beneficencia'', 
á cal estaba adicada. 

De "cuentas" chegara na escola a 
sumar quebrados: La metá de 12, 
6; La. metá de 6, 3; La. metá de 8, 4; 
la metá de:_ 4, 2. E alí me quedara. 
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Daquela xomada en Vigo, que foi 
a máis longa das tres que botei, 
vou ver que recordo. Asistín á 
posta da primeira pedra pra a es
tatua de Elduayen, que foi o pri
meiro día que saín -de capote e. ros · 
e precurei porme ao alcance do 
ollo dos fotógrafos que tomaban 
vistas do alto sin ·poder saber se 
saín ou non. Asistín ao acto de al~ 
cender os primeiros focos eléctri
cos que se viran en Vigo. Eran oi
to arcos voltáicos postos ao longo 
da rúa do Príncipe. A xente vol
couse ademirada naquila rúa. To
do se volvía comentarios encol do 
milagre, que non era pequeno. 
Ouvin11e decir a un gracioso: -
"Ahora ya no se pueden hacer co
chinadas por las calles" e ao ouvi
lo, un cura que lle cadraba de pa
sar tapou a boca coa man pr_a cou
tar as risas. 

E non quixera <leixar de decir que 
nun soportal da qu_e daquela era 
rúa Urzaiz, escoitei por un real, o 
primeiro fonógrafo de que houbo 
notizas, quedándome ademirado 
de que pondo unhas gomas nos 
ouvidos se ouvira o que se falaba 
ou se facía alá quen sabía ónde. 
Saudei tamén a aparición do pri
rñeiro cinematógrafo, que lle de
cían de Lumiere. Foi no Tamber
lick, ·onde vin con espanto aquila 
carga de cabaleir-ia que vindo alá 
lonxe abeirábase a galope desen
frenado figurando que ia saltar á 
sala. E tamén o socorrido xardi 
neiro que enfiándolle a manga de 
rego a calquera que pasara facía 
que os rapaces riran moito. 
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No monte 
do Castro 
estaba un 
cuartel 
onde se 
facia a 
instrución e 
se vixiaba a 
ria con 
vellos 
canóns á 
espera do 
golpe da 
escuadra 
americana 
que nunca 
chegou. 

FUXINDO DA AMEAZA DA ES
CUADRA AMERICANA. Por aquiles
meses o -pesadelo de Vigo era a : 
escuadra de Dewei· éuxa fotogra- ; / 
fía pubricada a dúas páxinas por---- : 
algunhas revistas españolas : 
abraiaba. Temíase que viñera a 
atacar o porto e a poboación. Nun 
reprego do monte"éio Castro pro
cedíase á instalación dun-cafion 
moi grañde e moi vello daquiles 
que se cargaban pola boca. Os 
caldeiros de_,área corrían dunha 
noutra polás mans das mulleres 
postas en reste. Eu estiven á pri
meira proba e vinlle sair pol-a bo-
ca unha bala redonda coma un ba-
lón de fútból e ir correndo, co
rrendo hastra cair alá ben adiante 
no mar. E coi do que foi todo can-
to fixo dende aquil emprazamento 
aquil cañon histórico que se 
aprestaba á defensa da cidade en
centra dunha escuadra das mais 
poderosas do mundo. Tamén San
xurxo, D. Antonio, o da fábrica 
de fundizón andaba a voltas, a to-
da présa co seu sumerxible cuxas 
probas, asegun se decía en "Luz y 
Sombra" pubricando o retrato do 
autor, resultaran compre-!,amente 
satisfatorias. Pero, apesares de to-
do iso, o pobo de Vigo non tiña 
sosego. Todo o que tiña pra onde 
e meios de facelo largábase. To-
dos cara adentro, nínguén cara o 
mar. Víanse xa moitas portas pe
chadas. Con todo, a cidade non 
quedou deserta, nen moito menos. 

o REGRESO DA DERROTA. Dewei 
non veu. Quen chegaron, un pou
co máis adiante, foron os' restos do 
meu Reximento, que marchara ca
se compreto no meio de acrama
cións, vivas a Hespaña, "Marcha 
de Cais", bandeiras- ergue-itas e 
despregadas. E desembarcaron dú
as <lucías de esqueletes, dos que 
inda podían andar, .todos esfarra
pados, que desfiaron polo peirao 
a<Y mando do xeneral Tofa1, asi
mesmo esfarrapado, co sabre er-

t CONTINUA NA PÁXINA SEGUINTE 

o 
desembarco 
deferidos e 
danificados 
na guerra 
provocaba 
solidadie
dade e ira 
popular. 
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gueito e nos beizos-a máis triste e 
amargurada das sorrisas. Non ·re
cordo ben o que iste xeneraUiña 
feito polo que as viguesas do por
to .se amptinaron querendo botalo 
aomar. 

Os que non andaban, os que· non 
se tiñan de pé foron desembarca
dos en camillas que iban e viñan 
carrexando niles a ·un pabellón· do 
porto habilitado paro o caso. O 
pobo de Vigo sempre xerieroso, 
borcouse alí dende' o mais rico ao 
rnais probe, cada cal co que puido 
de comida. feha que as enfermei
ras da "Cruz Roxa" iban recoll~n
do e axeitando pra adeministrarllá 

. · aos soldados. Pero,, moi poucos se ' 
· ·: viart que comeran. Aos máis dil~s 
: non se Hes vía outro movimento 

que o dos ollos que moi abertos 
miraban, miraban ... . . . . .. 

:· Non tardou moito en quedarse o pa
bellón deserto. Uns tras outros foran 
collendo o camiño de Pereiró. O 
.que fora por min non o puiden ver. · 
Coido.que se quedaría por alá. 

Por aquiles días reproducían os 
periódicos un artigo dun escritor 
francés que non estou xa seguro 
de si era Mauricio Barres, o cal, 
referíndose ao desastre terminaba 
decindo que Cervantes perdera un 
brazo en Lepanto pero, que coque 
lle quedara escrebira o Quixote. 
Sempre era un consolo. Pero, se 
houbera perdido tamén o outro, ou 
a cabeza, que ben puido suceder, 
non o escrebir(a. A Hespaña tivo 

: que agromar de novo. E irida che
gou a moitas cousas. 

A praza do pescado estaba aló abai
xo ao aire libre sin que agora poida 
precisar o lugar. As vendedoras 
sentábanse polo chan en restes tras 
as cestas, formando rúas. Eu iba alí 
ao pescado, pois o meu amo deixa
ra a fonda, póndo casa e tíñalle que 
cociñar eu, pra o cal me dira unhas 

·cantas leccións a señora do procu
rador que era mestra na materia. 
Unha mañán chegaba eu ali, á ·pra
za do pescado, e atopéime cun al
gareo enorme: berros, choros, la-

, :· : menta~ións~ .. · Chegara a notiza do 
d~sastré naval nas Filipinas. • ' • " , . ' 
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ANTROIDO DE FIN DE SÉCULO. 
Agora, que, unha cousa ~ outra, e 
tratándose de recordos, inda máis. 
E por isa asociación dé ideas. apre
séntaseme na imaxinación o espec
táculo do antroido en Vigo naquil 
tempo de derradeiros de século. 

De principio comparsas de tipo 
chocalleiro cantando eopras alu
sivas á política, a·xestíón munki
pal ou a algunha nova costume, e 
xa entrado soía verse tamén algo 
·espectacular e inxenioso no que 
o humorismo san d·o pobo, ao 
menos do noso, aproveitaba a 
ocasión de manifestarse, anque 
os .tempos foran aquiles caristio
sos, cheos de dúbidas e angurias 

de "el último hombre y la última 
peseta" 

O entroido tiña os seus privile
xios. Non vou a referirme ás mas
caradas, porque iso fíxeno neutro 
lugar, pero direi que polas aldeas, 
ao menos perante as ruadas, había 
dereito a zorregarlle a quen fose 
con rhancheas de millo rniudo na 
cara sen dereito á defensa non 
sendo do mesmo xeito ou fuxín
dose. Nas cidades, puiden velo en 
Vigo, os aporreamentos· eran con 
amendoas, que terán que se cocer 
a grandes femadas, pois das pa
rroquias dos contornos acodían 
cadrillas de rapaces fomecidos de 
sacos encolgados ó hombreiro, 

terciados, como e levaba o carta
fol á esco1a cando iba eu a ila.. di s
postos a apañalas polo chan como 
poideran. A loitas armában e de 
persoa a persoa, de fato a fato de 
balcón a balcón, dos balcón á rúa 
e da rúa aos balcóns. Víase pasar 
tamén algún coche, de cabalos , 
naturalmente, pois os automóbiles 
inda estaban serodios. 

Apesares de tratarse dun asistente, 
cousa pouco recomendábel daque
la, un ano máis outro, polo menos, 
fixéraseme lugar nun balcón do 
da rúa pra os dia aquele . E den
dae alí poiden ver como o capitán 
da miña Compañia, de uniforme, 
iba con dous ou tres mái de pai
sano nun coche aberto zorregando 
mancheas de amendoa a unha 
banda e a outra arriba e abaixo 
onde quixer que vira cara bonita , 
aturando a que lle caían de riba e 
debaixo, dunha banda e doutra . 

Como dixen, tiven lugar nun bal
een da rúa do Príncipe pra o dia 
aquiles e levei tamén o meu for
necimento de amendoas, pero ben 
logo se me acabaron. Pero ao ou
tro dfa propúxenme levar con 
máis ahondo. Pero, resultóume 
que, naturalmente, cu taban car
tos, e eu tiña pouco . E pensando 
nilo, deime conta de que na casa 
había un saquete de habicholas 
brancas que 11e trouxeran ao meu 
amo da súa aldea e collin e enchin 
todas as faltriqueiras e ainda ama
ñei un embrullo asi coma dunha 
libra. Claro que tiven que manio
brar con cautela pra que ninguén, 
ou os menos posibeles, viron o 
que eu tiraba, pero, sacodir saco
dinas todas. 

De mañán, ao día seguinte pasei 
pola rúa cedo pra ir como de cos
tume polo periódico. Amendoas 
non quedou unha, pero habicho
las, si, bastantes e ben ciscadas. 
Ninguen quixera collelas. E eu ta
mén as deixei, apesares do que 
decía miña aboa, que daquela in
da a tiña, e era que o ver unha er
vella no chan e non collela era 
moito pecado, pois os outros 
graus comianos os paxaros e os 
animai~·f pe~o. as ervelJas crqªs 
non hábiá bicho que as cornera:. 
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Copiar sen citar 
Señor Clódio González: Este mes 
de Decembro publicou vostede 
un libro sobre Roberto Blanco To
rres na editorial Toxosoutos; nova 
que nun princípio alegrou-me 
enormemente, pois é imprescindí
bel que sigan a sair obras sobre o 
poeta e xorna-
lista cuntiense 
que permitan 
un mellar co
ñecimento da 
sua traxectória 
persoal e a 
sua obra, e 
contribua á re
cuperación da 
memória histó
rica do noso 
país. 

Ao le-la topei
me coa desa
gradábel sur
presa de que 
na sua obra 
alguns datos 
novidosos 

Vostede 
reproducé 
aspectos da vida 
e produción 
xornalística do 
escritor aos que 
Marcos Seixo 
tivo aceso a 
través do seu 
arquivo persoal. 

coinciden cos da obra que sobre 
o mesmo autor publicou no mes 
de Outubro o meu compañeiro 
na A. C. O Meigallo Marcos Seixo 
na editorial A Nosa Terra. lsto 
non teria a maior importáncia se 
non fose porque vostede esque
ce citar a fonte -a pesar de in
cluir bibliografía ao final do libro-, 
nen aparece mencionada en 
nengunha das notas a pé de pá
xina_ Vou ser máis explícito, se
ñor Clódio: vostede reproduce na 
sua obra certos aspectos sobre a 
vida e produción xornalística do 
escritor aos que Marcos Seixo ti
vo acceso a través do arquivo 
persoal do escritor, que está bai: 
xo custódia da A.C., e que está 
constituida en boa parte por sim
ples recortes de prensa, que lle 
podo asegurar non figuran en bi
blioteca ou hemeroteca algunha 
deste país . Por certo, casual
mente cae vostede no mesmo 
erro que Marcos Seixo ao men
cionar certo dado novidoso ... 

No seu libro, señor Clódio, sinala 
que se acabou de imprimir o día 
3/10/1998, cando entre a biblio
grafía que vostede cita, figuran ar
tigas de apenas doce dias antes. 
Non sei que é máis surprendente, 
se a rapidez coa que se levou a 
cabo a impresión ou a calma que 
se tomou en sacar o libro (máis 
de dous meses despois da su
posta data de impresión). 

Non se trata, señor Clódio, de 
que non poida utilizar informa
ción doutras obras, senón sim
plemente, de que é de mínima 
cortesía citar a fonte, e de míni
ma catadura ética non empre
gar mas artes para criar confu
sión e gañar un protagonismo 
que, francamente, non ven a 
conto. Señor Clódio, haille muito 
traballo na recuperación de 
Blanco Torres, pero de nengun
ha maneira vale todo.+ 

BALT ASAR PENA ABAD 
(MEMBRO DA A.C. 

Ü MEIGALLO) 

Clinton: perxúrio 
ou xenocídio? 
lsto é o qüe moitos nos pergun
tamos lago do selvaxe e absur
do ataque ao Iraq, co que o Pre
sidente dos Estados Unidos tra
tdu' tté" déSviarJ a ate'ílcióh' ·da . 
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proposta de destitución iniciada 
polos republicanos polo perxúrio 
e adultério no caso Lewinski. 

Resulta de todo incongruente 
que estando en pleno fervor o 
caso Pinochet e os seus crimes: 
o señor Clinton, nun alarde de 
pistoleiro dun wester, ao máis 
puro estilo de Billy O neno, se 
carga a non sei cantos inocen
tes, pois a información sobre 
deste aparta-
do é confusa e 

Sempre pensei 
que o dereito á 
vida era igual en 
todo o mundo, 
pero coido que 
tanto Clinton 
como Blair ainda 

de seguro que 
non se axusta 
ao número re
al de vítimas, 
e todo iso co 
visto e prace 
de Tony, si, 
Blair, ese que 
quer poñer o 
seu país como 
a nai Teresa 
de Calcuta pe
rante a huma- non se deron 
ni dad e dando ta d'st 
unha leción de con 1 o. 
ética e moral 
desacreditan-
do ao ditador 
chileno, edito sexa de paso, se
ria unha grande notícia para to
dos os que respeitamos os direi
tos fundamentais que pagase 
polos seus crimes, pero, por qué 
non se xulga tamen a Clinton? 
Que diferéncia hai entre un ino
cente morto en Chile ou Iraq? 

Sempre pensei que o direito á vi
da era igual en todo o mundo, pe
ro coido que tanto Clinton como 
Blair ainda non se deron canta 
disto, como tampouco entendo o 

do co visto bon no Congreso dos 
deputados do PP. E logo de nada 
vale que veña don Manuel decin
do que vai pedir explicacións, pe
ro a quen home, a quen? 

Haberia que instar aos republica
nos para que reconsiderasen a 
sua postura e se deixen de gai
tas en temas que non deixan de 
ser de saias, e que se queren fa
cer algo bon, que teñan en conta 
que o que fixo o señor Clinton 
non deixa de ser un xenocídio, o 
que non ten xustificación de nen
g un ha caste por moito que a 
maioria dos americanos aproba
sen a acción, aquí si que ternos 
un claro exemplo da máis pura 
eséncia ianqui e do que para 
eles significa o patriotismo. Claro 
que onde non hai, non hai. + 

G. MONTILLA FERNÁNDEZ 
(MERZA) 

Unha xustiza con 
duas varas de medir 
Os criminais, xulgados, confesos 
e condeados, Vera e Barrionuevo 
saen da cadea 3 meses despois 
de ingresar, mentras, un novo pre
so político o insubmiso Rafael Fer
nández Navarrete foi detido o 19 
de Decembro e internado na pri
sión militar de Alcalá de Henares. 

