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Os orzamentos do 2000 consolidan a designación de 1.277 funcionários e 142 asesores sen proceso selectivo 

Loyola de Palácio anúncia que o tren rápido 
non chegará a Galiia até o 201 O 

(Páx. 5) 

O Panteón dos Reis Galegos abre por fin ao público 
(Páx.25) 

A Xunta aceita que 30.000 galegos teñan que pechar 
as explotacións lácteas 

(Páx.13) 

Nomes e apelidos, 
en galega, xa! 

Hai dúceas de anos que se ven loitando pola legalidade de resti, 
tuir os nomes e apelidos á sua primitiva acepción e á adecuación 
nacional. Foron moitas as campañas e tamén os atrancos, come, 
zando polos lexislativos. Bastantes os que se impuxeron á leis 
restritivas e, alguns, que padeceron persecución. A loita dá agora 
os seus froitos. Xa se pode galeguizar o nome ou adaptar o apelido 
a sua significación verdadeira. Só cumpre un simples trámite ad, 
ministrativo. Xa non valen os atrancos como d~sculpas. N n 
existen, nen legais nen, sequer, procedimentais. (E precis agar, 
dar tres meses logo da publicación no BOE). O nacionali mo ten 
que demostrar a sua puxanza, comezando polos seus cárreg s pú, 
blicos e organizativos. Os partidos, sindicato , as ciación , agru, 
pacións, colectivos e militáncia galeguista diver a, afiliada ou 
non, deben pór en marcha unha campaña que chegue a todos pa, 
ra buscar o "galego novo" (no senso histórico do cristiani m ) 
adaptado á nasa realidade nacional. Agora poderase ollar a aque, 
les que están apegados máis á sua tradición ou ao seu ego que á 
nasa terra. Xa non hai desculpas: nomes e apelidos en galego, Xa! • 

José Ramón Soraluce Blond 
GUÍA DA ARQUITECTURA GALEGA 

Un paseo histórico polas 
linguaxes e mensaxes 
da arquitectura galega. 
Unha guía informativa e útil, 
xenerosamente ilustrada. 
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ESTA SE.MANA 
ANOSATERRA 28 DE OUTUB.RO DE 1999 

Qs directores das oficinas de emprego e das residéncias de terceira idade 
\ pasan a ser de 'libre designación' 

Perto de 1.500 nomeamentos a dedo 
institucionalizados polo Governo 

-0- AFONSO EIRÉ 

Os. orzamentos galegas para o ano 2000 con.solidan a designación de 1.277 funcionários e de 142 asesores 
sen proceso selectivo nen convocatória pública. A Xunta de Persoal, organismo no que están representados os 
sindicatos, denúncia que o PP reemprazou os critérios de contratación palas "relactóns de amistade ou parente
la con al!os ,cárregos do PP". Os 142 asesores custánlle aos galegas máis de 300 millóns de pesetas anuais. 

e cada tres funcionários de alto 
nível (grupos A e B) un .está no
meado a dedo nun posto de ca
rácter profisional que, até de ago
ra, viñan desempeñando por con
. curso. Xa son 1.277 os funcioná-
rios e 143 os que a Xunta de Per
soal afirma que están "nomeados 
a dedo, sen máis requisito que o 
da amistade ou parentela con cá
rregos públicos do PP". Este por
centaxe de "amiguismo" aumenta 
considerabelmente nos servizos 
centrais da Xunta, segundo de
mostran os sindicatos. 

Destes cárregos 160 son do ní
vel superior de funcionários (ní
vel 30: sut>directores xerais, in
terventores, xefes de asesorias 
xurídicas); 580 postos do nível 
28 (xefes de servício); 150 de 
secretários/as de conselleiros, 
directores xerais e delegados 
provinciais de consellarias; 366 
postes de libre designación. 
Nesta nómina están postos moi 
variados, que van desde os ha
bilitados, quer dicer, os que pa~ 
gan as nóminas de p.ersoas e 

Pasa á páxina seguinte Nos edificios centrais da Xunta manda o dedo. Cada ve:z: hai máis xefes e menos traballadores. A.N .T. 

Traballadores da Administración Autonómica. Ano 1998 

Altos Cargos/Delg. Pdte. Conselleiros Direc. Xeral Delegados 

1 12 65 48 

Funcionários 30 28A 28 26 25 24 22 20 

Grupo A 159 360 206 284 350 386 54 688 
Grupo B 3 4 21 90 300 237 30 
Grupo C 21 30 28 39 
Grupo D 3 
Grupo E 
Total 159 363 210 305 461 716 319 760 

Docente 26 24 21 

Grupo A 1.359 8.617 
Grupo B 1.753 15.939 
Total 1.359 10.370 15.939 

Laboral Fixo -
Grupo! 181 
Grupo 11 549 
Grupo 111 1.009 
Grupo IV 1.574 
Grupo V 3.031 
Grupo VIII 52 
Total 6.396 