O 16 de Decembro, Javi e Nimo, 
e o 17 Carlos, foron xulgados no 
cuartel de Menacho, na provin
cia de Badaxoz, e cumplen con
dea na mesma prisión militar. 

que se lle perde a José Mari dan.- Ese mesmo dia, o 17, os presos 
do tamén o seu apoio a tal atroci- políticos Elias Rozas e Ramiro 
dade, ainda que aqui poderiamos Paz obtiveron a liberdade condi-
facernos a pergunta do millón: foi cional, máis dun ano despois de 
por submisión ou porque ten as ingresar na prisión militar de Al-
mesmas ideas ca Clinton? Tanto calá de Henares, dentro queda-
unha resposta como outra non ba ainda o seu compañeiro Plá-
son motivo que mereza máis co- cido Ferrándiz. Estes tres prisio-
mentário; ainda que se afonda- neiros, non poideron acceder ao 
mos un pouco, ao mellar ao Esta- terceiro grao até Setembro des-
do español ·tamén lle interesaba te_ ano, por que o Governo . "se 
desviar a atención dos orzamen- foi de vacacións". Ncr caso dos 
tos xerais, que unha vez máis dis- crirninais Vera e Barrionuevo, o 
·criminan a Galiza, asi como o es- Governo actuou con toda celeri-
ql)~9imento a que tomos sometí- dade para que as vacacións de 

~~~;Ad_ ~~~ d~ ª!~ _v~~?c!~~d_e~ !~--= Nadal as pilla:~_en~ -~~ff~¡~~~: 1 
---- - - _..__ ;... ••. ~_ ...... '1 ... l.~1 ..... _f .. 

15 
1 N2 863 -ANO XXI '%/ianz,~.> un /Y'-o-tf&/7'14 
1 

. ki &io-~ 1 8 .za 13-_j ~~ -o-

O mesmo governo que no car- 1 7-A .A;vttu 
cere-de Alcalá incitou a presos 1 
de extrema direita, os que asa-
siñañ soldados nos cuarteis, pa-
ra que amedrentaran , ameaza- Os resumes 
ran e infrinxiran palizas aos in-
submisos ali secuestrados. informativos do ano 

Existen duas varas de medir dis-
apenas fan mención á 

tintas, unha para os que de forma Declaración de 
pacífica e non violenta se negan a Barcelona e á trégua 
facer o Servizo Militar Obrigatório de ETA (que foi o 
ou o seu castigo a Prestación So-
cial· Sustitutória, ·facéndolles cum- acontecimento da 
prir penas excesivas, e ªen segu- década). Ve_se que 
ndade para a sua integridade físi- non gastaron. Os que 
ca, e outra,· para os que, apoián-
cjose na confianza obticja do po- se negan a que haxa 
vo, ordearon secuestrar e asasi- mudanzas no futuro, 
ñar persoas, aos que lles dan to- teiman en cambiar o 
do tipo de facilidades, comenzan-
do por poder elexir o cárcere on- pasado. Se de 
de queren cumprir condea, a ou- verdade fose posíbel 
tros estanos a achegar á sua ca- isto último, o que sa agora, cunhas condicións de 
condea, máis -parecidas a un ho- haberia que suprimir 
tel de 5 estrelas que a unha ca- 1 seria alguns acidentes 
dea, e por riba, agora perdoa-
ándolles, a de tránsito que se 
marchas forza- levaron 
das, a condea. anticipadamente a 
Están. a prosti-

Con este, máis vá.rios amigos. 
tuir a xustiza, queposíbel 
con este, máis indulto, 
que posíbel in-
dulto, véñen- véñennosá O réxime chamado 
nos á memória memóriaas de Pol-Pót é un 
as medidas de 
grácia que Pi- medidas de modelo de ditadura 
nochet, Videla, gráciaque esquerdista. De como 
Masera, etc ... certos princípios, 
se autoconce- Pinochet, Videla, 1 deron, e, espe- Masera, etc ... se 

praticados con 
ramos, t1Ue co- i ntoleráncia, 
mo naqueles autoconcederon. dexeneran en 
casos, ainda 
que teña que crueldade. Cada 
ser unha xusti- pouco tempo, as duas 
za distinta da 
que territorialmente lles corres- axéncias 
ponderia, os seus crimes non internacionais de 
queden impunes. prensa que hai no 
Con estas medidas discriminató- mundo (as duas 
rias de uns presos fronte a ou- norteamericana ..... s) 
tros, como coa colaboración do verten fotos dunha 
Governo na defensa do xenocida 
Pinochet, este se está a conver- masa de caliveras poi-
ter en cómplice deses delitos, o 

1 
potianas. Ali están 

que, para alguns non é nada no- apiladas, como un vo, pero ainda por riba estan a 1 
conquerir que a escasa confianza 1 arquivo mortuório. 
que o pavo pode ter na xustiza, Resulta, isa si, un 
se perda para sempre, e que 1 
acabemos todos convencidos de 1 pouco extrana a posta 
que "a xustiza é un cachondeo".+ 1 en escena. A 

fLORENTINO BALADO 
1 reiteración das imaxes. 

(AR.EA DE MOClDADE DE 1 E a ocultación de que 
EU-IU EN LUGO) 1 o governo camboiano 
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dos Jemers verme/los 
foi apoiado por 
Estados Unidos. 

Noiteboa en Quintela 
de Leirado, concello 
da raia seca. 
Chamada telefónica á 
fam ília do out ro lado, 
de Melgago, que dista 
vinte quilómetros. 
Telefónica informa: "O 
país lonxano ao que 
quere chamar ten as 
liñas colapsadas" (en 
castelán, por suposto). 

Os promotores de 
vivendas monfortinos 
construiron 1.200 
pisos nos últimos 

1 cinco anos. Quéixanse 
de que teñen a 
metade sen vender. O 
negócio acabouse, 
ninguén merca, nen 
para branquear. · 
Reunidos estes 
empresários da 
construción hai unha · 
semana, decidiron 
pedir que a Xunta se 
faga cargo. Que o 
governo galega lles 
compense as perdas. 
Mira por onde se van 
poñer agora · 
soviéticos. 

Din os arquiveiros que 
hai que gardar as 
causas, que hoxe non 
valen nada, pero que o 
dia de mañán 
convértense en 
documentos. De 
seguro que ninguén 
gardou en video o 
programa da TVG do 
Martes 29 sobre as 
inauguracións ·de 
vários cachiños de 
·autovia: Dentro de dez 
anos será matéria de 
colecionistas. A l . , 

narración máis 
absurda, as imaxes 
máis escuras, a 
propaganda máis 
perralleira. lncríbel 
nunha televisión de fin 
de século. O No-do de 
Franco era a CN N ao 
lado do visto o outro 
dia. Se algl.Jén o 

~conserva qu~ faga 
cópias e que .as garde 
en lugar seguro, 
porque aquela imaxe 
de Diz Guedes, dez 
minutos seguidos, 
debaixo dun paraugas 
e cun brazo tora de 
cadro non voltará a 

-repetirse.•- : - - . . 
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O primeiro plaxio 
Semella cousa de non crer, pe
ro é certo: estou a ser víctima 
dun plaxio. Plaxiáronme, velaí. 
Non podía el! convencerme de 
tal feito, pero veño de compro- _ · 
balo sen dúbida ningunha. 
Obra no meu p·oder o carpo do 
delito, polo que canto coa pro
ba indiscutible, e diante dunha 
evidencia tan lamentable sinto 
máis mágoa que indignación, 
pois que doe máis o feito en sí 
do que as súas posibles conse
cuencias. Un meu fillo alpori
zóuseme todo por causa do 
meu descoido: "Claro, mánda
las túas causas a calquera par
te sen tomáre-las debidas, e 
así pasá o que pasa". 

O caso ·é que non é o primeiro 
plaxio que se me fai. Xa teño 
pasad.o antes por iso. Parece 
mentira que, despois de tanto · 
tempo, me valva acontece-la 
mesma causa. A ·mesmiña, tal
mente, coa única diferencia de 
que eu daqu~la cabreárame 
moito, moitísimo, mentres que 
agora non, practicamen·te na
da. Despois dun primeiro intre 
de forte noxa, nada, a penas 
mágoa porque alguén chegue 
a enzoufarse facendo tales . 
desmáns. 

Per:o daquela si, levara un gran 
desgusto. Tería eu causa de 
doce anos, ou ·trece, · e lembro 
que .a carraxe me recomía vivo, 
que ata non daba crido que se 
poidese facer semellante roubo 
así, tanto á mansalva. Naque
les tempos o luns non había 
periódicos. En tal día soamen
te era editada unha chamada 
Hoja del lunes, que aquí na 
Coruña se imprentaba en Rubi
ne, nos talleres do Ideal. Na úl-
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tima páxina deste semanario 
viña unha sección simpática, 
aberta ao concurso dos lecto
res, baixo o título iniciante de 
"Quiere usted ganarse cuatro 
durazos? Mándenos una anéc-
dota ingeniosa". Publicaban en 
cada número dous ou tres can
tiñas, cadanseu premiado cos 
consabidos "cuatro durazos", e 
velaí que boa parte deles viñan 

escritos en galega, causa- da
q uela non pouco insólita. 
Animeime a facer un e saiume 
feituco, certamente moi bo , 
modestia a parte. Tiña como 
chiste o trabucamento dun ne
na que, á vista dun elefante , 
coida que a trompa vén senda 
un segundo rabo do animal. 
Era o que se pedía , unha 
anécdota inxeniosa, e polo tan-

Volver 

to eu xa me estaba a ver hon
rado coa .súa publkación, e do
no ademais das altamente esti
madas vinte pesetas. 

Pasaron as semanas (e xa que 
logo os luns, que viña un cada 
-sete días) e o contiño non apa
recía. Publica-
ban outros, 
para min me-
llares, pero o Era unha 
meu non. A 
ilusión foi es- anécdota 
morecendo 
semana a se
mana. Estaba 
visto que o 
contiño non 
valía. Mais ve
laí que, tendo 
xa pasado un
h a chea de 

inxeniosa e polo 
tanto eu xa me 
estaba a ver 
honrado coa súa 
publicación e 
dono das 

luns , aquel t' d · t 
xornalecho da es ima as vm e 
Hoja del lunes pesetas. 
publicaba o 
meu contiño 
con todos os 
honores ... pero con outra si natu
ra. Non lembro, e máis vale, o 
nome do falso autor que se ado
naba así palas boas da miña 
pequena gloria e dos meus cati
vos cartas. O máis magoante 
daquel ruín roubo tal vez fose o 
feito de que, con tan pouca ida
de, perdín de golpe a inocencia, 
tendo percibido tan claramente 
que no mundo das letras (o xor
nalismo faise con letras) non to
do é lim_po e honesto. 

Aquelo doeume moito, xa digo, 
pero por contra este segundo 
plaxio non me fai efecto ningún. 
Maldito se moito o sinto, abofé 
non, xa que un arestora vai moi 
curado de todo.• 

MANOEL RIVEIRO LOUREIRO 
(A CORUÑA) 

a Murguia 
A NOSA CULTURA 19 

P.V.P. 1.450 pta. 

A 75 anos da sua marte volver a Murguía é facelo ao 
cerne mesmo do rexurdimento da nación. A todo un 
sentimento colectivo que el labrou nas conciéncias 
dos nasos intelectuais decimonónicos como paso 
prévio á restauración dunha memória histórica 
valedora, cal idea forza do primeiro rexionalismo e 
andando o tempo do galeguismo político. 

Con Justo G. Beramendi, Ernesto Vázquez, Cadas F. Velasco Souto, Ana Belén Fortes, Ramiro Fonte, Xosé M. 
Fernández Costas, Henrique Rabuñal, Teresa López, Elisardo López Varela, Eugenio López Aydillo, Francisco 

Antonio Vidál e Marga Romero. 
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Os Volter reclaman 
··.-:: 

aos artistas silenciados polo franquismo 
Quessada, Acisclo e de Dios, 
fundadores dun grupo ocUltado por razóris políticas 

'* CARME VIDAL 

O antifranquismo, o galeguis
mo e a renovación estética fo
ron os vínculos de unión de 
Xaime Quess ada, Acisclo 
Manzano e Xosé Luis de Dios, 
fundadores no Ourense de co
ro zos dos, sese nta do grupo 
O'Volter. E a tese da que par
te Sofía Tros de Ilarduya, au
tora do libro O'Volter (Ron-

1), protagonizado polas voces 
do tres artista . Falan do en
centro cunha arte anterior silen
ciada e denúncian o oculta.men
to do grupo por razóns políticas. 

A Vicente Risco o Bar Tucho de 
Ouren e tíñalle un aquel co Ca
baret Yolraire de Zurich. No 
1963, de poi da ua marte, tre 
anisras da cidade, acompañado 
por unha manchea de inquedos 
per oaxe que povoaban unha 
cidade sumida no franquismo, 
decoran o local, en homenaxe 
ao autor de O porco de pé, con 
murai , poemas e peza artísti
cas. O bar de T ucho -aluno de 
Ri co- converteuse para sempre 
en O'Volter, un local de culto 
de aparecido hai mái de unha 
década. O que podía er ó un 
epi ódio lúdico de ano de in
vemia con ertiu e no emblema 
dun grupo artí tico que entron
e u co anceio de Nó , decidiu 
pe cudar na liñas e réticas d 
paf qu o fa ci mo cultaba e 
tra p u fr nteiras para e en
e ntr r oa v ngard . Tanto 
na militán ia política com n 
compromi per l c a esquer
da e paf e rev ltaban c ntra 
a represión franquista. 

Van trinta e cinco anos da sua 
criación, temp que determin u 
traxectórias distintas -o entid 
de grupo non viña por unha 
conxunción estética, non apro
baron nengunha sorte de mani
fesco- para os seus tres fundado
res, Xaime Quessada, Acisclo 
Manzano e Xosé Lois de Dios 
que verten no libro de Sofia 
T ros de Ilarduya os seus particu
lares autorretratos, acompaña
dos dunha conversa conxunta 
na que poñen sobre a mesa todo 
aquilo que significou O'Volter, 
un grupo ao que a crítica non lle 
deu a releváncia que merecía. 
Encontraron fóra o entronque 
cos inovadores movimentos ar
tísticos pero recalaron no país, 
convencidos de que "pagaba a 
pena". Buciños, Virxílio, Pousa 
e Baltar sumáronse nos dous se
gu in tes anos ao grupo dando 
temporalmente nos Sete Artistas 
Galegas que en breve se disgre
garla para quedar de novo nos 
prime iros fundadores do Volter. 

"Era, un . microrexurdimento da 
idea da Xeración Nós: facer de 

Os artistas con Otero Pedraio en Santander. 

Galiza Europa!" sinala Quessada 
como fundame·ntal vínculo co 
ideário de Risco, para os tres 
non tan inspirador do grupo co
mo e ten dito. Xunto ao gale
guismo, a triada de fundadores 
logo coinciden no seu encontro 
co marxismo, li-
ñas de actuación 

'Era 

pectiva do tempo o convida a 
dicer: "Para aquel tempo, nas 
nosas condicións, foi bastante; 
hoxe resultaría irrelevante;'_ 

Descoñecian a obra de Granell, 
Souto ou Seoane. A Castelao, 

Quessada encon
trouno en París e 
do Guemika ape
nas sabían de ou-

na ua posición 
antifranquista. 
Me mo con di -
tinca procedéncia, 
t d van dar 
nunha milicáncia 
política ac tiva. 
"A e treita convi
véncia con artis
tas e intelectuais 
ffxome coñecer 
outro mundo, ou
tra realidade, o 
que inevitabel
mente me condu
ciu cara o pensa
men to marxista" 

un micro 
rexurdimento 
da idea 

vidas. "Creo que 
se entende ben o 
da ruptura histó
rica, a ruptura 
coa memória: é 
característico. O 

da Xeración 
N ós: facer de 

despotismo sem
pre intenta fre
nar a memória 
porque é c::rítica" 
a,ponta ~o pintor, 
para· quen o Vol
ter ten no seu ha
ber o "recoller o 

Galiza Europa!" 
: sinala Quessada· 

anota Acisclo 
Manzano, que, 
despois da partici-
pación na funda-
ción da primeira 
UPG xunto con 
Quessada tenta 
formular no PCG 
un partido comunista galega co
mo "réplica do PSUC". 

"Asi foise tecendo a efímera 
aventura daquel .grupo, daquela 
fratia de soños, festiva, incon
formista e, por momentos, moi 
activa. Vellos inqdaptados e mo
zos inadaptábeis concelebrando 
a Baco baixo a sarcástica mirada 
do señor Arouet, forzado dai
mon daquel Volter" afirma, pola 
sua parte, Xosé Luis de Dios. 
Cauto á hora de valorar os lo
gros do grupo -"algun barullo, e 
pouco máis"- e a quen a pers-

testemufio da re
novación', ten
tando facer de 
Galiza Europ_~". 

. Debén asi a sua 
reívindiGación: 
"hai que facer un 
museu que amose . 
de maneira cro-

nolóxica a ru;te galega -silencia
da <leste século. T emos que ver 
como se pintaba antes da gue
rra, non se pode utilizar a polí
tica para agachar as verdadeiras 
innovacións na pintura e moito 
menos ser colonizados polas 
máfias da arte que impón o 
mercado occidental, se ben a 
ética e a estética son dimen
sións apostas". Explícase ta
mén desea maneira o seu en
frentamento cosque, baixo un-

. ha · capa de apoio a Atlántica, 
"de maneira calculada, enfron
taron q. xeración entre si, se-

guindo, obedentes, os dictados 
dos estrategas madrileños". 

A Xaime Quessada, moito máis 
botado a falar e de afirmacións 
máis atrevidas, non lle costa ar
gumentar o siléncio que pesou 
sobre os volteriáns como unha 
calculada estratéxia política. 
"Esta actitude furibundamente 
centralista abrigaba e conducía 
a que áos estrategas de Madrid 
lles interesara un comino que en 
1963, nun pequeno bar dunha 
provinciana cidade, se potencia
ra e se reavivara o nacionalismo 
histórico de Galiza, homenaxe
ando, co nome do Cabaret Vo1-
taire de Zurich, a toda a silen
ciada e masacrada xeración Nós". 
Entende que fronte ao potencia
do grupo El Paso, o que aconte
ceu con eles é que nunca lle qui-

. xeron facer o caldo ao franquis
mo, polo tanto, o siléncio débe
se, ao seu dicer, a i<unha grotes
ca manobra política, non estéti
ca; en plana democrácia, dos 
historiadores e críticos actuais, 
sempre sumisos · ás directrices do 
Ministério de Cultura de Ma
drid e aos seus obedentes sicários 
que apostan -pola posmodemida
de de Galiza". 

Via lois Soto e Carlos Velo os 
artistas -expóñen no Museu de 
Arte Moderno de México no 
1971. Era un eslabón, tal vez un 
dos máis importantes, de enlace 
co exílio. Amáis da renovación 
coa que cada un deles impreg
nou a sua obra, o entronque coa 
história colectiva e os artistas 
que os precederon, que conti
nuan a reivindicar, pode que se
xa unha das marcas que mellor 
definiron aos do Volter. E a cada 
un deles quédalle esa pegada na 
sua obra e nas suas voces.+ 

As navallas 
da Fonsagrada 

~ LOIS PIÉGUEZ 

ft.:tiguidade d_icia-se que os 
ferreiros eran magos, pois sacaban a 
matéria do seu traballo do fondo da 
terra e transforban-na despois en ob- , 
xectos artísticos e de uso. Eles garda
ban o segredo da transformación. Na . 
sua buscá fomos hai pouco, subindo 
desde Lugo á Fonsagrada pala.monta
ña rexa: Desde A Lastra mostran-se 
xa os bosques violeta da abidueira 
espida. Defronte, xa asoman Os An-: 
cares os seus aserrados picos azuis. 
Que grande panorama, cos fondais 
abaixo, no abisio, e a explosión do 
inverno na cor acesa dos lameiros. 

Ántónio Pérez tamén é rexo 
como a montaña. Traía unha nava
lla de como de vaca de cor negra, 
adornada con circos verdes e verme
llos. Media a sua longa folla o frio 
do gume ferreña. Pasou a navalla 
polas mans dos que estábamos no 
bar Figueiro (visita inexcusábel para 
quen gasta das casas populares de 
pedra e madeira) como unha xóia. 
António, aos seus anos, só traballa 
de cando en vez, "para pasar o tem
po". Mais leva a arte no corazón e 
sempre o chama. BotOL! o seu vaso e 
acordamos un recordó. 

~aA Porteliña hai que sair da 
Fon sagrada. Van os regatos fondos 
entre prados pinos e grandes soutos. 
Tres ou catro casas manteñen pura a 
construción 'montesia, de pedra dou
rada da zona, ou azulada. O Vicente 
Femández non nos pudo acompañar 
ao mazo, o seu obradoiro. Andaba 
no corpo cangado pola ciática. E 
tampouco tiña navallas para mos
trar. Pero cando regresamos vimos 
unha no Muse4, tamén de como de 
ondas grises, e coitelos de rabo de 
pau, co seu característico "V". 

~ogo, o Nino, ~da nos levou á 
Pena Maria, unha aldeiña perdida 
nunha linda valigota ben defendida 
por altos montes a piñeiros e abiduei
ras, de tres casas, á que se chega pola 
estrada de Santalla. A casa do Mano
lo Femández ten un horro teitado de 
pizarra, de planta cuadrada, grande, 
no que fo¡ xuntando vellos trevellos 
de labranza e outros obxectos até 
converté-lo nun interesante museu. · 
Na de máis abaixo vive Avelino Fer
nández coa sua família, e ali ten o 
obradoiro. Coidábamos que famos 
atapar un holl!e maior, e o tal resol
tou un mozo. E milagre que un mozo 
recollese o amor dos devanceiros na 
arte do ferro e das navallas. É milagre 
e tamén esperanza. Fai-nas de rabo de 
pau, de óso e de como, con incrusta
cións metálicas formando rombos e 
ramificacións gravadas na peza que 
une o rabo da navalla coa folla. Mais 
non pode vi ver cliso. O seu traballo 
(non tan amado, de seguro) está na · 
louseira. 

Aenrres o sol desaparecía tras 
as encostas que contemplábamos 
desde a cociña do Avelino e chega
ba xa o frío da serra, ilusionámo-nos 
coa palabra. Xa sabemos que os eter
nos govemeiros deste País deixaron 
morrer a nosa artesanía, así que non 
irnos chorar. Os que ali estábamos 
ideamos saídas reais para este ofic~o 
que está a piques de desaparecer. E 
probábel que o N ino poda ser alcal
de, segundo a xente df. De ser asi, a 
Fonsagrada recuperará esta vella arte 
nosa, "tan linda, tan amada e mesmo 
con futuro. Ás veces; isto, só é cues
tión de sensibilidade. • 

-
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• Prémian un 
traballo sobre o 
traxe tradicional 

1 

no Suleste 
de Ourense 
Xosé Rodríguez Cruz ven de 
gañar o. Prémio Antón Fraguas 
da Asociación do Traxe 
Galego cun estudo no-que 
afonda na elaboración do traxe 
tradicional na zona do Suleste 
de Ourense ,el é orixinário de 
Agudiña,, Sanábria e Tras os 
Montes. O investigador levaba 
máis de quince anos estudando 
os procesos de elaboración do 
traxe, facendo especial fincapé 
nos sistemas artesanais de 
tratamento do tecido xa 
desaparecidos. O traballo 
engade tamén un apartado 
arredor das máscaras, tan 
importantes na vestimenta da 
zona. O xuri valorou 
especialmente a recolleita de 
léxico próprio, tema arredor do 
que o autor xa ten investigado 
nun traballo sobre a fala en 
Agudiña e outro sobre a Raia 
Seca.• 

•Marre 
o escultor 
Jorge Vieira 
En Estremoz, no Alentejo, 
morreu o 23 de Decembro o 
escultor Jorge Vieira, nacido 
en Lisboa e autor de obras 
hoxendia espalladas por todo o 
mundo. Formado na Escala de 
Belas Artes en Lisboa e en 
Londres, é autor de obras como 
o monumento ao preso polítco 
ou ao mineiro, ambas no 
Alentejo portugués. A entrada 
da Expo de Lisboa tamén 
contou con unha das suas pezas 
e foi distinguido polo govemo 
portugués no· mes de 
Setembro. • 

• .AXunta aposta 
de novo polos 
macrocohcertos 
para o Xacobeo 
Moitas semellanzas terá o 
programa cultural do ano 
Xacobeo, que agora empeza, co 
celebrado hai seis anos, a 
xulgar pola contratación por 
parte da Xunta de "grandes 
estrelas" da música para os 
vindeiros meses. Como xa 
contecera no 93, o Xacobeo 
será unha exaltación de artistas 
consagrados e extranxeiros. A 
lista, que a Xunta incluiu 
nunha coñecida guia de viaxes, 
abrangue a Placido Domingo, 
Celia Cruz, Aerosmith, The 
Corrs, Sting ,xa estivera en 
1993,, Rolling Stones ,veñen de 
estar o pasad0 Xullo na Galiza,, 
Mike Oldfield, Gloria Stefan, 
Dulce Pontes, Marta Sánchez, 
Eric Clapton, Ana Belén e 
Loquillo. Neste listado musical 
tamép,s,e Rr.evén actuacións de 
Luar na Lubre e Berrogüetto. • 

•Axenda 
feminista 
para o 99 
Como xa fixeron en anos 
anteriores, as Mulheres 
Nacionalistas Galegas editan 
unha axenda feminista para 
comezar o novo ano. Desta vez, 
apresenta_n por todo o país 
unha axenda adicada a muller 
e mitoloxia. O ano pasado a 
axenda estaba centrada no 
tema muller e saude, 
reivindicando e informando 
sobre os desatinos históricos á 
hora de tratar doenzas ou 
probl@mas especificamerite 
femininos.• 

• Prémios para 
as imaxes 
do património 
A asociación "Amigos dos 
Museos de Galicia" convoca a 
todos os fotografos afeizoados a 
retratar o património "pondo 
prefere~temente de relevo 
tanto a evolución como o 
estado da cuestión, o que se fai 
ou desfai, destacando aspectos 
relacionados á reconstrucción e 
conservación axeitada, como 
ao expólio ou a destrucción á 
que se ven sometidos boa parte 
dos ben móbeis e inmóbeis, asi 
como moitos costumes e festas 
tradicionais que forman parte 
da chamada memória 
colectiva". Até o 31 de xaneiro 
poden apresentarse os orixinais 
,cun tamaño de 20x25 ou 
20x28, puidendo ser en branco 
e negro ou cor, enviándooos á 
asociación, na rua San 
Francisco 21, baixo, 15001 A 
Coruña.• 

• Ill Xomadas 
Castelao de 
Pensamento e 
Debate 
enRianxo 
Os dias 9 e-10 de Xaneiro 
celébrase·.ria Casa da Cultura 
de Ri.a.nxo a terceira edición 
das Xornadas Castelao de 
Pensamentó ,e Debate que 
organiza G_aliza Nova. 

O programa inaugúrase o Xoves 
7 de Xaneiro ás 19:00 horas 
cunha oferenda floral .diante do 
busto de,Castelao na que 
participarán o secretário xeral 
de Galizci Nova, Martiño 
Santos, e o deputado do BNG . 
no Parlamento, Xesús Vega. O 
Sábado 9 ás 11 :30 o filósofo e 
ensaísta Xosé Lois Axeitos 
falará sobre A literatura de 
CasreJao e ás 12:30 o debuxante 
e humorista Xosé Lois O 
Carrabouxo, tratará o 
humorismo do autor do Sempre 
en Galiza . Galeuska, pasado e 

· presente é o nome da charla na 
que ás 1 7 :00 horas participarán 
Xusto G. Beramendi, 
catedrático en História e 
Francisco Rodríguez, deputado 

... . ' : ·:=:. 
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• Rebaixas e Reis Magos en galega, proposta da Mesa 

A Mesa pala Normalización 
Lintgüística puxo en marcha 
unha nova campaña 
encamiñada a promocionar o 
uso do galego entre os 
comerciantes no próximo 
período de 'rebaixas. A 
iniciativa, que· comezou hai dez 
anos, inclue a distribución de 
10.000 cartaces de rebaixas de 
distintos modelos en galego. En 
Vigo, onde a campaña se realiza 
en colaboración co Concello e a 
Asociación de Comerciantes, . 
ademais de-oferecer os cartaces, 
elaborouse un folleto 

-· informativo sobre a 
rendabilidade do uso do galega 
nas actividades comerciais e 
sobre as actitudes dos vigueses 
ante o uso da nosa língua. O 

folleto, baixo o lema xenérico de 
O galega vende, oferece dados do 
volume Vender en galega, editado 
polo Consello da Cultura 
Galega e do Estúdio , . 
Sociolingüístico de Vigo elaborado 
pola Universidade. Segundo 
estes estúdios, os galegas prefiren 

- maioritariamente a rotulación e 
sinaléctica comercial en galego e 
apréciase que, ante calidades e 
prezos semellantes, o uso do 
galego influe positivamente na 
decisión final da compra. Por 
outra banda, a Mesa realizou 
unha protesta pola auséncia da 
língua própria na campaña dos 
Reis Magos que fai Correos e 
que consiste en r~coller as cartas 
dos nenos e logo enviadles unha 
reposta e un agasallo. O ano 

. • Servan~o apresenta un disco 
protagonizado polo acordeón 
O vindeiro 3 de Xaneiro no centro cultural do bairro vigués de Valadares 
o músico Servando e a formación que o acompaña, Contradan~a, 
apresentan o seti novo traballo A dan~a do lume. O repertório incluído 
baséase en pezas de baile, tanto da tradición galega como doutros 
paises europeos. Gaita, sanfona, violino, cítola son os instrumentos 
que utilizan, entre os que que ten un especial protagonismo o 
acordeón. Contrada11fa está formado por Filipe Tilve, Gonc;alo Caride, 
Antom Sanches, César Montes e o xa mencionado Sevando Barreiro. 
As fontes da sua música atópanse nos cancioneiros galego,portugueses. • 

do BNG. Rematan estas 
xomadas o Domingo dia 1 O ás 
11 :30 horas coa conferéncia do 
tamén deputado do BNG, 
Bieito Lobeira, O pensamento 
antimilitarista de Castelao. • 

•Cantares 
qe cego en Vigo 
para entrar 
no ano 
Segue xirando Pancho Álvarez 
con Florencia, o cego dos 
Vilares, o disco no que recria os , 
cantares de cego, uns dos máis 
arraigados na tradición galega, 
e no que homenaxea a todos os · 
homes que aprenderon música 
de forma autodidacta e se · 
adicaron a contar histórias nas 
vilas e cidades. Pancho 
Álvarez, ex membro de Na 
Lua, apresenta o Venres 8 de 

Xaneiro, o disco no centro 
cultural Caixavigo, ás dez e 
media da noite. 

O repertório está cheo de 

pasado, tanto na promoción 
como na resposta discriminouse 
o uso do galego e nen sequer os 
nenos que mandaban a sua carta 
en galego recibían resposta. 

Asimesmo ás portas de que o 8 
de Xaneiro se estree nas 
pantallas do país o filme en 
galego Fisterra, a Mocidade da 
Mesa pola Normalización 
Lingüística lembran que xa é 
posíbel adquirir cito filmes en 
vídeo dobrados ao galego, froito 
do acorde entre a distribuidora 
Filmax e a CRTVG. Neste 
sentido tamén insisten en que 
esta cantidade non é suficiente 
e que cumpre e tender esto 
convénios a oucras 
multinacionai . • 

ironia e e tr fa picante , c mo 
era caracterfsitico de te tipo de 
cantar, do que Florencia, ao 
que fa¡ referéncia o título, foi 
un dos últimos 
representantes.• 

• Manquiña, 
Teté Delgado e 
Nancho Novo, 
na montaxe de 
Bajo Ulloa 
A adaptación teatral que da 
novela Pop Com ven de facer o 
cineasta Juanma Bajo Ulloa, 
director de Alas de Mariposa e 
Airbag, conta coa pre éncia de 
tres actores galegas: Manuel 
Manquiña, Teté Delgado e 
Nancho novo. 

A estrea da montaxe tivo lugar 
en Madrid o 28 de Dec mbr . A 
montaxe, lanzada como un éxito 
comercial, é unha reflexión 
desde o humor bre a 
violéncia. O argument xira ao 
redor dun director de cine, 
interpretado por Nancho N v , 
que roda películas cunha parella 
de asasinos, interpretada por 
Manuel Manquiña e Maria 
Esteve. • 

•Mulleres 
Progresistas 
animan a 
escreber novelas 
Calquer muller de calque,ra 
nacionalidade pode participar 
no segundo concurso de 
novela convocado por Mulleres 
Progresistas, a condición de 
que o orixinal, cunha -
extensión mínima de 150 
folios e máxima de 200, sexa 
escrito en galego. 

Hai que envíalos antes 
do 25 de Febreiro á asociación, 
que está en Policarpo Sanz, 
12, 2ª, Vigo, e o fallo 
faise público o 8 de Marzo, o 
Diada Muller Traballadora. • 
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Restos 
denós 
Título: Guia da Galiza Máxica. 

Autor: Vítor Vaqueiro. 

Editorial: Galaxia. 

Desgraciadamente, o que cha, 
mamos cultura popular esmore, 
ce dia a dia nunha traumática 
transformación uniformadora 
ou alleante. O mesmo Vítor 
Vaqueiro confesa no limiar que 
"Se callar, a confección <leste 
roteiro ven alicerzado sobre 
dous esteos. O primeiro, unha 
frase que ( ... ) lle escoitei ao 
profesor ( ... ) Carlos Alonso del 
Real ( ... ) : "eu des te tema non 
abía nada e, entón, decidín es, 

cribir un libro". E despois sinala 
a caréncia de obras que oferta, 
ran un corpu mínimo relativo 
ao no o mundo míticos, má, 
xicos e lendários. Non se distin, 
guirá entre tradición oral e lite, 
rária; critério ben acertado, ao 
noso ver, desde o momento en 
que o literário (falsamente asi, 
milado ao culto) ten/tivo capa, 
cidade para se volver popular, 
lembramos outra vez a Curros e 
a sua "Cantiga"? Curiosamente, 
hoxe chamamos culta á persoa 
con coñecementos de cultura 
popular; repetimos: que cultos 
serian hoxe aqueles velliños 
que, sen saber letras, contaban 
tantos cantos! 

Con qué direito se lle pode cha, 
mar culta a unha persoa letradí, 
sima e que pasa indeferente 
diante de peto e ánimas, só ve 
folclore nas cacharelas de San 
Xoán ou odia de defuntos só Lle 
é escusa para mercar flores 
exactamente igual que actuará 
no anovador San Valentín? Por 

V"- Vaqueiro. 

que mercamos tantos artefactos 
e non sabemos cantar os reis? 
Que bonitos son os antroidos! 
{que ben veñen eses diiñas!), 
pero que -sigifican? Mira ti por 
onde o seu significado é a sua 
eséncia, o motivo polo que nos 
gostan tanto e tanto nos admi, 
ran, xusto o único que non sa, 
bemos. E xa abonda de exem, 
plos para algo de (des) coñece, 
mento común. Grácias á cultura 
popular tradicional é que nos 
podemos explicar a nós mes, 
mos, os nosos hábitos e proce, 
deres, a nosa mentalidade histó, 
rica refléctese nas obras, físicas 
ou non, que deixou para aposte, 
ridade. Se na Galiza hai moitos 

XAN CARBALLA 

cruceiros, non se debe ao cris, 
tianísimos que somos, e o mes
mo se pode dicer para a prolife, 
ración de advocacións marianas 
en montes, ríos e fontes. 

Para que saibamos_algo m:iis que 
o nome do lugar no que estamos, 
a Guia da Gal.iza máxica localiza 
lendas en case 120 lugares do pa, 
ís, tendo en conta que a localiza, 
ción comeza polo nome do con, 
cella pero non ten por que cir, 
cunscribirse á capitalidade e hai 
sempre a posibilidade de atopar 
máis de unha dentro de <lito con, 
cella. Fornécesenos tamen de 
mapas para chegarmos alí. En de, 
finitiva, trátase de unha guia bas, 

· .... ::.~~ 

tante completa; non exaustiv.a, 
afortunadamente, xa qµe ,spn ró, 
das as que están pero non están 
todas as que son. Un. bonito,c()n, 
vite para que coñezamos mellor a 
Galiza, tanto por fóra como por 
dentro, feíto coa pretensión de 
informar e sen querer oferecer va, 
loracións ou futerpretacións. Así 
ternos que o' lugar da lenda -=ª se, 
gunda parte do libro-=- é a máis . 
voluminosa. Pero hai lugar tamén 
para aqueles fenómenos ou l~n, 
das que non poden. ser atribuíbeis 
a un lugar se, 
nón a unha 
mentalidad e, 
a unha ma, 
neira de ser, 
idiosincrásia 
(os mouros, a 

· noite, o lume, 
a auga, as 