Outros Gabinete Conlratado Eventual 

N. Efectivos 74 

Total 

Conselleiros C. de Contas Total 

18 

34 
463 
173 

670 

1 127 

16 14 12 10 Total 

2.487 
210 929 
669 361 1.611 
388 580 1.698 2.842 

17 1 1.023 1. 
1.267 958 1.699 1.023 8.918 

Total 

9.976 
17.692 
27.fJ68 

Eventual Total -
181 
549 

1.009 
1.574 

- 3.031 
52 

6.396 

Vario Total 

341 415 

43.516 

Os cadros, recollidos dos 
orzamentos xerais, 

pennete ter unha 
radiografia nidia da 

- Administración 
Autonómica 

Orzamentos de Entes e Sociedades da Xunta 

Entes Públicos 1999 

Consello Económico e Social 137 
Instituto G. de Promoción Económica 12.094 
C. Informático para a Xestión Tributária 890 
Portos de Galicia 4.664 
Obras e Servizos Hidráulicos 320 
Radiotelevisión de Galicia 18.123 
Fundación Pública Hospital de Verin 1.440 
Instituto Galego de Oftalmoloxia 325 
Fdac. Pública Hospital Virxe da X. 1.547 
Fdac. Pública Hospital do Barbanza 1.475 
Escola Galega de Adminlstracíó Pública 241 
Foro Perm. Gal.-iberoamericano de Saúde 127 
Instituto Enerxético Galega O 

Sociedades Mercantis 

Socd. para o Desvl. Comarcal de Galicia 747 
Centro de Supercomputación de Galicia 488 
C. Europeo de Empresas e Innovación 113 
Sodiga 2.839 
Sociedade Pública de lnveslimentos 31.204 
Xesgalicia o 
Xestur A Coruña 2.295 
Xestur Lugo 294 
Xestur Ourense 849 
Xestur Pontevedra 230 
Galicia Calidade 170 
Xestión Enerxética de Gallcia 263 
Xenética Fontao 98 
S.A. de Xestión do Plan Xacobeo 6.512 
Socd. de lmaxe e Promción Turística 1.650 
Redes de Telecomunicación Galegas 145 
Intitulo Galego de Medicina Técnica 5.256 
Sociedade galega de Medio Ambiente 31.263 

TOTAL 125.799 

2000 Subvenclóns % variación 

149 
11.993 
1.668 
4.780 

207 
17.521 
1.516 

474 
1.637 
1.834 

300 
103 
212 

726 
385 
216 
520 

17.788 
220 

1.719 
613 

4.235 
1.764 

198 
254 
120 

4.154 
1.750 

708 
2.857 

33.196 

113.817 

144 
11.150 
1.509 
2.761 

o 
12.300 

o 
o 
o 
o 

237 
52 

180 

562 
89 
o 
o 

5.930* 

o 
o 
o 
o 

116 
o 

60 
3.760 
1.263 

96 
o 

2.726 

42.967 

8,76 
-0,84 
87,42 
2,49 

-35,31 
-3,32 
5,28 

45,85 
5,82 

24,34 
24,48 

-18,90 

-2,81 
-21,11 
91,15 

-81,68 
-42,99 

-25,10 
108,50 
398,82 
666,96 
16,47 
·3,42 
22,45 

-36,21 
6,06 

388,28 
-45,64 

6,18 

·9,52 

* Aportacións das consellarias para devolver a débeda. Fonte: Orzamentos da Xunta para o 2000 
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Ven da páxina anterior 

gastos correntes (comidas, die
tas e semellantes), xefes de 
oficinas de emprego e direc
tores de centros diversos. A as
tes cómpre engadirlles os cá
rregos dos distintos organis
mos públicos, fundacións e pri
vatizacións várias. Na relación 
non se incluen o persoal dos 
centros sanitários nen dos cen
tros educativos. 

A última teima dedocrática che
gou ás oficinas do INEM e ás 
residéncias da terceira idade, 
así como á Escala de Adminis
tración Pública e ao Instituto de 
Artes Escénicás. Nos dous pri
me iros casos até que foron 
transferidos á Xunta os postos 
de directores ocupábanse me
diante concurso público. Con 
este método os 12 directores 
das oficinas de emprego da 
provfncia da Coruña, os 3 de 
Lugo, os 4 das de Ourense e os 
1 O de Pontevedra cubrfronse 
por libre designación. 

No caso das residéncias de ter
ceira idade ainda permanecen 
funcionários que ocuparon a 
praza por concurso, pero cando 
estes muden de destino, a Xun
ta nemea a dedo aos seus sus
titutos. Dase a circunstáncia de 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

Cadro comparativo de Altos Cargos entre 1991 e 1998 

Ano Consell. Dlr. Xerals Delegados 

1991 11 52 40 
11J97 12 55 44 

que na Administración do Esta
do estes postas ainda se cubren 
por concurso. 

O mesmo PP defendia no últi
mo proceso eleitoral a erradica
ción aos máximos níveis posf
beis da Libre Designación, para 
agora cambiar o sistema modifi
cando sistematicamente as re
lacións de pastos de traballo da 
Xunta, cambiando o sistema li
bre de concurso polo de nome
am en to directo a dedo polo 
conselleiro de turno. 

Un direito da Xunta 

O Governo afirma que "exerce o 
seu direito a nomear ou desig
nar a persoas da sua confianza 
para ocupar cárregos de aseso
ría", postas que só representa
ri an o 0,5% do empregos da 
Xunta. Pero, segundo a CIG, 
sindicato maioritário na adminis
tración autonómica, "ainda que 
podan entrar dentro da lóxica le-

Gabinete N2 Soc. Mercant N1 Entes Publ. 

74 - 1 
81 15 7 

gal, tanto o número de persoas 
como os cartas que gañan saen 
do racional nunha administra
ción profisionalizada e de di
mensións como a galega". 

A CIG considera que os critérios 
que segue o PP son de "nepo
tismo e de utilización partidista 
das contratacións que realiza, 
convertindo a figura legal do 
asesor nur:i abuso de poder". A 
Xunta considera que os máis de 
300 millóns que se consigna pa
ra o próximo anos nos orzamen
tos para o capítulo de asesores 
é, cando menos "escandaloso". 
Considera a central nacionalista 
que·"é pouco exemplar'' para os 
que están abrigados a destinar 
os recursos a servizos e accións 
"que redunden na mellora da 
Administración e das presta
cións aos cidadáns". A CIG de
manda que o Governo recorte 
un 75% os gastos en asesores 
nestes orzamentos cuxa trami
tación está en curso.+ 

Un chofer coa categoria de asesor 
O tillo do alcalde de Trazo, Xe
sus Dubra, foi contratado como 
persoal de confianza para un 
pasto de condutor do presidente 
do SERGAS e conselleiro de 
Sanidade, Hernández Cachón. 
O conselleiro xa dispón dun 
condutor e veículo oficial do 
Parque Móbil da Xunta como 
conselleiro de Sanidade. Para a 
C IG a contratación doutro cho
fer, coa categoria de asesor (po
lo que cobra 330.000 pesetas 
mensuais) é un gasto inecesário 
pola duplicidade e, ademais, 
"unha utilización nepotista e par
tidista da perrogativa de contra
tar a persoal de confianza". 

Desde a consellaria replicase 
que o SERGAS é "un organismo 
autónomo que, como tal, dispón 
do seu orzamento", alegando 
que Cachón, como presidente 
do SERGAS ten "un amplo horário 
de traballo visitando centros, po
lo que ten que ter un chofer en 
exclusiva para esta función". 

Desde a CIG replícase como 
Cochón necesita dous choferes 
e os outros conselleiros só un, 
incluído o Presidente da Xunta. 
Todos os demais utilizan perso
al laboral seleccionado através 
de probas ou listas de contrata
cións temporais. Pregúntanse 
os sindicatos cales son os méri
tos específicos, que outros non 
teñan, "do tillo do alcalde de 
Trazo". Tamén se preguntan 
que consideracións fai o conse
lleiro Cochón "para valorar que 
o seu chofer debe de ser unha 
persoa de confianza e non pode 
ser un condutor do cadro de 
persoal da Xunta". 

A Consellaria de Sanidade se
mella estar na vangarda da de
docrácia. Non só é a consella
ria que máis persoal ten contra
tado, a que máis asisténcias 
técnicas ten traballando nos 
seus locais, senón que está 
sendo pioneira en novas fórmu
las de contratación temporal. 

Estas novas fórmulas denomi
nadas "procedimentos negocia
dos sen publicidade", reserva
dos para casos excepcionais 
como acontecimentos imprevisí
beis, de imperiosa urxéncia ou 
referentes á seguridade do Es
tado, son utilizados por esta 
consellaria para a contratación 
de programadores informáticos 
da empresa Coremain ou tamén 
para contratar arquitectos a tra
vés de asisténcias técnicas con 
nemes e apelidos. 

A CIG afirma que existen ou
tros asesores "especiais" como 
unha filla do alcalde de Aranga, 
a muller do secretário xeral da 
presidéncia e a própria irmá de 
Fraga. Dentro deste dispéndio 
que denúncia a Xunta estarían 
os 17 membros que forman 
parte do gabinete de relación 
cos meios de comunicación e 
que "son utilizados moitas ve
ces para atacar aos sindicatos 
ou á oposición".• 

O novo control social do PP 

Máis directivos, 
menos 
traballadores 
A administración autonómi
ca é unha pirámide que en
gorda ao revés: estreitase 
na fraga e engrosa na 
cuíña. Mentres as prazas de 
nfveis inferiores se van 
amortizando, os xefes van 
aumentando. O número de 
subdirectores medraron 
máis dun 30%, pasando ~e 
124 a162 en 1997, 38 máis. 
As xefaturas de servizo, pa
saron de 471 en 1991 a 588, 
aumentaron un 117 (un 
24%). Os secretários xerais 
e directores xerais era 50 
en 1991, pasando a 55. Os 
delegados provinciais pasa
ron de 40 a 44, e os aseso
res tamén aumentaron nun 
20%. Estes postos son de 
nova criación e non viñan 
incorporados ás transferén
cias recibidas nestes anos, 
como quer facer crer o con
selleiro-de Presidéncia, se
gundo denúncian os sindi
catos. 