meigas, tras, 
nos etc) e a 
eles está adi, 
cada a pri, 
meira parte 
da guia. 

Ponto de en, 
contra que 
evitará en 
grande rñedi, 
da ter qu.e 
andar mergu, 
11:1.ndo en 
publicacións 

Trátase · 
dunha guia 
bastante 
completa. 
Localiza 
lendas en 
case 120 
lugares do 
país e 
fomécenos 
de mapas 
para 
chegarmos 
ali. 

periódicas de aceso complexo 
para o leitor común. Vítor Va, 
quetro confecionou un deses li
bros que non deben faltar en 
nengunha biblioteca. Para 
maior profundamente tamén se 
ofrece unha bibliografía satis, 
factória. 

Exemplo finaÍ. Todos ternos ou, 
vida falar de Maria Soliño, pero 
quen era, onde está a Pena dos 
Namorados?• 

XOSÉ M. EYRÉ 

, PREMIOS XERAIS 1998 

tO.f!fAT '/A. 

Xosé Miranda 
Morning Star 

Unha novela 

de odios e ampres, tiros,. 
• I • I persecuc1ons, patXons 

e esperanzas. 

Unha novela .que gusta 

sen adovíos. 

MORNING STAR 
Xosé Miranda 
PREMIO XERAIS DE NOVELA, 1998 

MEMORIAS 
DUNRAPOSO 

Antonio Reigosa 

PREMIO MERLÍN 
DE LITERATURA INFANTIL, 1998 

-· 

XERAIS 

'·l ......... - .. - ......... . \ , .... . . . ~ 

Engaiolantes 

fábulas de raíz popular 

cun humor 

desbordante. 

. ' , ~ 
¡ 

canta de libros 

,, - 7 . 

As Indias de 
Avilés de Tar~mancos 

#. - -

Cando ó mundo entraba na casa a tra
vés das cartas dos familiares e viciños 
que tiñan cruzado o Atlántico, o 
mozo descobre 

· o significado 
da aventura. 
A editorial Ir 
Indo decidiu 
transladar No
va Crónica das 
Indias, de An
tón Avilés de 
T aramancos da 
colección infan
til á de narrativa, 
dándolle maior 
atractivo á sua 
apresentación. 
Avilés, fundamentalmente coñecido 
pola su~ poesía, volea nesta obra unha 
escrita exquisita, pala que as descrip, 
cións dos lugares e dos feitos a,dquiren 
preséncia física para o leitor. E a sua 

. visión da conquista de América, na 
que os ollos escollidos son os do i:ndí
xena asoballado. + 

Da Guenizah, 
obra póstuma 
de Belén Feliu 
A narración escrita por Belén Feliu é a 
dunha busqueda con, 
tinua, que pode 
ser a do vello 
amigo que vai 
detrás da Gueni
zah, no Cairo, 
ou a da história 
de Muros na que 
se mergulla a pró
pria autora. Edita, 
da por Espiral 
Maior, o libro sa,e 
tras a marte de Be
lén Feliu, o pasado 
ano, quen xa partí, 
cipaba cos seus artigas 
en publicacións como A ,Festa da Pala- , 
bra Silenciada, Doma ou Revista de Oc, 
cidente. t 

Personaxes de Outono 
Para o xomalista Manuel Darriba Ou, 
tonos espectaculares é o seu terceiro 
libro; primeiro foi a novela Paf 
Xarope, e des
pois, o poemá, 
ria Calar. Da, 
rriba eñlaza 
histórias cruza
das nesta nove
la, cuxos prota
gonistas son 
dous estudantes, 
un camioneiro, 
un polida, unha 
mestra e até os 
tripulantes dun 
helicóptero de salva-
mento. O autor gosta do real, e o real é 
moitas veces traxéd¡a. t 

Pr9postas pai:_a 
a relación entre ' 
educadores e adultos 
Marie Joseph Calvin leva anos forman, 
do profesores para mellorar a comunica, 
ción cos seus xóvenes alunas en París. 
Ensino e análise transaécional é o com, 
péndio das teorías e experiéndas que 
iniciou nos Estados Unidos o psiquiatra 
Eric Beme e que foron recollidas por 
Calvin. Trátase de 
que o educador 
se coñeza me
llar a si mesmo 
para poder en, 
tender. asi aos 
seus alunas. Está 
en Laiovento coa 
tradución de Ch
ristine García e 
Paco Rivas.t 

• '1 
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Ü COQdeL 

O Correo da Unesco 
Ano u. Novembro 1998. Prezo 620 pta. 

Director: René Lefort. 

Edita: Unesco. 

Responsábel da edkión galega: Xavier Senin. 

A celebración do 50 cabodano da Decla- . 
ración dos Direitos Humanos leva á pu
blicación da Unesco a encabezar o seu úl
timo número cunha análise sobre o seu 
desenvolvemento que queda claro no tí
tulo "unha tarefa inconclusa". Un "com
bate interminábel" di Francisco Soberón, 

encabezando un 
encarte no que 
tamén se 
recollen artigas 
da Comisária 
eur~pea de 
asuntos huma-
nitário, Emma 
Bonino, de 
Ron y 
Brauman, de 
Médicos sen 
Fronte iras e 
unha entre-

vista con William R. Pace, 
ademáis da editorial de Federico Mayor. 
Unha ampla reportaxe sobre as mulleres 
de Kabu1, a cuestión do clima e a conta
minaciqn despois d~ ser aprobado o Pro
toco lo de Kioto e o debate sobre a legali
zación das drogas teñen tamén preséncia 
na revista. Ampla conversa co escritor 
Manuel Vázquez Monralbán. t 

Segrel 
Boletin Poético 
da: Terra de Ordes 

N 2 2. Decembro 1998. De balde. 

Edita: Asociazón Cultural Obradoiro da Histó

ria. Apdo 42, 15680 Ordes. 

O desterros dos familiares e a morte en 
Burgos da nai do guerrilleiro antifranquis
ta de Ordes, Xosé Remuiñán Barreiro dá 

pé a Luis Seoane 
a escreber o poe
ma ·~v erdadeiro 
sucedido nun 
Nada!" que ago
ra se recolle no 
segundo núme-
ro do Segrel. 
Para este tem
po trancriben 
un cantar de 
Nada! que fo
ra grabado 
por A Quen-

lla, d0 que tamén se aporta a mú
sica nun pentagrama. Os versos das poeti
sas ordenses Reme Liste e M!! Xesus Bota
na completan o número que quer ser au
rofalante da criación literária da 
comarca.• 

Remesa 
Nº 33, .ano XII , Outono-1nverno 1998. 

Edita: Mesa pola Normalización Lingüística. 

http: //xxx. incerbok.ner/colecrivo/amesanl. 

A Mesa leva á portada do seu último bo
letín a campaña de cámbio de matrículas 
de Ourense, sen dúbida un dos logros do 
ano que agora.remata. O éxito do mara
tón de leitura de Valle-lriclán en galego 
co gallo da representación en español do 
Centro Dramático é tamén recollido no 

número. Impor
tantes novas ade
máis de interese 
para os leitores 
preocupados po
la 
normalización: 
a Xunta é inca
paz de traducir 
o Windows 
98, a discrimi
nación do te
léfono de in
forma~ión da 

Axéncia Tributária que non 
contempla o galega ou os avances, intere
santes·anque cativos, á hora de levar a 
nosa lingua á pantalla grande. Pilar Gar
cía Negro e Xosé Manuel Pazos fan 
balance dos quince anos de Lei de Nor
malización Lingüística. t 

Dos escravos negros 
aos escravos galegas 

Mil douscentos gal egos fo ron transportados a Cuba 
a meados do XIX para sustituir aos africanos 

* _-XERARDO DAS AIRAS 

A CHEGADA DOS -PRIMElROS ESCRA VOS NEGROS A CuBA V AISE PRO

-DUCIR, AO IGUAL QUE NO RESTO DAS AMÉRICAS, A PARTIR DO ANO 

1513 NO QUE A PROMULGACIÓN DE LEIS PROTECCIONISTAS DOS 

INDÍXENAS (APOIADAS POR ALGUNHAS ORDES RELIXIOSAS) LEVARÍA Á 

COROA ESPAÑOLA A LEVANTAR AS PROIBICIÓNS EXISTENTES SOBRE A 

TRATA E TRANSPORTE DE ESCRAVOS. A CAPTURA DE AFRICANOS E A 

SÚA ESCRA VIZACIÓN CONTOU DESDE UN PRINCJPIO CO BENEPRÁCITO 

DA lGREXA, POIS ESTA VÍA, NA C.QLONIZACIÓN DO CONTINENTE NE

GRO, UNHA CONTINUACIÓN DA CRUZADA MILITAR E EVANXELIZADO

RA QUE HABÍA POUCO REMATARA NA PENÍNSULA. SEN EMBARGO, 

Neste macabro pero boiante ne
gocio habería de intervir activa
mente a propia Coroa española. 
As auforizacións, as Licencias, os 
chamados asentos (monopolio) e 
as alcabalas (especie de valor en
gadido sobre a carga) foron ele
mentos fundamentais de control 
que lle reportarían á Coroa enor
mes beneficios. A medida que o 
negocio e o mercado se desenvol
vían, as licencias incrementarían 
o seu valor especulativo, atopán
dose en pouco tempo en mans dos 
rendeiros (con tratadores) portu
gueses que controlaban os paises 
africanos. Todo urr noxento negó
cio andaba a desenvolverse entre 
un e outro lado do Atlántico sem
pre coa connivéncia dos teólogos 
e país da lgrexa que se ben critica
ban o trato inhumano que se lle 
daba aos escravos, non cuestiona
ban a escravituc}e pois -esta -dicí
an- existe desde que o mundo é 
mundo. Ademais, e segundo xus
tifica (para redondear o aserto) o 
eminente padre Alonso de San
doval, esta práctica tiña tamén 
como fin último o bautizo e a sal-. 
vación dos negros paganos. 

Ata o ano 1595 non se vai produ
cir a chegada masiva de escravos 
negros a Cuba. A desaparición 
dos indíxenas (só ficaban mil no 
1570) e o desenvolvemento de 
numerosos enxeños azucareiros 
chamados trapkhes (lar. 
trapetum, muíño de aceite) habí
an traer en pouco tempo catro 
mil escravos á provincia de Ma
tanzas. A busca de pérolas, os 
transportes, o servizo doméstico ... 
e sobre todo as numerosas fortifi
cacións acelerarían nos anos se
guintes a importación de negros e 
tamén un contrabando incontro
lado dos mesmos. O trato inhu
mano, as numerosas mortes du
rante a viaxe, os apaleamentos e 
as mutilacións, a marcaxe ao lu
me (o marqués Del Valle púñalle 
o seu título gravado na meixe
la) ... e a mesma privación de li
berdade, farían erguer cara 1639 
algunhas voces en contra (desde 
a Igrexa e certos poderes políti
cos), ignoradas de contado polos 
propietarios de escravos que esta
oan plenamente convencidos da 
inferioridade dos negros. Esta si
tuación de privación de liberdade 

habería provocar, ao tempo, que 
numerosos e.scravos fuxisen (cí
marróns) e se enfrentasen arma
dos contra os axentes da coroa 
dando lugar a unh~ nova e lucra
tiva actividade de busca e captura 
encarnada nos cham_ados ranche
ad ores. E non era para menos 
pois na Cuba do 1681 un escravo 
da Guinea ou de Cabo Verde co- -
tizábase a catrocentos pesos men
tr~s que un de Angola, considera
dos de inferior calidade, custaba 
ao redor de douscentos. 

Rede-portuguesa e 
española 

O monopolio do tráfico negreiro 
habíase repartir entre España e 
Portugal auspiciado polo portu
gués Duarte López quen conven
ceu a ambas coroas das enormes 
rendas que produciría a creación 
dun monopolio da trata nas In
dias ao tempo que se consolidaba 
a conquista de Angola. Os con-

NESTA NOVA CRUZADA, EsPAÑA NON HABÍA TER UN PAPEL PREPON

DERANTE POIS A MAIOR PARTE DOS TERRITORIO AFRICANOS CORRES

PONDÉRANLLE EN BENEFICIO AOS PORTUGUESES. Aos POUCO ANO 

DA CHEGADA ESPAÑOLA A AMÉRICA, O INCREMENTO E A D!VERSIDA

DE DAS EXPLOTACIÓN FARÍA INSUFICIENTES O INDÍXENA AMERICA

NOS QUE ADEMAIS DE MAL DOTADO PARA O DURO TRABALLO 

NAS MINAS SUFRÍAN UNHA VERTIXINOSA MERMA POBOA IONAL. 

XA QUE.LOGO, OS PORTO DE VERACRUZ E CARTAXENA VAN E 

CONVERTER NOS CENTRO AUTORIZADO DE RE EPCIÓN DE E RA 

YOS QUE LOGO SE DISTRIBUIRÍAN A OUTROS PUNTO DO CONTINENTE. 

tratos africanos beneficiaban a 
Portugal e as rendas das vendas 
americanas a España, · sendo os 
porros de Sevilla e Lisboa os cen
tros de operacións. Aos ingleses e 
holandeses había de quedarlles só 
o piratesco beneficio que puide
sen tirar do transporte clandesti
no e do contrabando de negros 
que logo distribuían desde as bases 
de Curayao e Barbados. Un dato a 
ter en con ta neste negocio (e de 
interese para Spielberg, moi preo
cupado tamén polo tema) foi a 
importante intervención no ne
gocio dos asentos desempeñada 
por burgueses xudíos (agora cris
tiáns novos) de orixe portuguesa. 
A crise económica portuguesa do 
1626 traeríaos a España e logo a 
América onde desenvolverían 
unha forte rede comercial escra
vista desvinculada da burocracia 
españo,la e da lgrexa. O éxito eco
nómico de~tes infieis e xudíos avi
varía os ciúmes e o resentimento 
das autoridades españolas que 
ademáis de acosalos coa lnquisi-

ción, aproveitarían para vingars 
deles a raíz da sublevación portu
guesa do 1640. Nos anos eguin
tes, o tráfico legal seguiría contro
lado pola Coroa española {Felipe 
V tiña grande parte na Compañía 
Real de Guinea) que unhas veces 
lle deixaba os asentos aos portu
gueses, outras aos franceses e ou
tras aos ingleses (en base ao trata
do de Utrech) recibindo sempre 
importantes sumas a conta. 

A potenciación do cultivo de ta
baco, con forte demanda en toda 
Europa, habían levar á illa de Cu
ba máis continxentes de escravos 
(moitos guanches das Canárias ta
mén), sendo que no 1763 (en 
mans inglesas) e con motivo da 
introducción das plantacións de 
café, chegan á illa 11.000 negros 
máis. Desde finais do XVIII a pobo
ación negra de Cuba triplicárase e 
os xa numerosos escravos libres 
(situación propiciada pola inde
pendencia das colonias inglesas e 

(Continua na páxina seguinte) 



ANOSA TERRA 

(Ven da páxina anterior) 

a Revolución francesa) das cicla, 
des comezaron unha xeira de so, 
erguementos ao non atoparen 
medios de traballo. &tes levanta, 
mentos (1795 e 1812), exclusiva, 
mente negros e dirixidos respecti, 
vamente por Morales e Aponte, 
serían duramente reprimidos. 
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rais que cos seus coiros avivaban 
aos que se durmían. 

Desde comezos do XlX e nos vin, 
tecinco anos seguintes, os enxe, 
ños de azucar van pasar de 400 a 
1.000 e a exportación de café vai 
sufrir un importante incremento. 
O comercio libre de negros, apro, 
bado polas Cortes de Cádiz a ins, 
táncias dos terratenentes cuba, 
nos, vai levar tamén a comer, 
ciantes e empresários galegos 
arruinado pelas guerras a se me, 
ter tamén no negócio da trata. 
Non ob tante, esta comewu a ser 
e mbatida primeiramente por In, 
glat rra e máis tarde pelas Cortes 
e pañol durante periodo li, 
bcrais, propugnand o abolido, 
ni moda e cravitude. Mais a ne, 
e idadc de man de obra negra 
volve plantexar en Cuba a posi, 
bilidad d importar mái e era, 
v pr ducíndo e alianzas entre 
os propietarios desees e os gober, 
nadore e pañoi . Xa no 1817 e 
por impo ición dos ingleses ao rei 
Fernando Vll, a Coroa española 
vai proibir oficialmente a trata de 
escravos. A medida viña reforza, 
da ramén pola diminución de 
branco na illa (700.000 h.) que 
dun 68 % riña pasado xa ao 42%, 

Durante 300 anos a povoación africana foi diezmada para sufrir a escravitude en América. 

Centos de casos como este seguí, 
rían acrecentando máis os desexos 
de liberdade dos negros que masi, 
varnente irían engrosando as par, 
tidas de Maceo, Quintín Banderas 
ou Máximo Gómez para loitar 
contra o poder colonial. No 1898 
e xa en plena guerra cos USA, un 
terratenente hispano,cubano 
independentista, facía seu o te, 
mor de que os ianquis, que xa fra, 
casaran no intento de botar aos 
seus negros para Liberia, tentasen 
agora, ao gañaren a guerra, colo, 
calos en Cuba e apoiar o vello 
ideal da creación da Liga Antilla, 
na conformada pola fusión da ne, 
gritude caribeña. A súa proposta 
dunha Cuba libre pasaba agora ra, 
cialmente polo fomento da inmi, 
gración branca, peninsular e ca, 
naria e así ir branquexando (sic) a 
illa na que a poboación negra des, 
pois do periodo de guerras ficara 
reducida a 400.000 negros. Rema, 
ta deducindo que, en poucos 
anos, Cuba, polo seu grao de civifi, 
zación e cultura, poderla contar en 
medio século con seis millóns de 
habitantes só brancas que farían 
da illa un país rico, próspero e feliz. 

endo xa o negro o 58% da po, 
boación. Destes, 270.000 ainda 
permanecían traballando nas 
plantacións e enxeños baixo o ré, 
xime da escravitude. 

Galegos escravizados 

A aplicación do vapor aos enxe, 
ño (chamado por isto cachirn, 
bos) vai propiciar unha maior 
producción e polo tanto unha 
maior demanda de man de obra. 
A con trucción do camiño de · 
ferro, o cafetai e as azucareiras 
traerían 300.000 escravo mái a 
Cuba no periodo 
1823,1865. Nesre 
t m nacerían 
organización que 
r laman a bera, 

Como 

gañosos modos usados na súa re, 
cluta, a dureza da travesía, a súa 
situación social e as duras condi, 
cións de traballo (con alta mor, 
tandade e desercións) impostas 
nos contratos, debemos cualifica, 
las como escravismo galega pois 
superaba nas súas infrahumanas 
condicións ao sufrido polos escra, 
vos negros da época O deputado 
e empresário ourensano Urbano 
Feijoo sería un dos que máis se 
di tinguiría na "beneficéncia" e 
explotación dos inmigrantes gale, 
gos destinados a revivir en Cuba a 
peor época da escravitude negra. 

Mais o soño da liberdade comeza, 
ba de novo a tantear novas vías 
para a emancipación cubana, 50, 

bre todo tendo en conta que na 
altura de 1862, a poboación apro, 
ximada da illa era de 1.380.000 