Se a estes Hes sumamos os 
cargos directivos dos Entes 
Públicos (Fundacións, lnsti· 
tutos, etc.) Empresas Públi· 
cas que están a medrar co
mo as zarrotas, ollaremos 
como cada vez aumenta os 
xefes que controlan máis 
orzamento sen fiscalización 
parlamentar. 

O número de funcion_ários 
medrou nun 17%, debido, 
sobre todo a novas transfe-

. réncias (formación ocupa
cional, cámaras agrarias .•. ). 
Postos tan necesários 
coma subalternos ou auxi
liares administrativos son 
amortizados para despois 
cubrilos através de asistén
cias técnicas con empresas 
privadas. O conselleiro de 
presidéncia, Xaime Pita, ne
gou recentemente no parla
mento que a 
Administración autonómica 
utilice ETTs, o que non dixo 
é que son os entes, 
organismos autónomos e 
outras fundacións, os que 
~s utilizan profusamente.• 

O PP puxo en marcha, despois do seu 
último congreso, unha política máis 
agresiva ainda para "estar presente na 
sociedade". Na última reunión da 
executiva decidiron instar aos seus 
cárregos partidários e á militáncia en 
xeral a participar e ter preséncia activa 
en tudo tipo de asociacións. Tamén 
decidiron criar outras novas cando non 
sexa posíbel "rentabilizar" as existentes, 
ainda que esta segunda opción non foi 
explicada exteriormente. A consigna do 
PP é xogarlle ao BNG coas suas próprias 
armas e no seu mesmo terreo. Analisa a 
direita galega que o éxito eleitoral do 
BNG se debe á sua preséncia social asi 
como á criación de plataformas, 
organizacións sectoriais e o que Cuiña 
Crespo calificou como '.'inventos 
axitadores de tuda casta". O PP non só 
lle demanda aos seus dirixentes a 
mesma preséncia que os cárregos 

O intento non é novo. No congreso 
extraordinário xa Cuíña Crespo teimou e · 
dotar ao partido de "eficácia". Pero a idea 
exténdese agora aos altos cárregos e 
deputados, que deberán facer política 
diárimente na rua, estando en tudas os 
conflitos existentes. A recomendáción vai 
sobre todo ás cidades onde os populares 
deberán contestarlle coa mesma moeda 
que os nacionalistas obraron na 
oposición aos seus ~lcaldes, segundo 
directrices do próprio Fraga. 

Pero esta dinámica política, léxica desde a 
sua opción partidária, estase a combinar 
cunha prática clientelista desde a 
administración autonómica denunciábel 
por ilegal e antidemocrática. Xa non se 
usa unicamente o nepotismo para a 
designación de cárregos administrativos, 
non se utilizan os pastos de traballo para 

Pero se antes se daban, sobre tudo, nos 
servizos centrais'. da Xunta, agora 
expórtase a prática ás distintas localidades. 
Cárregos como os directores das 
residéncias da terceira idade, ou das 
oficinas do INEM; postas de moito contacto 
co público, pasan a ocupalos axentes 
partidários do PP que funcionan de xeito 
clientelar. A isto hai que unirlle as distintas 
fundacións e entes criados nos últimos 
anos e completaremos un mapa non só do 
novo caciquismo, senón dos máis activos 
militantes do PP. Un partido oue, coa idea 
de Movimiento Nacional, pretende copar 
todas as instáncias sociais, non para 
dinamizalas, senón para controlalas. 

eleitos do BNG, senón tamén a mesma 
contundéncia que á sua militáncia. A 
nova dinámica· ten que estar en marcha 
antes das eleicións xerais. 

. recompensar, mercar favores ou pechar 
bocas entre tideis ou enimigos. Non só se 
amañán oposicións, senón que se amplían 
continuamente os cárregos de libre 
designación. 