h., dos que 600.000 eran crioulos, 
600.000 negros, 35.000 chineses 
(expulsados de USA), algúns in, 
díxenas e 120.000 españois. Coin, . 
cidindo co período coñecido en 

llipaña como Se, 
xenio Revolucio, 
nario (1868) os 
cubanos van ini, 

nfa de : alternativa máis 
~ viable á crise 

ciar unha série de 
loitas anticoloniais 
que van ser xér, 
molo da futura in, 
dependéncia. O 
gobemo progresis, 
ta español, xa que 
logo, opta por dar 
un importante Pª' 
so antiescravista 
ao decretar a abo, 
lición progresiva 

portantes repercu, 
sións en Cuba pois 
a trata de escravos, 
xa limitada, dimí, 
nuiría fortemente 
a partir do 1846, 
asunto que preocu, 
paría moito á oli, 
garquía mandata, 
ria que xa pensa en 
anexionarse aos 
USA e unir esfor, 
zos cos estados su, 

. . 
: escravista, 

xorde 
-

a "importación" 
de colonos 
xóvenes 
da península, 
figurando 
entre eles 1.200 
gal egos 
procedentes 
do rural. 

da escravitude me, 
diante unha in, 
demnización aos 
propietarios de es, 
cravos. lsto, se ben 
trouxo unha im, 
portante diminu, 
ción dos- cachim, 
bos ( enxeños), re, 
<lucidos xa a 531 
no 1869, non mer, 
mou a producción 
de azúcar e de ou, 
tros productos que 
tiñan no veciño 
americano ao 
maior comprador. 
Unha nova rebe, 

reños esclavistas. Entanto, como 
alternativa máis viable á crise es, 
cravista, xorde a "importación" de 
colonos xóvenes da península, fi, 
gurando entre eles 1.200 galegas 
procedentes do rural e coñecedo, 
res dos hbores do campo. Os en, 

lión, esta vez no 1879,80 (Guerra 
Chiquita), obrig?tía a que ao me, 
nos teoricamente, as Cortes espa, 
ñolas decretasen no 1880 o final 
da escravitude (emancipación). 
Sen embargo, os escravos seguirí, 
an ligados aos seus donos cobran, 

do os máis afortunados un misera, 
ble soldo de tres pesos por traba, 
llar máis de vinte horas. Ao tem, 
po, os contínuos abusos e escán, 
dalos promovidos polos conserva, 
dores (políticos e terrarenentes) 
españois contra os seus escravos, 
comezaban a ser denunciados e 
mesmo expedientados, asuntos es, 
tes que non parecían importalle 
demasiado pois moitos negros se, 
guían a ser barbaramente explota, 
dos. O mesmo gobernador civil da 
Habana, marqués de Altagracia, 
protexía descaradamente aos pro, 
pietarios dos enxeños que eludían 
as disposicións legais e mesmo os 
nomeaba alcaldes das poboacións 
para que incrementasen o seu po, 
der político e influéncia económi, 
ca. Este mesmo gobernador era 
apoderado (director) dun enxeño 
que posuía en Colón o ministro 
de Gobernación español Francis, 
co Romero Robledo e no que no 
1885 se ía producir un dos feitos, 

que ao se facer público, había pro-
vacar no ano seguinte a definitiva 
definitiva eliminación por llipaña 
de todo tipo de escravitude. A 
morte dunha meniña negra, cha, 
macla águeda que falecera no cepo 
despois de ser barbaramente awu, 
tada co mocho por un dos boye, 
ros, faría que a prensa liberal cu, 
bana puxese en evidéncia a dure, 
za do trato que a pesar das leis, se 
lle practicaba aos escravos nos en, 
xeños. Ao paso das denuncias sai, 
ría o encargado do enxeño xustifi, 
cando o esquisito trato que desde 
sempre se lle dispensara alí aos 
negros, incidindo en que o tra, 
ballo <lestes era de dúas da ma, 
drugada ás doce do mediodía e 
que despois dunha hora de des, 
canso continuaban tráballando 
no campo ata o anoitecer. Can, 
do voltaban, os negros seguirían 
traballando no batey deica as dez 
ou once da noite e se algún des, 
falecese había na finca seis maio, 

Outonos espectaculares 
Manuel Darriba 

medusa 
,Sot~1;; ·¡;¡ª-"® 

Co comezo da loita emancipado, 
ra no 1868, ficaría suspendido o 
tráfico oficial de escravos negros 
cara Cuba, sendo agora milleiros 
de inmigrantes (en grande por, 
centaxe galegas) e soldados espa, 
ñois os que paradoxicamente su, 
fran as duras viaxes atlánticas, as 
enfermidades e as cruezas da gue, 
rra ou unha .precária situación la, 
boral. En trinta anos (do 68 ao 
98), máis de 20.000 galegos e me, 
dio millón de soldados (tamén a 
maioría gal egos) tiñan viaxado a 
Cuba para defender o derradeiro 
bastión colonial español: Defini, 
tivamente, o negriño Panchito ae 
Castelao e a mulata de folleto turís, 
tico non son máis que dous epígonos 
des ta história. • 

,, 

, .. 

,,.. 



22 31 DE DECEMBRO DE 1998 • N2 863 

Rciul Castro, Che Guevara, Cienfuegos, 
Fidel ••• os primeiros anos da Revolución , 

foron recollidos exaustivamente por 
Corral~s . . 

Raúl Corrales, 
. ·; . ' 

o galega cronista .gráfico da Revolución Cubana 
O .1 de Xaneiro·de 1959 entraban os guerrilleiros na Habana 

-0- XAN FRAGA RODRÍGUEZ 

O mesmo dia que os forenses cu, 
banos confirmaban oficialmente 
que os restos atopados en Valle, 
grande (Bolívia) eran os do Che 
Guevara, estaba na casa do fotó, 
grafo Alberto Díaz (Korda) no 
bairro de Mirama r, na Habana, 
falando daqueles momentos do 5 
de Marzo de 1960 en que faria 
unha das fotos máis famosas da 
história da fo~ografia. Daqueles 
momentos en que, nunha tribuna 
improvisada na rua 12 e 23 perto . 
da necrópole de Colón, ·que fixe, 
ra o arquitecto galego Calixto 
Loira, atopábanse os difÍ?'entes da 
Revolución para ·despedir os mór, 
tos do atentado terrorista contra 
o mercante francés "La Coubre" 
no porto habaneim, un dos moi, 
tísimos atentados criminais con, 
tra a Revolución. Ali estaba fa, 

nesto Guevara, que quedaría in, 
mortalizado para sempre coa Lei, 
ca de Korda. E falabamos desa fo, 
to e da história da fotografía cu, 
bana, cando ante a nasa pergunta 
de quen fora o seu mestre, cantes, 
tounos sen. dubidar que o galega 
Raúl Corrales. Mestre e amigo. 

Efectivamente, através das foto, 
grafías de Corrales podemos se, 
guir a história da Revolución Cu, 
bana especialmente enrie os anos 
1959 e 1962, os anos da épica co, 
mo o mesmo Corrales define. T º' 
dos os acontecimentos significati, 
vos quedaron plasmados pala sua 

. cámara. Desde a sinatu!a da pí:i, 
meira Lei da Reforma Agrária e a 
toma dos latifúndios da United 
Fruit Company con esa extraordi, 
nária "Caballería" (1959) até a 
crise dos Misis (1962) pasando 
pola primeira Declaración da Ha, 

bana . (1960), Fidel na ONU, A 
marcha dos 62 kms., Praia Girón 
ou a Declaración do carácter so, 
cialista da_ ~evolución (1961). · 

Raúl Corrales, que sinte unha 
atracción especial por Qaliza, 
contounos na sua casa de Cojí, 
mar onde vive desde hai 45 anos, 
da sua viaxe a Galiza polo 1970, 
1971, visitando a casa dos país de 
Fidel e Raúl Castro para facerse 
coa partida de nacimento e al, 
gunha "chave". Pero sobre ' todo 
lembra as clases no Plantel Con, 
cepción Arenal do Centro Gale, 
go, da Asóci!Jción Val de Lemas, 
das festas e romarias onde coñe, 
ceria á sua dona Norma López, 
casando no 1953; de como con, 

· seguíu meter na mesma foto a fí, 
del e un millón de cubanos, dos 
negativos que lle caeron ao mar 
durante "Praia Girón" que con, 

serva e espera que a ciéncia al, 
gun dia os recupere, dos días da 
crise dos misis na província das 
Villas onde ia cobrir a informa, 
ción para "Revolución" pensan, 
do que seri;;i. o fin; do seu irmán 
Serafín que viu na guerra civil a 
loitar pala República; da sua pai, 
xón pala música, da técnica e da 
arte fotográfica, desa titulada "O 
soño"(1959) que está entrea as 
mellares da história, dos seus 
mestres José Tabío e Francisco 
Altuna, do seu grande amigo 
Korda, e sobre todo da sua con, 
fianza ná Revolución. 

Despedímonos coa confianza en 
que no 1999, con motivo do 40 
aniversário da Revolución Cuba, 
na, se poida oferecer na Galiza un, 
ha grande exposición antolóxica 
meirande que a da Fotobienal/92 
deste artista galego,cubano. • 

ANOSATERRA 

Un fillo 
de galegas 
de Lugo 

RaCtl Corrale Fornas (Ciego de 
Ávila, 1925). Fillo de emigrantes 
galegos. A nai Antonia Varela 
Platero, de Entreambasaugas 
(Guntin), o pai, Antonio Corral 
Fornas de Vilalba. É o menor de 
seis irmáns, dous nacidos na Galiza. 

Estuda no Plantel Concepción 
Arenal (Prado,Dragone) do 
Centro Galega, ao mesmo tempo 
que axydaba aos seus país na tenda 
de fruitas. T amén faria de 
limpabotas, vendedor de periódicos 
e revistas, ballet de Jorge Negrete 
nas suas representación en Cuba 
etc. Pero o máis importante é cando 
entra, no 1944, en Cuba Son0' 
Film, que fundara no 1938 José 
T abío Palma entre outros, empresa 
ligada ao Partido Socialista Popular. 
Alí aprendería o manexo das 
cámaras. O seu primeiro encargo 
seria sustituir a Francisco Altuna e 
cubrir unha reunión do sindicato 
dos sastres na Habana Y ella. 

No 1946 pasa ao periódico "Hoy" 
do PSP, que dirixia Aníbal 
Escalame, senda Secretario Blas 
Roca. Aqui traballará aré 1953, que 
co Asalto ao Moneada, eria 
clausurado polo ditador Batista. 
Pasará daque1a á histórica revista 
"Bohemia" e "Carteles" sendo 
proprietário Ángel Quevedo, e que 
dirix ia esta última o exilado 
español Antonio Ortega. Tamén 
colabora con "América Deportiva", 
"Última Hora", "Vanidades" e na 
empresa de publicidade " ib ney" e 
fai de free lance con Óscar Pino 
Santos como redactor. C triunfo 
casrrista de 1959, e menza a 
traballar no órgano de expresión d 
Movimenro 26 de Xullo, 
"Revolución" que dirixia Car! s 
Franqui e Cabrera Infame. 

!mediatamente é nomeado por 
Fidel Castro director de Fotografía 
do Instituto Nacional de Reforma 
Agrária (INRA) sustituto do 
antigo Ministério de Agricultura, 
e aquí estará até 1962 co máximo 
líder da Revolución . Desta etapa 
son as importantísimas revistas 
"INRA" e "Cuba". 

De 1962 a 1964 estará na 
Académia de Ciéncias ( Capitólio) 
sendo un dos cofundadores, 
dirixindo a sección d.e fotografía . 
No 1964, Celia Sánchez proponlle 
pasar a unha Oficina que se ia 
criar para recopilar todo o material 
gráfico da Revolución. É dicer a 
Oficina de Asuntos Históricos do 
Consello de Estado. Aqui estará 
até a sua xubilación no 1995. Fixo 
numerosas exposicións individuais 
e colectivas, nacionais e 
intemacionais. Ten vários libros 
publicados corno Playa Girón 1 

Cuba, La emoción en la Histária, 
Cojímar: El vechio e el mare. + 
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A f onte do. ArnadO 
Desde MonfOrte pode-se seguir a 
canle do Cabe doadamente, pois 
é terra cha e vai el devagar bus
cando a caída. Pasamos por Póboa 
do Brollón, onde morre a chaira, 
e desde ali, contra corrente, subi
mos por Pacios de Veiga até Vi
duedo para ver os meandros que 
fai e a violéncia con que se afon
da. Volve, logo, a se serenar, polo 
val de San Pedro, Pacios e Donti
de, bicando xa os pés do Pazo de 
Don Piñor. Estreita-se outra vez a 
montaña até Trascastro onde, 
nun xiro de 90º, recebe ao rio 
Antigua que vén da Ferreiria. 

auga que alimentan 
terras e muiños. Axi
ña chegamos a un de
les, con antiga fábrica 
de luz, ou iso parece. 
O lugar é un encanto, 
de encantamento, di
go, sen esaxerar. Hai 
unha ponte que inícia 
a calzada de T rascast
ro, e camiños e vieiros 
que levan a vários re
gueiros que baixan da ' 
montaña para, engor
dar o Cabe. Arbores 
imensas, freixos, o 

mos unha canle ancha · 
inzada de riarengos e 
óutras pedras de mine
ral, que:vén do monte. 
Non: obst.ante, sentí~ 
mos a auga, máis abai
xo, bruando. Cara ah 
irnos e de sú·peto, de 

- entre as pedras, sai Sa
ef, e asusta-nos. Non 
fai. ~aso das nQsas pro
t es fas e corre a nos 
mostrar o .milagre da 
auga nacendo en sus
piros da mesma terra, 
saindo a cachón da 

-t~almente r.enace, par filtración _. 
das suas augas un kilómetro máis -. ' 

-arriba, é o Río Antígua. A Fon-- ··· 
te do Amado, portanto, seria o -
lugar da .desembocadura del no 
noso amado Cabe. . 

sempre presente cho- Paz:o de Don Piñor, O Íncio. · pena~ das pedras. É a 

Oue cousa misteriosa. Saef f¡; 
xo -nos ver os guerreiros de 
Aníbal templando as espadas 
nestas augas claras e sonadas, os 
ferreiros construindo as fefrei
rias .pola sua canle, e xentes de 
acentos diversos tomando-as 
como xarope. Cando subimos a 
Trascastro séntimos o estarre
cente ouvear do lo.bo, e vemos 
a Ári.xel Fole, con· pucha e ca
xato, parado no meio do cami
ño a falar el só, e a Saef, con 
disimulo, ineter-se silenciosa
mente na silveira para non o 
asustar. Oue cousas contaría 
Don Án~el se a ollase! + 

N ese ponto deixamos o coche 
fronte a unha estradiña que leva 
ao caserio de San Miguel, na aba 
do Santa Bárbara, e a uns tres 
km. antes da Ferreiria. Andamos 
un camiño comodamente, abei
rando unha das moitas canles de 

plo, pradairos, bída-
los ... nunha selva virxe só suavi_
zada polos apinados prados. E 
sempre o doce soar da auga e o 
canto sinfónico de paxaros. 

un camiño sombreado por altÓs 
carballos. Sobe, achaia-se e bai-

Ponte· do Amado, on
de nace o Cabe. Saef, moi sábia 
ela, ·e rabicha, explica que o Ca
be nace na montaña, aló por 
Fontes, ou máis arriba, por Ca
bude e Foilebar, cara-á Serrado 
Oríbio. Aquí, no Ai:_nado, quen Arrodeamos o muiño para pillar 

. xa até a canle do Cabe. Soa, in
sistente, a auga dunha fervenza, 
e a das pincheiras. Chegamos ao 
rio, mais non leva auga. Só ve-

OPtNIÓN 

OS GUIÓNS QUE NON GUÍAN, OU OS TRAZOS SEN TRAZA (e rv) 

ALGUNHAS CONSIDERACIÓNS ADICIONAlS 
Todo sistema pronominal é, como apuntamos o 
outro día, unha maquinaria de sinalamento das 
eñtidades que interveñen no discurso. E é útil 
porque os fluxos orais ou escritos son só a ver
sión degradada, por forza deitada na liña do tem
po ou do renglón, dunhas construcións que, nos 
nosos entendementos, adoitan implicar máis di
mensións da úneca dispoñíbel para a sua exte
riorización. Nótese que un verbo como 'dar', por 
exemplo, esixe un suxeito que dea, algo que se 
dá e alguén a quen llo dar, aparte de poder en
guedellarse nos tempos, maneiras, lugares e ou
tras circunstancias da doación. Mesmo un verbo 
tan íntimo como 'soñar' só perde unha destas di
mensións, e só verbos tan pouco activos como 
'durmir' chegan a perder duas, perdendo tres, ao 
cabo, algúns outros como 'chover'. Nesta paisa
xe multidimensional convén, pois, mesmo como 
andaimarfa da nosa proJ?ria construción, dispo
ñer de rótul s que salienten algunhas das orien
tación que lle dan intelixibilidade. 

pr n me fan parte imp rtante desta rotula
d n, con tituíndo, de feito, unha rede altamen
te interactiva e ben pecializada no tratamento 
d entes, c ncreto ou ab tractos. Cando o es
paci mental dexera á linealidade falada ou es
crita, os lugares onde os rótulos fican resultan 
afnda máis esenciai do que no discurso interior 
para a comprensión comprida do campo de ob
xecti vos e gradientes que extendemos perante 
do interlocutor, ou el perante de nós. Eis polo 
que a funcións dos pronomes poden semellar 
contraditorias, e non reducíbeis ás de meros sus
titutos do, nome, como se dicía nas ·vellas gra
máticas. As veces aforran reiteracións, ás veces 
comprácense en teimar na referencia a entes 
que semellaban xa especificados dabondo. Aí é 
onde arraíza, porén, a sua excelencia. 

Nestas condicións, doado é comprender que a 
evolución dos pronomes é a evolución dunha uni
dade orgánica, dun sistema: un proceso que inte
ractúa vivamente coas mudanzas de tódolos de
máis elementos do discurso. Cando un organismo' 
desenrola gadoupas, desenrola tamén esfebradores 
cairos, moas de cume tallante e intestino apto pa
ra dixerir con pousío a carne que talvez o ateigue, 
logo de acaso longos interludios de caza. Os cascos 
agallopadores, as defensas córneas, os grandes ta
maños, e ás veces estas tres construcións da histo
ria natural a un tempo, asócianse, en troques, con 
dentes queixares moedores e intestinos acaídos pa
ra amolecer a celulosa vexetal, de doado acceso, 
pero dixestión difícil. Non hai herbívoros conga
doupas, nen carnívoros con pesuños. Un lobo ma
rre comesto de fame se se. lle enluvan as unllas; un 

MIGUELANXO 

MURADO 

'O guión 
pronominal non 

pode parecer, 
pois, senon un 

tento de 
esf iañar, esbroar 
e devolverlle as 
arestas ao que a 

nosa historia 
teceu" 

cervo morre comesto dos lobos se se lle calzan os 
pesuñas. Lugar común da bioloxía, tamén esta tó
xica esmagante da lei das correlacións orgánicas 
envolve ás linguas - as probas son abrumadoras-, e 
moi en especial aos seus mecanismos relacionais. 

Desta maneira, o estado dun sistema pronomi
nal nun determinado instante de tempo é coma 
o de calquera outro sistema histórico. Coma o 
dun lobo, dun cervo, dunha fraga: un equilibro 
dinámico no que participan amiúde moitas va
riábeis, tamén amiúde ligadas por moitas das in
teraccións do surprendente número posíbd' de
las. Non é que non admita mudanzas: ben pola 
contra, a sua esencia é mesmamente mudar, co
mo diría Heráclito. É só que non admite mu
danzas non contestes coa lóxica que o criou, 
que o leva a reproducirse, que o fai remanecer. 
A actual crise ecolóxica ensina ben que para in
tervir nun sistema compre andar con pés de lá. 

O galego goza dun sistema pronominal recoñe
cidamente feliz, froito dunha evolución que foi 
luíndo delicadamente as arestas dos verbos e 
dos pronomes rtl~smos para permitir un encaixe 
ben conteste, mesmo un fundido, das adoito nu
merosas pezas que acoden no apoio dos obxec
tos dunha proposición. A historia do galego 
construíu así unha estrutura non só de eficacia 
notábel, senon tamén dunha precisión expresi
va que outros idiomas logran con paráfrases sen 
dúbida igualmente expresivas e precisas, pero 
con frecuencia menos condensadas. Este mesmo . 
traballado é, naturalmente, factor que non con
tribúe a facer obvias as fronteiras morfolóxicas 
de moitos dos nosos construtos pronominais. 
Existen, certamente, e son discerníbeis; máis ás 
veces a sua localización parece requerir unha 
pequeneira reflexión gramatical que, polo que 
se vé, non todo o mundo está disposto a facer 
cando escrebe de maneira instrumental, e ás ve
ces mesmo cando o fai con pretensión literaria. 

Se os nosos construtos pronominais non sempre 
gastan de amosar as suas bisagras, éo por unha 
poderosa razón:· tal exhibicionismo non é unha 
instancia directriz importante na evolución de 
nengún idioma. Sonas en troques a facilidade 
articulatoria dende un ponto de vista fonolóxi
co, a facilidade para a categorización auditiva, a 
minimización das homonimias, a maximización 
da economía flexiva, a capacidade de se super
poñer ás combinatorias de elementos que a rea
lidade oferece, e outras moitas -que os prono
mes galegas satisfán con certa gracia- entre as 
que non se conta. a de lles ciaren satisfaccións 
aos morfólogos excesivamente esquemáticos. As 

declinacións latinas semellaban cáseque perfec
tas, mais vese que só de se non alviscar por onde 
ía a evolución do latín (seica xa a Marco Anto
nio chegaran a advertirlle no senado que se non 
utilizaba máis preposicións ía confundir os audi
torios populares). Así vistas as causas, 'o guión 
pronominal non pode parecer, pois, senon un 
tento de esfiañar, esbroar e devolverlle as arestas 
ao que a nosa historia teceu, amasou e luíu con 
finura digna, talvez, doutros gramáticos. 

Non esperamos, naturalmente, que as razóns adu, 
ciclas nesta serie de comentos que agora finda 
convenzan a ninguén. Ao cabo, son tan obvias 
que ben mesto había ser o cribo que non as deixa
ra ver. Mais si cabería esperar que o breve catálo
go de laceira gramatical exposto na precedente 
entrega movera a certa -por sí dicih- conten
ción. Séndomos francos, diremos que a nosa vis 
retranqueira recibe unha ·pecadenta gratificación 
cando algún manierista do trazo entra de tara
mancos nalgunha cláusula infeliz. Especialmente 
gozosos son, a tal respeito, os casos nos que as 
duas escolásticas rivais son levadas poló escriba a 
emporcallérense.mutuamente no mesmo vocábu
lo, cada unha en cadanséü lugar improprio. Mais 
aparte de que todo chega a aballoar co tempo, 
certo é que tamén hai erros·tristeiros: os de quen 
evidencian unha fala competente, e afean a sua 
escrita só polo seu lícito descoñecemento dunhas 
normas tan sofisticadas como inúteis. Os resulta
dos dos experimentos cos guións son, pois, desata
dores sen paliativos. Nen tan sequer poden xusd
ficarse coa falla de interese: a actu~l escrita en ga, 
lego poderase calificar do que se quixer, menos de 
vouga de intereses, lícitos ou non. 

Coma tantos outros, o e~emplo do fútbol e a so
lución diferencial das traxectorias, proposto o 
outro día, ilustra o feíto de que unha cousa é fa
cer algo . ben (fa lar, escribir, cantar, dixerir) e 
outra que quen o fai dea racionalizado os meca
nismos que pon en movemento para facelo. 
Claro qu_e agora poderiamos enguedellarnos na 

· discusión absurda acerca de se a lingua . é feíto 
natural ou cultural. Mais como tamén vimos xa 
(lembremos o L de 'fixéchelo' ou o N de 'farei
no'), a mesma lingua ensina que hai proprieda
des emerxentes, non atribufbeis a nengún dos 
elementos dun sistema, senon á sua interacción. 
Son es~s propriedades que non se resolven con 
meras adicións, senon con produtos e outras 
operacións máis arriscadas. Non vaia ser, así, 
que o culturalismo do guión sexa un fleses fac
tores que -coma algúns outros logros ~ulturais, 
ou coma o cero- fan nulo o resultado á marxe 
dos outros elementos do sistema.• 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - ._ - - - - - - - • - ... - - - - - - - - - - - - - - _ .. - - - - - - - -· - : - - - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - _ - · - - _ - - - - - : - - • - - - - - - - • _- - - - - - - - - - - • - - - - • - - - - - - - - - - - - - - -

1(1 



24 31 DE DECEMBRO DE 1998 • N2 863 Gtuieiro·· 
. CUL'J'.URAL 

Unha vida inútil 
Din que foi Afonso 11, o Casto, 
quen mandou construir esta 
ponte sobre o Tambre, para 
unir Noia con-Outes. 

alvo algún documento es, 
quecido, ninguén pode 
asegurar hoxe en día, cales 

foron os. motivos éticos, estéti, 
cos e económicos que o promo, 
tor da obra lle pedíiu ao contra, 
tista;· o cerro é que, si ben etica, 
mente era una necesidade da 
bisbarra, esteticame.nte deixa 
moito que desexar ~ economi; 
camente debeu ser unha ruína. 

Se nos é rechamante esp. rara 
torcedura no medio da ponte, tal 
que dous obreiros distintos a co, 
mezasen, cada un desde unha 
beira e sen coordin~ción, m~ior 
é o misterio que encerra a canti, 
ga, na que se reflexa que foi un 
só canteiro quen traballou ' nela, 
infelizmente sen poder rematala: 

"Adeus, Ponte de don Afonso; 
¿quen che terminará? 
Trinta anos me levaches, 
a flor da miña mocedá". 

Non hai libro de memorias que 
resuma unha vida de maneira 
tan clara e concisa. Pero ainda 
así, ¿que fíxo este canteiro du, 
rante tantos anos para non dar 
rematado o seu traballo ?' 

Non me podo imaxinar a un 
home perdendo a súa vida en 
facer que fagamos, e logo mar, 
char lamentándose por non fe, 
matar a obra e incluso deixala 
torta. Non é doado concebir a 
un canteiro, profesional' dunha 
das tarefas máis importantes do 
decamiñar da humanidade, de, 
dicado a ver pasar a xente ou, 

simplemente, a falar por falar 
cos viaxeiros sen dar pancada. , 

Ecerto que era unha obra de 
moita envergadura e de maior 
necesidade para comunicar a 

boca da ría con Compostela pa, 
sando por Noia, por iso, quen a 
contratou, non puido chamar a 
un calquera, tivo que escoller a 
un mestre coa súa cuadrilla de 
expertos, formada polos fillos, os 
sobriños e demais familiares, pero -
con demostrada capacidade para 
executar q que se lle pedía. 

No me ................. : .................... Apelidos 

A ponte de don Afonso ou 
Pontenafonso, non era unha 
simple pontella para cruzar un 
regato.; por ela tiña que pasar 
toda a economía da banda nor, 
te da ría de Muros e Noia. 

Outra cousa é que o pro, 
motor, nesta ou en cal, 
quera outra obra, grande 

ou pequena, pode permitir un 
error humano, pode, se se quere, 
permitir que non se cumpra un 
determinado prazo, pero cando 
os obreiros levan un cerro tem, 

Enderezo .......................................................................... . 

Cod. Postal ............................. Teléfono ................... -...... .. 

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

Província ................................. País. 
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. . . .. ............... ~ ................................ Nº Sucursal ........................ . 
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recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais 
Galegas S.A. {A Nosa·Terra). 
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FRANCIS.CO A. VIDAL 

po sen darlle pé con bola ao 
asunto, polo ben do contribuín, 
te, rescíndese o contrato e · pó, 
ñense a outros no seu lugar. 

Entón, ¿que pasou para que non 
se dese rematado a ponte e por 
riba acabase deixándonos a idea 
de que se fixo mal adrede? ¿Ha, 
bería entre os gobernantes da 
época a intención de enganar 
aos paisanos? 

É moi posíbel que os veciños da 
comarca pagasen os seus impos, 
tos pensando en mellorar as súas 
vías de comunicación, e os xe, 
rentes dos fondos públicos os 
destinasen a obras noutros luga, 
res do reino, mentres aquí e de, 
moraban e eternizaban, sacán, 
dolle a fama aos bos obreiros. 

0e aque l canteiro conta e 
a~go máis.' e nos dixese na 
sua cantiga por que non 

puido rematala, por que despois 
de trinta anos traballando nun 
mesmo lugar se vai como fuxido 
e avergoñado e non se asenta 
onde, como é de supoñer xa co, 
ñecía a toda a vecindade. Se nos 
aclarasen o misterio dos obrei, 
ros, ou do reparto dos presupos, 
tos , desde a perspectiva de hoxe 
saberiamos xustificar ou condear 
aos políticos ou aos obreiros. 

Pensar que no futuro van poñer 
en entredicto a súa profesiona, 
lidade por culpa dun promotor 
mal intencionado, é unha das 
maiores desgracias que poden 
caer sobre un señor mestre de 
obras, que ao final se vai con 
ese lamento a unha vida inútil: 

"Trinta anos me levaches, 
a flor da miña mocedá." + 

ANOSA TERRA 

, Clódio 
González Pérez 
'Estamos asistindo á 
desaparición da cultura 
popular galega' 

Estou a ler artigas e publicacións 
de Roberto Blanco T orr . Escribin 
un libro sobre el e sígome inrere, 
ando polo tema. Resulta paradóxi, 

co que ape ar da ua importáncia 
sexa un grande descoñecido. 

Que recomenda ler? 

Ademais de Antón Fraguas é inte, 
resante todo o que se está a publi, 
car obre Blanco Torre . 

Ven de publicar a biografia de An, 
tón Fraguas, como é que lle enea, 
rregan este traballo a un etnógrafo? 

O fundamental é que coñezo a Don 
Antón de hai moitos anos. Levo 
traballando con el moito tempo pü' 

la miña perrenza á Xunta Reitora 
do Museu do Povo Galego. Acle, 
mais, coñezo cáseque toda a sua 
obra. Influe tamén que teño publi, 
cado moito obre etnografía e an, 
tropoloxia. Eses foron os factores 
máis importantes. En todo caso, hai 
que ter en canta que e tas biogra, 
fias teñen unha caracterf tica e pe, 
cífica: o autor admira á persoa bre 
a que escribe e non é igual qu fa, 
cer unha biografia obre unha 
soa a que non coñece de nada. 

Como biógrafo, que a pecto de , 
tacaría do papel de Antón Fra, 
guas no Museu? 

El leva moitos anos como director 
e segue no Patr nat . É un h me 
que leva traballando pola cultura 
galega moitos anos. 

O Museu do Povo Galega é o 
único que centra a sua actividade 
na cultura popular. 

A nível galega é o máis importante 
do ponto de vista etnográfico e an, 
tropolóxico. As sas de ofícios e de, 
mais teñen unha grande importán, 
cia e ainda terán máis se ternos en 
conta que nos últimos anos asisti, 
mos a unha desaparicióI) vertixino, 
sa da cultura popular. E unha far, 
ma de mantela e que as seguintes 
xeracións a coñezan, que saiban al, 
go do que foi a vida dos seus avós . 
Ademais, o Museu está a realizar 
un importante labor de dinamiza, 
ción cultural, organizando exposi, 
cións, este ano xa van unhas 18, 
editando publicacións de caracter 
divulgativo e organizando congre, 
sos como o do Feíto Diferencial.• 

Cen lle (Ourense) 1947. 
Obras: f\.rtigos e publicacións de antropoloxia 

e etnografia. 



Derradeiros 
dias paro 

contemplar 
a obro de 

Carmen 
Calvo na 

Sala de 
Cai)l(a 

Galicia da 
CORUÑA. 

Nesto 
cidade 

continua a 
Super· 

mercado 
da Arte. 

BUEU 
O Domingo, 

3de 
Xanelro, Lo 

Txoranga 
Revoltosa, 

actua no 
Aturuxo ás 

21 horas 
facendo tex· 

mex, 
rancheiros ••• 
ademais do 

cantante 
euskaldun 

Mora u. 

O Trinque 
Os eonto.s de Taramancos 

Ir Indo reedita un libro que no 
seu dia saira na mesma editorial: 
Nova Crónica de Indias de Avilés 
de T aramancos. Como xa 
demostrara en moitas ocasións, 

tamén en prosa, levantando 
aqui unha obra que achega a 
relación de galegas en América, 
desde unha visión contra. a 
colonización e o eurocentrismo. 
Literatura de alto nível de 
agasallo imprescindíbel. • 

• PÁXI NAS COORDENADAS POR AN DRÉ LUCA • 

-. Avilés amósase· como un dos 
i:osos máis grandes autores 

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

Burela 
• EXPOSICIÓNS 

RE ATA ÜTERO 

Derradeira semana da mos
tra de Renata Otero. Con
xun to de gravados onde se 
mes ruran texto , forogra 
fi a transferidas e collage. 
Aberta en A Zaranda. 

Cangas 
• EXPOSICIÓNS 

TBO 

Na Casa da Cultura p6de e 
ollar durante e te dia a 
mo tra Os in\Jentos do 
TBO, compo ta por unha 
ch a d debuxos, bu tos e 
guións, invención do mes
tre Franz de Copenhage. 

A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

XAQUIN MARIN 

A Agrupación Cultural 
Alexandre Bóveda (Linares 
Rivas 49-11'), acolle amos
tra de debuxos de Xaquin 
Marin, un total de 35 tra
ballos. 

CARMEN CALVO 

Últimos días da mostra de 
pintura de Carmen Calvo, 
que se pode ollar na Sala 
de Exposicións de Caixa 
Galicia. 

MODOTII E WESTON 

Comisariada polo Museu 
Internacional de Cine e Fo
wgrafia George Eastman e 
co apoio da Fundación 
Gannett, encóntrase aberra 
na Fundación Barrié, Mexi
canidade, mostra de foto
grafia dos norteamericanos 
Modotti e Weston . Para 
Modotti e Weston, México 
~upuña unha terra de infi-

nitas pos ibil idades, o co
rnezo de roda unha série de 
prespect ivas tanto perso
nais coma artísticas. Até o 
10 de Xaneiro. 

SUPERMERCADO 
DA ARTE 

Até o 10 de Xaneiro per
manece aberto no Pazo de 
Congresos, o supermerca
do da arte con máis de 
trescentos artistas, un to
tal de vintecinco mil 
obras expostas para a ven
da, con prezos comprendi
dos entre as 9.000 e 
27.000 pta. 

A MIRADA 
COMPRACIDA 
A MIRADA INQUEDA 

Na mostra A Mirada com
pracida a mirada inqueda, o 
Museu de Belas Artes quer 
analisar a pintura galega de 
fin de século desde a óptica 
que abala entre a tradición 
e a modemidade. Até o 31 
de Xaneiro. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

NENAS 
DOS MEUS OLLOS 

Máis de vinte artistas, es
c;ultores, fotógrafos e pinto
res exiben conxuntamente 
en beneficio da Casa de 
Acollida de Mulleres Maltta-

Ca.rte.leira 
~ O MILAGRE DE P. TINTO. 

Os irmáns Freser, un deles guionís
ta de Gomaespuma e o outro publicista, 
únense aqui nunha película ocurrente, 
pero con abundantes fallos narrativos. A 
filmación de ambientes clásicos do eme: 
a chegada dos homes da NAS-A, a escola 
franquista, o musical con pizza, 1i despe
dida no porto, o campo de frores; a esua-. 
da recta con posta de sol, fan pensar que 
de Javier Freser pode sair algo o día que 
teña un guión ben armado. 

f&'. HORA PUNTA "Ser policia 
de Los Angeles é unha vergoña. A 

miña nai dille ás viciñas que son trafi
cante". Esta é unha das frases da comédia 
que ten como protagonisras a un policia 
negro e a outro asiático (da República 