Aquelas promesas de Fraga lribarne na 
sua primeira lexislatura criticando ao 
tripartito e anunciando que el reduciria non 
só os altos cárregos, senón a prática de 
nomeamentos a dedo, deixou paso, pola 
lóxica partidária, á perversión total da 
administración pública galega, que pe¡rde 
eticácia e profisionalidade.+ 

ANOSA TERRA 
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Consellaria de Economia e Facenda 
Víctor Vázquez Seixas 

Consellaria de Política Territorial... 
Xesus González Alén 
Xoan Carlos Sánchez Temprano 
Pedro Doñate Arazola 

Consellaria de lndústria 
Rafael Valcarce Baiget 
Enrique Rotire Sobrino 

Consellaria de Agricultura 
MB Xosé Mariño Nin 
Francisco Lópe:z: Rodríguez 

Consellaria de Cultura 
José Mogo Castelao 
Manuel Otero Raña 

Consellaria Sanidade .•. 
Adolfo Gácio Vázquez 
Laura de Espona Blanco 
Xusto Jorge López 
Xosé Dubra Regueiro 
Isabel Mosquera Santé 

Consellaria de Pesca 
Mil Rosa Chapela Pérez 

Consellaria Familia ... 
Loreto Sanmartin Gómez 
Mil Teresa Cañas Landin 

Consellaria de Meio Ambiente 
Concepción Díaz-Fierros 
Carolina Martínez Gonzalo 
Amelía Rodríguez Santana 

Total 46 

Fonte: Asesores relacionados na guia 
do sistema de lbercom de comunica
ción interna nos servizos centrais da 
Xunta a 20 de Agosto do 99. 

Cadro comparativo de postos 
de nivel 30 e 28 

entre 1991 e 1998 

Ano Nivel 30 Nível 28 

1991 124 471 
1998 162 588 
Difer. 38 117 
% 30 24 . 



4 GALl~zA 
O embaixador de Portugal anunciou que a Casa de Arines serverá para promoción da gastronomia e o turismo 

As relacións culturais entre Galiza e Portugal a ermo, 
merttres medran os· intercámbios cOmerciais 
*G. LUCA 

Nas relacións entre Galiza e 
Portugal medran desde o le
vantamento da alfandega os 
intercámbios comerciais pero 
a comunicación entre as 
duas culturas permanece an
corad a nas políticas rexio
nais de Lisboa e Madrid. O 
Embaixador de Portugal en 
España, António Martins da 
Cruz, anunciou en Galiza o 
propósito de promover as ·via
xes turfsticas e o viño do Por
to "que tamén son cultura". 

· António Martins da Cruz, no
meado en Maio pasado embai
xador en Madrid, explicou na 
sua primeira visita a Galiza que 
o marco da sua representación 
non podia estar limitada "ao 
circuito da Castellana". Nun 
momento altamente favorábel 
para as relacións entre os dous 
Estados, calificou de notábeis 
as coincidéncias no "campo 
humano entre Galiza e o Norte 
de Portugal". Expresándose en 
portugués, como é habitual nos 
representantes do Governo e 
da Administración lusa que vi
sitan Galiza, Martins causou 
decepción ao anunciar para a 
Casa de Arines un programa 
cultural consistente na promo
ción do turismo e da gastrono
mia. A Casa de Arines, edifício 
simbólico de Vigo, construido 
no século XV e recentemente 
reabilitado, está administrado 
polo Consulado Xeral de Portu
gal. As asociacións privadas 
de amizade con Portugal man
teñen programas de intercám
bio cultural ben máis activos ca 
o da casa de Arines e entre ou
tros aspectos, atenden unha 
crecente demanda de cursos 
de língua e cultura portuguesa 
que este centro oficial de cultu
ra lusa nen sequer contempla. 

A posición expresada polo em
baixador durante a sua xira por 
Galiza revela que tanto Madrid 
como Lisboa están interesados 
na relación comercial bilateral 
pero móvense entre o desleigo 
e o temor nun espazo lingüísti
co de raiz compartida, con cla
ra tendéncia a recuperar a re
lación de outros tempos, inter
ferida pola resisténcia anti-co
lonial de Portugal e un delon- · 
gado tempo de represálias da 
coroa de Castela contra os 
independentistas. 

As empresas privadas xa tiran 
proveito desta identidade co
mun, matizad~ pelas histórias 
diferentes de cada país, me
diante a grafia dos produtos 
comerciais en portugués pero 
o intercámbio cultural é un 
campo que as tres administra
cións presentes no espazo da 
Gallaecia histórica deixan a 
ermo. 

Economia e cultura parecen a 
cada máis distantes. Desde a 
desaparición' das barreiras 
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O embabcador de Portugal en Madrid, Dr. António Marlins da Crvz anúñciou en Vigo que desde a Caso de Arines difundirase a gas
tronomía e o turismo "que tamén son cultura". A.N.T. 

fronteirizas as institucions só 
interviron no espazo cultural a 
traveso do Eixo Atlántico que 
estableceu o Prémio Carlos 
Blanco de Narrativa de Galiza 
e Portugal, para coñecimento 
de autores nas duas normati
vas, ou a promoción do Forum 
Cinematográfico do Eixo Atlán
tiqo, dentro do Festival Interna-

cional de Cine de Ourense. O 
Eixo Atlántico tamén asumiu a 
iniciativa anterior do Festival 
de Teatro lnter-fronteirizo de 
Viana do castelo, o Festeixo. 