Popular China) . Sesión de artes mar
ciais, con humor. Por unha vez os loiros 
son os que quedan pior. · 

rr;:s;=:. XOGOS SAL V AXES. Diñeiro, 
~ erotismo e crime nunha vila de ri
cos de Miami. Película de intriga onde o 
guionista utiliza todos os trucos (próprios 
do mal cine) para enganar ao espectador. 
Escea de sexo a tres, inédita no cine pu
ritano norteamericano. 

~ EVE'S BAYOU. Traxédia que 
se desenvolve no seo dunha famí

lia acomodada de cor no estado norte
amerciano de Luisiana. Ali, as relacións 
entre o pai, a sua muller e as suas fillas 
teñen cun fatal desenlace. Non falta o 
vudu nun filme un chisco lento pero de 
moi boa fotografia. 

~ ANTZ (FORMIGAZ). Cando 
unha formiga individualista quer 

sairse da comuna ás veces pode alterarse 
a orde social. Debuxos animados para 
adultos que se abordan con ironía a vida 
gregária <lestes insectos. Película de tin
tes socializantes cunhas conclusións apli
cábeis ás persoas. 

~ OLLOS DE SERPE. Trama tó-
pica para un filme que pretende 

ser de acción. O papel de Nicolas Cage, 
detective que topa coa traición do seu 
amigo da infáncia, ao resolver o asasina-

to que se. produce durante un· combate 
,. de boxeo, nen sequer axuda a <;:squecer 
o~ cartos da entrada. 

.r-.s;::> O MEU NOME É JOE. Un ex
~ alcóÜco sén traballo entra en rela
ción cunha asist'ente sanitária. m:Joe, in
tenta axudar a uriha párellá de drogadítos. 
O filme, na liña dourros anteriores de 
Kem.Loach, plantea,, entre outras cous~, 
a imposibel solldarie<;lade· entre clases. Un 
guióñ firme e unha obra ben realfaada, 
-a.inda que a montaxe_esteña algo falta . de 

· ·ritmo,.sobre todo ao princípio. 

~ A MENIÑA Dos · TEÚS · 
OLLOS. Na España franquista un 

grupo de cineastas marcha á Alemaña nazi 
a rodar unha película. O último filme de 
T rueba abala entre a comédia e a traxédia 
sen perder o equilíbrio. A película resulta 
enuetida, mália que António Resines e . 
Jorge Sanz ocupen un papel estelar. 

~ALGO PASA CON MARY. 
Comédia de enredo protagonizada 

por Cameron Diaz. Moi recomendábel 
para xeme nova; pero tamén acta para 
maiores, polo seu atrevemento. Contén 
duas ou tres cenas de excelente humor. É 
a primeira vez (se algun erudito non o rec
tifica) que unha película norteamericana, 
moi comercial, mostra semen en pantallá. 

IElf'_ O A VÓ. A obra de Galdós ser~ 
ve de base para esta fita ambienta

da en Astúrias e co interese sociolóxico 
característico das obras do autor canário. 
A confrontación entre un conde, chapa
do ao estilo do Antigo Réxime e moi 
ben interpretado por FemandCJ Fernán 
Gómez e a sua nora, ben interpretada ta
mén por Cayetana Guillén Cuetvo, dan 
lugar a unha interesante reflexión sobre 
o honor e a toleráncia. O problema en 
cuestión está xa un pouco superado", pero 
a pelicula compensa polos magnificas 
diálogos e a cenografia de época. 

~UN CRIME PERFECTO. Un 
home (Michel Douglas) conttata 

ªº amante da sua muller para que a 
mate. Reedición dun clásico para emre
ter e olvidar.• 

radas . Berta Cáaccamo, Jo- L 
sefina Pena, Rosa Veloso, U g~º-·-------

de exposicións de Caixa 
Galicia, pódese ollar a mos
tra de pintura titulada 
1898. Lugo fin de século. 

Luís Seoane e Lola Solla 
son alguns dos artistas que • EXPOSICIÓNS 
conforman a mostra, Nenas 
dos meus olios, aberra na ga- 1898, FIN DE SÉCULO MÚSICA PARA VER 
leria Sargadelos até o 11 de 
Xaneiro. Até o 7 de Xaneiro, na sala No Museu provincial en-

cóntrase a mostra de ins
trumentos musicais de to
do o mundo, Música para 
ver, composta por máis de 
catrocentos aparellos mu
sicais. 

ANTÓN10 T ABOADA E 
XosÉ MARRA 

O escultor António T abo
ada e o fotógrafo Xosé Ma
rra exiben os seus traballos 
no mesón O Forno. 

Moaña_ 
- -

•TEATRO / 

CRIMES 
DE XAN PANTERA 

O Domingo 3 ás 18 h, terá 
lugar no Café do Real unha 
sesión de teatro infantil do 
grupo Títeres Kaos que 
apresenta o seu espectáculo 
Crimes de Xan Pantera. 

Monforte 
•MÚSICA 

ÜRQUESTRA 
SINFÓNICA DE RÁDIO 
TV DE Moscov A 

Formada por músicos profi
sionais de diferentes esca
las, a Orquestra sinfónica de 
RTV de Moscova actua o 
Domingo 3 de Xaneiro ás 
21 h, na igrexa da Nosa 
Señora da Amiga. 

Ouren.se. 
• EXPOSICIÓNS 

VIDALSOUTO 

O autodidacta ourensano 
mostra a sua pintura, até 
o 20 de Xaneiro, na gale
ría Visol (San Domingos 
33). Pódese ollar de Luns 
a Sábados de 19 a 2 1,30 
horas. 

MARCELO FUENTES 

Derradeiros días da mostra 
de pintura de Marcelo 
Fuentes. Diferentes aspec
tos -de cidades: fachadas, 
fábricas .. . ollados por un 
imaxinário transeunte, na 
pintura de Marcelo Fuen
tes. Na galeria de arte Ma
risa Marimón, até o 15 de 
Xaneiro. 

-- - - - -- - - - - - - - - - -· - - - -· - - - - - - -· - - - - - -- - - - -.. - - -~ -~ ... ~ - - ,.._ - - - - - - . - - - - - - - - -' - - - - - - - - - - . 
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X. Marra, 
do que 
ollamos 
unha foto, 
e António 
Tabooda, 
escultura, 
mostran 
a sua obra 
no Forno 
de LUGO. 

Os cadrós 
de Vidal 
Souto 
penduran 
da Galer.ia 
Viso/ de 
OURENSE. 

MOAÑA 
Odia de 

Re is, 
Mércores 6, 

o café do 
Real 

programa 
un concerto 

do canta· 
autor 

cubano 
Santiago 

Feliu e 
grupo, ás 

22,30 horas. 

,_ 
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Nenas da 
Revo/ta 

participa no 
festival de 

Solidariedade 
cos Pavos 

de 
PONIEDBJME. 

António 
Murado 

mostra a 
sua obra na 

golerio 
Trinta de 

SANTIAGO. 

.... :: 

Encama 
. González é 

unha das 
participantes 
nos Espácios 
Alternativos 

de 
PONJEVEDRA. 

ANOSATERRA 
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GOYA 

O Museu Municipal acolle 
·a mostra itinerante da série 
de gravados de Goya titula
da Los Caprichos. 

Pontedeume 
•MÚSICA 

SoL:ÍoARIEDADE 
COSPOVOS 

Un ano máis, a Asociación 
Cultural Treme a Terra, or
ganiza o concerto de so
l idariedade cos povos, is ta 
é a cuarta edición, adicado 
este ano ao povo cubano. 
O Venres 8 de Xaneiro ás 
22 h, no parque Sarmiento 
(fronte ao FP de Hostela
ria) actua o grupo de folc 
Atahide, o de rock da Co
ruña Diskatocan e Nen@s -
da revolta, de Vigo, coa 
apresentación do seu últi
mo traballo Raggaliza disi
dente. E desde os Falsos Ca
raláns o Inadaptats. 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

PONTEVEDRA 1898 

Procedente dos fundos do 
Museu de Pontevedra, pó
dese contemplar no Edificio 
Samiiento, a mostra Ponte
vedra 1898, Sociedade, Arte 
e Gultura. 

ESPÁCIOS 
ALTERNATIVOS 

Até o 15 de Xaneiro, al
guns recintos hosteleiros 
mudan en pequenas salas 
de arte, acollendo durante 
ese tempo a novos artistas 
con pintura, instalacións e 
fotografia. O Grifón (Real, 
24) exibe a pintura de Mar-

e on voca tórias 
ÜBXECTIVO DA MEMÓRIA 

A Aasociación de Amigos dos Museus 
de Galiza organiza o prémio fotográfi
co Obxectivo da memória, sobre temas 
do património cultural galego. Poden 
participar todos os afeizoados á foto
grafia que o desexen, con fotografias 
orixinais, en branco e preto ou a cor. 
O formato das fotografías sobre papel 
será de 20x25 ou 20x28, sen enmar
ques. As fotografias incluirán no seu 
dorso: tema representado, lugar, con
cello, no que se realizou, d;;ita, número 
de orde (caso de o concursante parti
cipar con máis fotografias) . e seudóni
mo do autor. Baixo plica, figurará un
ha relación de todas as forografias 
apresentadas, numero e título, asi co
mo a identificación do autor. Os orixi
nais remitiranse por correo certificado 
ou entregaranse na sede da Asociación 
de Amigos dos Museus de Galiza, (San 
Francisco, 21-baixo. ,15001 A Coru
ña) ou no apartado dos correos-2.245, 

cial Leal. Na Cabaña (Flo
rez 22), abre a mostra pic
tórica de Alexandre Calvo 
Cejas. Na taberna Feira Ve
lla (Praza da Verdura 12) 
pódense contemplar os len
zos de Mónica Trastoy . 
Juan Rivas colga os seus 
cadros no Quinteiro (Estra
da a Ourense, en Bora). E 
no Alsir pódese ollar a pin- ' 

- tura de Encarna González. 

Santiago. 
• EXPOSICIÓNS 

MIGUEL ZELADA 

Até o 11 de Xaneiro per
manece, na galeria Paloma 
Pintos, a mostra de pintura 
de Miguel Zelada. De Luns 
a Venres de 12 a 14 e de 18 
a 22 h. 

VIEIROS DE LUZ 

15080 A Coruña. O Xuri otorgará un 
primeiro prémio de 100.000 pta; un 
segundo de 50.000 e un terceiro de 
25.000. O prazo de admisión dos tra
ballos vai do dia 1 de Decembro até o 
31 de Xaneiro. Máis información no 
teléfono 981 211 7q3. 

CONTRA O DESEMPREGO 

O Centro de Iniciativas p;ra a Moci
dade convoca o 111 Certame contra o 
desemprego, aberto a todas as persoas 
interesadas. O comido dos traballos 
ha versar sobre proxectos empresa
riais anovadores ou con posibilidades 
reais de xeración de postos de traba
llo, ou iniciativas ou ideas suficiente
mente desenvolvidas que aporten so
lucións ao problema do desemprego . 
A dotación do Certame é de 100.000 
pta. Os traballos, dunha extensión 
máxima de 10 follas, apresentaranse 
baixo plica en CIMO, Curros Enrí-

l . 
:: ~ 

~ :. 

•· . . . .• 

quez 19, 32003 Ourense, antes do 19 
de Febreiro de 1999. 

CONCURSO NACIONAL 
DE POESIA 0 FACHO -

A Agrupación Cultural O Facha con
voca o concurso nacional de ·poesia 
que este ano chega á XX edición. Pode
rán concursar rodas aquelas persoas, 
sen límite de idade, que non teñan pu
blicado un libro poético individual en 
galego. Os traballos serán de tema li-· 
bre, inéditos e en galego. Sen límite de 
extensión, un máximo de 5 poemas 
por concursante e mecanografados a 
duplo espácio. Os orixinais remitiránse 
por cuatriplicado, con lema baixo pli
ca, á Agrupación Cultural O Pacho, 
Federico T ápia 12, 1 2 , ou ao apartado 
46 da Coruña, antes do 15 de Febreiro 
de 1999. O concurso está dotado cun 
único premio de 50.000 pta. O fallo se
rá dado polos meios de comunicación a 
partir da segunda quincena de Marzo. 

de de Coruña son algun
has das obras premiadas 
na VIII edición dos Pré
mios COAG, motivo da 
mostra aberta na Casa da 
Conga. Pódese ollar de 
Luns a Venres de 10 a 13 
e de 16 a 20 h, até Xanei
ro. 

CERTAME MANUEL MURGUIA 

O Concello de Arteixo convoca o 
Certame de Narracións Breves Ma
nuel Murguia, que este ano chega á 
VIII edición. Estabelécese un único 
prémio de 400 .000 pta. Poderán 
concorrer a el todas as personas que o 
desexen con unha única obra de tema 
libre. Os orixinais, inéditos, terán un
ha extensión de entre 15 e 30 fólios. 
Apresentaranse por cuadriplicado, 
mecanografados a duplo espazo, por 
unha só cara e facendo constar unica
mente ño t ítulo da obra. O traballo 
irá acompañado dun sobre pechado 
onde figurarán o título da obra e o 
nome e os dados persoais do autor. As 
obras remitiranse antes do 1 de Marzo 
de 1999 ao Concello de Arteixo, Pra
za Alcalde R. Dopico l, 15.142 Ar
teixo, facendo constar no sobre VIII 
Certame Manuel Murguia de Narra
cións Breve . O fallo farase público 
no mes d Maio. • 

Achégase 
odia de 
pe<he da 
exposición 
de Marieta 
Quesada en 
TUI • 

A ÍNDlA, 
PÓRTICO DO NORTE Tui 

Na Casa da Parra está aber
ta a mostra de pintura de 
Manuel R. Moldes que le
va por título Vieiras de luz. 
Pódese contemplar até o 
24 de Xaneiro. De Martes a 
Sábado de 11 a 14 e de 16 
a 20h. 

ÜRANELL 

trase a mostra do escultor 
António ,Murado. Case 
unha vini:en-a· de pe:zas de 
recente criación confor~· 
man a mostra individual, 
aberra até' o 20 de Xanei
ro. 

cuhu,ras na galería Sarga
delos. Amostra permana
c-ecá aberra até o 15 de 
Xáneiro. 

Pinturas e esculturas en 
moi diversos tamaños e 
aplicacións, arte ritual esa
cro, pódense ollar no Audi
tório de Galiza, até o 10 de 
Xaneiro, de 12 a 20 h. 

• EXPOSICIÓNS 

MARI ET A QUESADA 

A Praza do Toral continua 
a ser unha grande sala na 
que se exiben xigantescas 
reproducións en branc.o e 
preto de debuxos de Euge
nio Granell. 

ANTÓNIO MURADO 

Na galería Trinta encon-

XA VIER TOUBES E 
PATRICIA RIEGER 

O coruñés Xavier T oubes 
e a norteamericana Patri
cia Rieger exiben con
xuntamente as suas es-

CHEMAMADOZ 

A galería Trisque! e Medu
lio acolle, até o 9 de Xa-

O escudo da Galiza -deseñado 
por Castelao en .insígnia o~ chayeiro 

Máis de 30 obras, nas que 
se recrean cenas poéticas 
que conteñen unha men
saxe que non se fa¡ explí
cita na expresión, confor
man a a mostra do foto
grafo Cherna Madoz, aber
ra no Centro Galego de 
Arte Contemporánea. De 
Martes a Sábados de 11 a 
20 h,', Domingos de 11 a 
14 h, até o 31 de Xaneiro. 
Por outr~ banda, até . o 8. 
de Xaneiró, pódese ~ón
templar tamén 'no CGAC, 
a mostra de pintura da co- . 
lección Ernst Schwiters, 

-que le.ya por título Fervor 
dadá. ' E até o' 10 de Xa
neiro, está aberra· a-m0sti:a 
de · fotografía _ do alemán 
Frank Thiel. 

Insignia: 

Chaveiro: 
Prezo 500 pta + _250 pta 

de gastos de envio TERESA PuY 

Prezo 200 pta + 250 pta de gastos de envio 
Pagame11to a meio de selos de correos ou ingreso 

na conta de Caixa Galicia· 

Esta semana terá lugar a 
clausura da mostra de pin
tura de Teresa Puy, aberra 
na sala de arte Área Cen
tral. Pódese contemplar de 
12 a 14 h, e de 18 a 22 h. 

2091 0501 683040001024 
Solicita a cantidade que desexes ao Apdo. 1371, 

36200 de Vigo. 
PRÉMIOS DE 

_ARQUITECTURA 

O Auditório de Congresos 
e Exposicións de Ponteve

. dra e o Centro Universi
tário das .Ciéncias da Saú-
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bte Luns, 
4de 

Xaneiro, 
a Orquestra 
Sinfónica da 
Rádio-TV de 

Moscova 
está en 

VILALBA. 

AnúnciQs de balde . 
• Xa está na rua o número 18 da re
vista Mocidade que edita Galiza No
va. Agora podes subscreber-te de bal
de enviando os teus dados completos 
ao noso local nacional (Santiago de 
Chile, 28-entrechan direito. 15706 
Compostela) e cada tres meses rece
barás a nosa publicación na tua casa. 

•Ja está a venda o número 1 do pe
riódico Já, com artigos como lncén-
dios Florestais; A presen~a galega no 
ano de Portugal e Violencia contra as 
mulheres. Também incluimos un catá
logo com muitas novidades de mate
rial lusófono. Se queres recebe-lo gra
tuitamente escreve ao Apdo. dos co
rreios 342-32080 Ourense. 

• Recollida de xoguetes para xente 
necesitada. Pi Margal, 69-Vigo. Telé
fono 986 222 002. 

• A venda o Pasaporte de Galiza edi
tado por Galiza Nova. Doce páxinas, 
duas tintas, texto sobre a constitución 
española e sobre o direito de autode
terminación. Consegue-o contrareem
bolso de 300 pta. máis gastos de envio 
solicitando-o a: Santiago de Chile, 28-
ent. dta. 15706 Compostela. 

•A Xanela , Revista cultural das Ma
riñas, ven de publicar o número 6 co
rrespondente ao Outono. Pódese so
licitar á Asociación Cultural Eira Ve/fa 
no apartado de Correos 107 de Be
tanzos, acompañado a petición de 70 
pesetas en selos para gastos de en
vio . Tamén se acepta intercámbio 
con publ icacións doutras asociacións. 

• Número 2 de Segrel (Boletín poé
tico da Terra de Ordes) editado pola 
Asociazón Cultural Obradoiro da his
tória . Enviar selo de 15 pesos ao 
apartado nº 42-15680 Ordes. 

• O Abrente, vozeiro do MLNG Pri
meira Liña, chega ao Nº 1 O. O editorial 
está centrado na necesidade de reivin
dicar e lograr que se recoñeza o direito 
de autodeterminación para Galiza e pa
ra todas as nacións do Estado. 

• Cédese tenda de larpeiradas . 
Funcionando, boas condicións. Telé
fono 986 423 287. 

• Véndese botelleiro e expositor 
de trio . Teléfono 986 423 287. Per
guntar por Aurora 

• Canciños Bobtaiel nados a pri
meiros de Outubro, vacinados. Pedí-

gree, moi garimosos. Pérguntar por 
Oiga no 986 354 935 

• Trabalhos forestais em Ferrol-te
rra, pessoal qualificado, seriedade ga
rantida: limpeza de montes e fincas; 
repóvoagóns ; apeo de árvores, poda: 
enxertos; etc. Durante toda a seman¡:i. 
Contacte nos teléfono 981 347 060 ou 
639 293 664, perguntar por André. 

• Alúgase parrillada en Betanzos, 
actualmente aberta e traballando. Te
léfono 981 771 042 