O Sul da Galiza 
comércia desde Porto 

A área de relación entre frontei-

ras ten o recoñecimento do Ei
xo Atlántico, que nace dun 
acorde entre concellos de Gali
za e do norte de Portugal e 
canta a maiores con outro re
sorte que administra conxunta
mente os programas de coe
sión comunitaria: o Grupo de 
Trabal/o Galiza-Norte de Portu
gal no que interveñen instán-

Lembra a Diz Guedes que o cerco ao independentismo é antidemocrático 

A Asemblea Nacional da AMI 
aborda a unidade do independentismo 
A Asamblea Nacional da Assem
bleia da Mocidade Independen
tista, celebrada en Compostela 
os dias 23 e 24 de Outubro, 
_abordou a unidade do indepen
dentismo en dous pasos prévios 
-afortalamento da unidade de 
acción e' posterior construción 
dunha organización. frentista- e 
a aspiración de ser o referente 
único do independentismo entre 
a moc,idade. Asimesmo, a AMI 
criticou o cerco ao independen
tismo proposto por Diz Guedes e 
lembrou que non é lexítimo nun 
estado democrático e de direito. 

Como organización xuvenil, a 
AMI aspira a converterse en re
ferente único do independentis
mo de esquerdas ''toda vez que 
Galiza Nova e o BNG están des
lexitimados pola sua prática po
lítica". Igualmente, traballará po
ta unidade de todo o movimento 
independentista sen exclusións. 

Desde o plano organizativo apro-
r• .. ' ' . • ~ r ir 1 i. - ;. 1:..1'_• • • J; :: · 

fundará e meltorará o seu funcio
namento interno para abordar o 
reto do crecimento. No aspecto 
ideolóxico, aposta polo indepen
dentismo e a esquerda sob a 
perspectiva de que "o capitalis
mo colonial español é a principal 
causa da situación da nasa na
ción e por iso propugna unha 
Galiza libre e socialista", ainda 
que non descoida liñas como o 
feminismo ou o ecoloxismo: No 
plano político, o máis relevante 
para a organización, parte da 
análise de que "as agresións e 
contradicións do capitalismo son 
a cada máis fortes e a resposta 
máis cativa", critica a insuficién
cia da resposta -nomeadamente 
ao BNG- e aposta pola constru
ción dunha frente política. 

No referente á unidade, a AMI 
valora positivamente a unidade 
de acción iniciada o pasado 25 
de Xullo coa FPG e Primeira 
Linha, pero estima que é un pro
ceso lento que ten.que ir marca-
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do polo afortalamento desa uni
dade para despois encetar un 
proceso político de construción 
dunha unidade nacional popular 
que englobe a todas as sensibi
lidades e sectores. 

No que atinxe ás recentes de
claracións do delegado do Go
verno, Xan Miguel Diz Guedes, 
aludindo a actuacións violentas 
e pronunciandose veladamente 
por un cerco a un independen
tismo que considera en ascen
so, a AMI recoñece a etapa de 
crecimento pero sinala que non 
é lexítimo nun estado democráti
co e de direito a persecución do 
independentismo. Por outra 
banda, o portavoz nacional da 
AMI, Miguel Garcia lembrou que 
"o independentismo agrama po
tas circunstáncias que padece 
Galiza, non pola influéncia de 
nengunha organización allea". 
"Ademais -indicou-, a única si
tuación violenta é a xerada po
tas forzas de arde".+ 
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cias adiministrativas da Regiáo 
Norte e da Xunta. Coa apertura 

·de fronteiras, Portugal xa é o 
segundo cliente das indústrias 
galegas: o Aeroporto Sá Car-

. neiro converteuse de feito na 
segunda estación de transito 
aéreo da Galiza e o anúncio re
cente da sua ampliación foi re
cebido con inopinadas críticas 
por parte da administración de 
transportes da área de Vigo. 
Os importadores de alimentos 
en fresco desde países non co
munitárlos ao Sul da atiza, 
prefiren ter que tratar coa alfan
dega de Porto, competente e 
rápida, que arriscar retrasos ar
bitrários de 24 ou 48 horas im
postas pola burocrácia da al
fandega española, a mesma 
que foi derramando pontoal
mente todos os proxectos de 
relación comercial sobre o Mi
ño, con anterioridade á asinatu
ra do Tratado de Roma nos Xe
rónimos de Lisboa. 

Mentres se maciza o urdido do 
comércio bilateral nesta nova 
situación, a comunicación im
presa básica entre Galiza e 
Portugal non existe. A fronteira 
entre os dous países é a única 
dentro da UE que non ten cir
culación comun de diários. Na 
área de Porto distribuese par
cialmente o Faro de Vigo pero 
a alguns quiosques galegas só 
chega o semanário Espresso 
de Lisboa. As navidades literá
rias de Portugal chegan á li 
breiria Torga (Ourense) , Cou
ceiro e A Palavra Perduda 
(Compostela), A Caixa de Pan
dora (Vigo) e Michelena (Pon
tevedra), entre outras, pero ca
recen de calquer promoción 
pública. A TVG ten instalados 
repetidores en toda a fronteira 
Sul , con altísimo saguimento 
da información de futbol en 
Portugal, pero a TP non atinxe 
o território da Galiza. En todo o 
espazo da UE, nenguna cidade 
ou vila de fronteira perde o pri
viléxio das ondas de rádio e te
levisión do país á beira agás 
as da Galiza e Norte de Portu
gal. A TP transmite películas 
en idioma orixinal subtitulado 
que só poden escollar os teles
pectadores de certas áreas de . 
Pontevedra e Ou~ense. 

' 
O embaixador Martins da Cruz 
anunciou que en breve estarán 
unidas por fibra óptica as duas 
beiras do Miño. Esta mello
ramento técnico serverá para 
incrementar os intercámbios 
comerciais dentro do território 
da Gallaecia pero non vai recu
perar o espazo cultural comun, 
lambidamente desatendido po
los conservadores españoleiros 
da Xunta, contemplado coma 
un risco de conflitos diplomáti
cos por Lisboa ou desprezado 
e anulado pota arrogáncia cen
tralista de Madrid. A institución 
especializada da Casa de Ari
nes convertida en caseta de 
gastronomia e excursións val 
como mostra. • 
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A reivindimci6n do mellora dos camiños ele fwro topa coa discriminación que o Estado aubmete á Galiza coas infraestrvturas. A. PANARO 

Partidos e ecoloxistas prefiren a dobre via e os 150 Km. por hora 

Loyola de Palacio recoñece que 
non _hai proxecto de AVE antes do 201_0 
Nunha resposta ao europarlá
mentário do BNG Camilo No
gueira, a comisária Loyola de 
Palacio recoñeceu que non hai 
prevista nengunha liña de alta 
velocidade que una Galiza coa 
Meseta nos planos europeus 
vixentes até a ano 2010. Todo 
o máis anúncia unha liña con
vencional que poda acadar os 
200 quilómetros por hora até 
Monforte e unha extensión de 
menor velocidade a Vigo, sem
pre no horizonte do ano 201 O. 

En realidade, a resposta atereci
da pala comisária de Palacio a 
Nogueira menciona erronea
mente a Ourense, en lugar de 
Monforte como ponto final desa 
liña de 200 quilómetros por ho
ra. A extensión desa via seria 
até Ourense e Vigo. 

O anúncio desdí unha vez máis 
propaganda difundida pola Xunta, 
que situan a alta velocidade na 
Galiza no ano 2006. E frente a 
iso, cada vez son máis as organi
zacións sociais, políticas e ecolo
xistas que manifestan unha prefe
réncia por implantar a dobre via 
ferroviária no interior do país para 
alcanzar velocidades de 150 qui
lómetros por hora. O Bloque reali
zou declaracións neste sentido 
recentemente e a Asociación pa
ra a Defensa Ecolóxica de Galiza, 
Adega, vén de facer unha mani
festación na mesma dirección. 

Rede europea 

Por outra banda, de Palacio ta
m én informou a Nogueira de 
que dentro do proxecto da rede 
transeuropea de transporte indí
case "explícitamente a necesi
dade de reforzar" o corredor fe
rroviário que comunica A Coru
·ña con Lisboa, pero nunca men
ciona proxectos concretos e 
moito menos unhé;l liña de alta 
velocidade nun corredor atlánti
co que ten unha povoación de 
catorce millóns de habitantes. 

segundo os planos' éúrópéús, -

as liñas de alta velocidade pre
vistas en princípio na Península 
son a que vai de Madrid a Bar
celona e posteriormente á Fran
za, a liña de Valéncia a Madrid, 
a liña de Madrid a Valladolid, o 
'V' entre as capitais bascas e a 
conexión de Madrid con Portu
gal. Complementariamente , 
irianse proxectando unhas liñas 
de até 200 quilómetros por hora, 
que no caso de Galiza seria que 
iria de Valladolid até Monforte. A 
isto hai que unir o AVE xa 
existente entre Madrid e Sevilla. 

3. 1 54 millóns 
para o ano 2000 

No que atinxe aos Orzamentos 
Xerais do Estado para o ano 
2000, o presidente de Renfe re
coñeceu por escrito ao deputado 
nacionalista en Madrid, Francisco 
Rodríguez, que non vai haber 
nengunha mellora substancial 
nos servizos ferroviários galegas 
para o ano 2000. Rente indica 
que esta conxelación na mellara 
dos servizos débese ás deficién
cias das infraestruturas. Ademais, 
o presidente de Rente sinala que 
non se prevén nen a dotación pa
ra a dobre via nen a electrifica
ción dos camiños de ferro. 