• Véndese sintetizador novo Ale
s is, modelo Quadrasinth . Prezo 
175.000 pta. , con tarxeta de son in
cluída (sen ela, 150.000 pta.), per
guntar por Ramón Jiménez . Teléfo
nos 986 439 642 ou 986 431 538. 

• Búscase baixo de aluguer en Vi
go, de 70 a 100 m 2• A módico prezo. 
Calquer zona. Chamar polas noites 
ªº 986 367 483. 

•Vendo Renault Twingo 1.2, equi
pado a tope . Ano 1995. 55.000 Km, 
Garantía un ano. Teléfono 986 420 
687 ou 670 521 447. 

• O sftio na rede do Movimento Defe
sa da Língua está-se a ampliar e ac
tualizar com novas ligagóns e infor
ma~m sobre o próprio colectivo. Nom 
esquezas visitá-la e participar nela assi
nando o livro de visitas. o seu endere~ 
é : http: //members.xoom.com/lingua. 
Também podes escrever-nos por co
rreio electrónico: mdl@lycosmail.com. 

• Esquerda Nacionalista Mocidade 
pon á venda os textos da sua 1v 
Asemblea Nacional . Interesados en
vien 300 pta. en selos ao apartado 
384. 15.780 Compostela. 

• Vendo baixo comercial en Carril 
(Vilagarcia de Arousa), 110 m'. 82.00Ó . 
pta por metro cadrado. Pergunfar por 
Suso no teléfono 986 540 430 (tardes). 

• Esquerda nacionalista Mocidade 
pon á venda o seu número 5: O na
cionalismo español de X . Beramendi; 
Da semente do PSG ao agromar de 
Esquerda Nacionalista de Femández 
Oca; entrevista coa responsábel das 
mozas de Esquerda Nacionalista. In
teresados envíen 200 pta. en selos 
ao apartado384. 15.780 Compostela. 

• Consegue xa o Calendário Na
cionalista 1999. De parede, 98x28 

neiro, a mostra de pintura 
de Ma r ieta Q uesada. De 
Lun a Sábados de 10,30 a 
13,30 e de 17 a 21 h, até o 
9 de Xaneiro. 

F. S OTOMAYOR 

N a Sala de Exposicións do 
A udi tó rio Ca ixavigo está 
aberta a mostta antolóxica 
d F. Á lvarez de Sotoma
yor. Até Xaneiro. 

A Rede Ü FEITOAMÁN 

upaiiol~ 
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cm éon imaxes e efemérides referidas 
·a Castelao, Suárez Picallo, Antón Vi
lar Ponte e Bóveda entre outros, edi
tado por Galiza Nova. Recordatório 
das datas máis· importantes. Podes 
solicítalo a Galiza Nova (Santiago de 
Chile , 28-ent. dta, 15.706 Composte
la-Galiza) . Receberalo contrareembol
so de 300 pta. máis gastos de envio. 

• Véndese participación do 49 % 
no Mesón Zascandil de Santiago. 
·Sócia solidária. Ambiente cordial. 
Renta baixa. Aluguer de longa dura
ción. Perguntar por Pilar nos telf. 981 

. 581 134 ou 639 006 120. 

• Véndese Citroen Jumpy 1.900 
diésel, 60.000 Km. , un ano e médio, 
5 pral:as, posibilidade de amañar pa
ra campismo. 1.900.000 pta . Telf. 
981213803. 

• En Asados, Rianxo, vendo chalet 
de 2 plantas, máis garaxe e 25.200 
m' de terreo e unha casa vella, ideal 
para construir unha residéncia para a 
terceira idade. Telf. 923 267 657. 

• Lixo Urbano, editora e distribuido
ra alternativa galega, já goga da sua 
própria web. Nela podes desde escoitar 
as últimas navidades de Lixo Urbano 
Edi~ms até ter acesso ao extenso ca
tálogo de CDs, vinilos, maquetas, fanci
nes, camisolas e revistas. Tambén po
des fazer encomendas por correio na 
mesma web ou ao nosso correio elec
trónico lixo@ctv.es.O ender~ da web 
é http://members .xoom.com/lixourbano. 

• Sana ta na Dharma. Clases de io- . 
ga en Vigo (Bouzas), Marin, Moaña e 
Cangas. As persoas interesadas po
den chamar ao telf. 986 304 357 a 
partir das 20 horas. 

• Busco quen me venda, lote de dis
cos single do método antigo de As
simil de inglés, con ou sen libro de 
seguimento. Perguntar por Maria Xo
sé no 986 236 706. 

• Véndese casa en Matamá 
(Vigo), Finca, 2 .000 metros cadra
dos, fonte natural , viña, frutais . As 
persoas interesadas poden chamar
ªº telf. 986 202 486. 

• Necesitase moza que fale e es
creba en galega correctament_e, 
Windows'95 e coñecimentos de 
administración. Traballo de media 
xornada na Coruña. Teléfono 981 
213 717. De 9 a 10 h.• 

Fundación EUGENJO GRANEL 

At o 5 de Xaneiro perma
nece aberta na Estación Ma
rítima de Trasantlánticos, a 
mostra de artesania, organi
zada pola Asociación Galega 
de Artesáns. Expositores de 
toda a península amasan os 
seus traballos nesta XIV edi
ción da feira. Abre de 11 a 
14 e de 16,30 a 21,30 h. 

ÜRQUESTRA SINFÓNICA 

fuNDACIÓN GRANEL!. 
www.fundacion-granell.org 

A Fundación Oranell, que ten 'a 'sua sede 
provisória no Pazo de Bendaña, en 
Compostela, oferece na sua páxina web 
información sobre as coleccións que t:en 
en fond9, sobre o rnovimento S\m:e¡:¡l e 
sobre o· próprio Granell. T ~mén ~e, con
~ígnan "as publicacións e Qs progi:arnas de 
exposicións. ·A l>áxina ge momentp só se 
ofei:ec~ en castellano, pt:ro .pro~U:nam.en

.. te ;estará t~én aa t;ipsaJín~á.+>*:•i' 
i ~\\~tj: ,:<;~·:.:, . 

Vigo 
• EXPOSICIÓNS 

Ü PAÍS FLUTUANTE 

Na Libraria A caixa de Pan
dara está aberra amostra de 
fotografía, O país f/.utuante, 
adicada ao Brasil, obra dos 
fotógrafos Anxo Cabada e 
Manolo P. Rúa. 

DE llÁDIO TV DE MOSCOVA 

O Luns 4 de Xaneiro, ás 21 h, a Orquestra de RTV de 
Moscova ocupará o cenário do Auditório Municipal. t 

Encrudllado XOAN COSTA 
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Horizontal 

1- Situación ou disposición. 2- Expresión que se di .a un 
animal para que pare - Pezas do esqueleto - Vocais de 
astro. 3- Algúns, certos - Contracción do pronome per
soal - Xabón líquido para o baño. 4- Suceda, aconteza. 
5- Habilidade para actuar con coidado - O que ten exis
tencia real e individual. 6- Trasládase dun lugar a outro 
- Axustar a unha norma. 7- Lagoa do Concello de Xin
zo de Limia. 8- Ao revés, cabeza de gando . - Ao revés, 
entrega algo a alguén - Mostrou alegr(a. 9- Ao revés, 
igrexa episcopal. - Avaro, mesquiño - Preposición. 10-
Mudanza, cambio. 1 • 

Vertical 

1- Unirse.- 2- Coloca - PrefiXo designati\TO de negación -
É, en latín. 3- Averiguar ou explorar discretamente a in
tención dunha persoa ou a situación ou estado dunha cou

. sa. 4- Que non ten compañía - Pasan polo coador - Ba-
traquio moi frecuente en pozas, lagoas e regos. 5- Sufixo 
que significa doutrina, sistema, modo, tendencia - No plu- . 
ral, nome da letra grega correspondente ao noso T. 6- Pa
sar polo coador - Cada un dos membros dunha corpora
ción local. 7- Ao r~vé~. ad~e_rbio de '!fümación. - Re
ferente ao rei ou raíña - Símbolo do sodio. 8- Comer ao 
medio día. 9- Fbco unha barca para fuxir do diluvio - Pro
nome persoal - Despistado, distraído. 10- Edificio no que 
unha persoa encontra hospedaxe. t 

Caldo de letras 
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Nome das doce partes en que se divide o ano. 
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A Memóría ·erótica do cineasta, un libro insólito na nasa cultura 

Escenas de sexo con Carlos Velo como protagonista 
~C. VIDAL 

O cineasta Carlos Velo fai m&. , 
mória e atópase coas primei
ras escenas eróticas protago
n izadas por el mesmo. Con 
mirada desprexuizada e vonta
de de contar os iniciais encon
tros sexuais en todo o seu al- · 
canee, Velo artella unhá cróni
ca literária singular qu~ agora 
ven de publicar A Nósa Terra. 

Insólito, en especial, por se tra
tar da reconstrución das primei
ras vivéncias eróticas, aquelas 
que foron silenciadas e despre
zadas -"cochinadas" ao dicer 
de Álvaro Cunqueiro- en bio
grafias oficiais e mesmo penei
radas de obras literárias na 
maior parte dos que comparti
ron o tempo de Velo. Con ex
cepción de Blanco Amor, que 
coincide en tempo e espácio co 
cineasta, son escasas as páxi
nas nas que a recriación literá
ria de experiéncias sexuais se 
mostran para a leitura pública. 
E Carlos Velo faino desde a vi
véncia persoal, erixíndose en 
protagonista de episódios nos 
qu~ a sexualidade se manifesta 
en distintas faces. Presentes 
asi están a homosexualidade 
masculina e feminina, os segre
dos da própria família, a mas
turbación ... 

Carlos Velo deléitase narrando os seus episódios sexuais. 

Carlos Velo de Cartelle, porque 
a aldea do ~eu nacemento é, 
xunto co Ourense do tempo de 
estudante, o escenário de- ini
ciación, o espazo de tránsito no 
que agroman novas experién
cias, o sexo pero canda el a 
amizade, as primeiras incur- · 
sións no cinema afeccionado 
-ao lado de Xurxo Lourenzo, 
Xoán Monteiro e Pacheco- ou 
o encentro cun país distinto e 
unha língua da que só o seu 
sotaque. abonda para marcar · 
diteréncias, descobertos baixo 
o maxistério de Otero Pedrayo. 
Outros mundos e latentes con
flitos sociais aparecen tamén á 
vista surprendida do mozo de 
Cartelle. Páxinas as das memó
rias para converter en persona
xes a todos aqueles que anco
raron nos primeiros anos da 

biografia. Cos seus nomes pró
prios, desde o mestre Benito 
Santiago até as histórias do 
seu pai e avó ou o apelo ás 
mulleres que maiormente dan 
nome aos distintos relatos: Car
miña, Sabela, Rosenda, Sira ou 
Eudóxia. T amén Perla White, a _ 
estrela do cinema convertida en 
ensoñación que serve de víncu
lo liter~rib para que nas páxinas 
reverta a paixón de Velo. 

Pero non só en Perla White 
agroma a fasquia cinematográfi
ca do escritor. Autor de guións e 
experto na linguaxe do cinema, 
a memória de Carlos Velo non 
podia deixar de supurar a ca
déncia da pantalla grande. Por 
veces, os relatos debúllanse en 
escenas e planos perfeitamente 
artellados. A Memória erótica 
vese cando se le, intuindo talvez 
unha oculta vontade do autor de 
converter o material literário de 
novo en guión cinematográfico. 

Se Velo non confesou expresa
mente a sua intención de verter 
en filme as suas lembrqnzas 
eróticas -ainda que deixara pis
tas na sua escrita- deixou 
constáncia da ilusión que lle fa
ria velas publicadas na "norma 
que agora se usa" porque con
sideraba que o seu "galego se 
quedou vello". Os moitos anos 

. de exílio, -41 en México até a 
sua morte con 78 anos- non 
tiraran ao cineasta a sua 
consciéncia de pertencer a un 
país diferente e de manter co
mo unha das suas principais re
feréncias a aldea de Cartelle. 
De feito foi nos últimos anos da 
sua vida, alén mar, cando el 
"arma" estes relatos que agora 
saen publicados. 

No 1985, durante a sua visita a 
Galiza e tres anos antes de mo
rrer, Velo informa a Miguel An
xo Fernández de que estaba a 
rematar o libro. Anos depois, 

OFERTA ESPECIAL DESTINOS TURÍSTICOS 

IDA E VOLTA 
Baltimore •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 87.000 pta • 
Miami ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 89_.ooo pta. 

Dayton ·····-··························'"···· 114.000 pta. 
Honululu •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 173.000 pta. 
NEW YORK ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 77.000 pta. 
lndianapolis •••••••••••••••••••••••••••••••• 114.000 pta. 
Singapore ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 119.000 pta. 

Edicións A Nosa Terra recibiu 
da tilla, Teresa Velo, os orixi
nais manuscritos que ela mes
ma recuperou entre o legado 
do pai , encargándose Gustavo 
Luca de Tena da edición dos 
textos, seguindo os critérios do 
próprio autor. 

"Se Federico Fellini amou Rimi
ni e puido recoller tal queréncia 
na inesquecíbel Amarcord, 
Carlos Velo gostaria tamén fil
mar a sua Memória erótica co 
fondo da sua amada Cartelle e 
do seu Ourense estudantil. Po
lo de agora segue no papel. 
Para disfrutala como era o seu 
desexo" .anotou Miguel Anxo 
Fernández -autor de Carlos 
Velo, Cine e exílio (ANT)- no 
limiar do libro. No ano no que 
se cumpre unha década do seu 
pasamento, a publicación da 
Memória erótica de Carlos Velo 
satisfai unha "das suas gran
des ilusións". + 

~;r~ 
Bogotá .......................................... 98.000 pta. 
Quito .......................................... 124.000 pta. 

Toronto ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 75.000 pta. 
Milano •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 66.000 pta. 
Amsterdam •••••••••••••••••••••••••••••••••• 55.00o pta. 
Berlin ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 63.000 pta. 
CARACAS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 98.000 pta. 
Copenhagen · ••••••••••••••••••••••••••••••••• 62.000 pta. 
Edinburgh •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 67.000 pta. 
Helsinki •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 62.000 pta. MINHO EXPRESSO 

Montevideo ................................ 134.000 pta. 
Santiago de Chile , ...................... 112.000 pta. 
BUENOS AIRES •••••••••••••••••••••••••••• 112.000 pta. 
Sofia ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 81.000 pta. 
Johannesburg ••••••••••••••••••••••••••••• 1l7.000 pta. 
Sáo Paulo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 95.000 pta. 
Rio de Janeiro ••••••••••••••••••••••••••••••• 95.000 pta. 
London ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 36.000 pta. 
México ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 99. 900 pta. 
Guayaquil ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 124.000 pta. 

Guadalajara, México cidade, Tampico, Vera
cru:z, Nassau, Guatemala cidade, Managua, 
Panamá cidade, San José de Costa Rica, San 
Salvador, Lima, Santiag_o de Chile, Rio de Ja
neiro, Sáo Paulo, via New York •• 117.000 pta. 

VIAGENS 
SAIDAS DO PORTO 

TELF. (07 • 35151) 82 01 300 
FAX 07 351 51 8201309 

Valen~a do Minho 
E·Mail: viagen1tminho@mail.telepac.pt 

A Risga 

FRANCISCO CARBALLO 

º
Valedor do Povo e Cá
ritas coincidiron no 
diagnóstico da situación 

das clases na sociedade galega 
de 1998. Un 20% é clase pobre: 
nela uns 136.000 viv~n na mi
séria, o resto nunha pobreza 
máis ou menos thsuportábel. Os 
índices de Cáritas amplian o 
ámbito da pobreza a máis perso
as que o do Valedor: en todo 
caso unha porcentaxe crecida. 

A posta á vista desta realidade 
estremece: o Govemo da Xunta 
tratou de minimizala; certos 
sectores negan tal composición 
social, pero a crua realidade é 
testán. Esta pobreza ten o seu 
espácio principal nas cidades, 
tanto nos centros urbanos ant i
gos como en cerros bairros. Fe
rrol, A Coruña e Santiago so
bardan en porcentaxe e número 
absoluto ás ou tras cidade , en 
embargo a raia Sul serve de en
trada a persoal que se engade 
aos, a primeira vi ta, mái nece
sitados, os mendiños. Equivoca
ción seria medir o grosor das 
clases pobres polo número de 
mendiños; estes son froito da 
miséria e tamén de certo atavis
mo, non serven de termómetro. 

A Risga, pensión para a a inser
ción social, que dá G a liza a 
certas famílias, acaba de ser al
go mellorada no Parlamento. 
De momento afecta a moi pou
cas famílias, seguramente que 
se multiplica ao concederse a 
famílias incluso unipersonai 
que conviven na mesma viven
da, e ao rebaixarse o número de 
anos de residéncia no país . A 
Risga é un calmante e leva apa
rellada unha hipotética colabo
ración institucional para in -
creber os beneficiados na povo
ación ocupada. Mais a Risga 
nen satisfai, nen soluciona. 

Preciso é repetir que toda bre
za é fro ito dunha inxustiza, que 
o aumento da clase p bre é 
produto do capitalismo desafora~ 
do, que camiñamo cara afi n
damento das divisións sociais e 
que só unha alternativa global 
institucional e social poden so
lucionar este andácio que apo
drece a raiz viva do ser social.• 

VOLVER AO REGO 

Cuba, como se sabe, é lu
gar privilexiado de va
cacións e parece ser que 

unha parte significativa dos 
turistas que pasan ali un mes 
ou quince días non pode resis
tir a tentación de escreber ao 
regreso un libro de consellos 
gratuitos aos cubanos. A maio
ria dos aconselladores úbicase 
na esquerda. O último, Váz
quez Montalbán. Unha es
querda eurocéntrica que presu
me de saber e adiviñar o que 
ainda non se lles ocurriu aos 
habitantes da illa. O rei, Juan 
Carlos, foi moi claro sobre iso, 
no discurso do pasado N adal: 
"Hai cen anos -dixo- que Es
paña perdeu as suas últimas 
posesións". A mentalidad e co
lonial que non cesa.+ 