Pero non só se rexista unha con
xelación na mellara das infraes
truturas, o próprio Governo cen
tral, através dunha resposta par
lamentária do Ministério de Fo
mento, recoñece que se acumu
lan retrasos nalgunhas obras do 
convénio asinado entre Fomento 
e a Xunta. Os atrasos aos que se 
retire o Ministério atinxen aos 
treitos de Salvaterra a Caldelas e 
de Ourense a Pausa, asi como o' 
paso a nível de Rábade. Na res
posta dada polo Ministério de Fo
mento a unha pergunta de Fran
cisco Rodríguez, o Governo tra
tou de atribuir ao ·ano 2000 uns 
investimentos en maté.ria ferro
viária que en realidade van reali
zarse no periodo que vai de 1998 
ao ano 2007. Segundo o Proxec
to de Presupostos Xerais do Es-

tado para o ano 2000, ·nese pe
riodo á Galiza correspóndenlle 
unicamente 3.154 millóns de pe
setas en matéria ferroviária, unha 
cantidade que rebaixa substan
cialmente o acordado entre o Mi
nistério e a Xunta e que só supón 
o 1,5% de tod9 o Estado. 

Dobre via e_ electrificación 

Máis que o tren de alta velocida
de, as interpelacións parlamentá- . 
rias do BNG no Congreso van na 
liña de asegurar o cumprimento 
dos convénios entre a Xunta e o 
Ministério de Fomento e mesmo 
na intención de sobardar as can
tidades acordadas para poder le
var a cabo un plano verdadeira
mente ambicioso que no seu dia 
foi aprobado polo Parlamento ga
lega e que contemplaba o inves
timento de 200.000 millóns nos 
camiños de ferro da Galiza. O 
obxectivo ·é implantar a dobre 
via, a sua electrificación e ir aca
dando velocidades de 150 quiló
metros para facer do ferrocarril 
unha auténtica alternativa de 
transporte público colectivo. 

Nesta mesma idea incidiu a Aso
cia.ción para a Defensa Ecolóxica 
de Galiza, Adega, que ademais 
de dobre via e electrificación pa
ra acadar velocidades de 150 
quilómetros, pediu a criazón. dun 
servizo de trens de cercanías pa
ra facer diminuir o tráfago urbano 
e interurbano e conquerir ünha . 
mellara na cualidade de vida da 
cidadania e un menor impacto 
ambiental do tránsito privado. 

Parellamente, Adega no mesmo 
comunicado cuestionou o intere
se do tren de alta velocidade pa
ra Galiza, toda vez que "só cons
titue unl:Ja alternativa ao avión". A 
organización ecoloxista lembra 
que o impacto ambiental desta 
infraestrutura é moi elevado e o 
consumo enerxético é semellan
te ao dos avións, "é dicer, tres 
veces maior que o dun ferrocarril 
de · velocidades mé.dias. de .até. 
180 quilómetros hora"·.• 

ANOSATERRA 

Oposición e sindicatos convocan 
unha manifestación en defensa 
dos direitos fundamentais 
o~ tres partidos políticos da oposición parlamentária, 
BNG, PSOE e EdeG, as tres principais centrais obreiras~ 
CCOO, CIG e UGT, e os sindicatos do agro Sindicato 
Labrego Galega e Unións Agrárias convocaron unha ma
nifestación en defensa dos direitos fundamentais e as li-

. berdades públicas para o Sábado 30 de Outubro na Co
ruña. A mobilización parte ás once da mañá da Praza de 
Maria P¡ita e conclue diante da Delegación do Governo. 
O obxecto da marcha é exixir que se deixe de usar a via 
policial para soluclonar os conflitos que vive o país e ins-

, tar ao diálogo á Administración. Para a manifestación, as 
organizacions convocantes puxéronse en conta9to con 
colectivos como o de afectados polo ancoro do Umia, a 
autovia en Becerreá, ou os percebeiros de Cedeira. Ta
mén está presente a persecución contra os participantes 
nas tractoradas, exemplo palmário da situación actual, xá 
que mentres peden diálogo, os xuízos e as multas conti
nuan. Desde algunhas localidades haberá autobuses.• 

O BNG elixe aos seus candidatos 
para o C~ngreso 

5 

As asembleas locais e comarcais do BNG debaten as 
propostas para elaborar as listas para esta forza 
concorrer ás eleicións lexislativas, que con toda 
probabilidade se celebrarán o vindeiro Domingo cinco d• 
Marzo. As propostas para as cabezas de lista ao 1 

Congreso non varia respeito a anterior convocatória na 
Coruña e Pontevedra, onde Francisco Rodríguez e 
Guillerme Vázquez xa obtiveran a acta de deputados. 
Nesas duas circunscripcións eleitorais, Maria do Carmo 
Garcia Negró e Olaia Fernández Davila serán, 
respeitivamente, as persoas que figuren en segundo 
lugar. En· Ourense o número un estará ocupado polo 
alcalde de Allariz, Anxo Quintana, e en Lugo polo ex 
alcalde do Saviñao,. Xosé Manuel Rodríguez Martfnez. 
Segundo as proxeccións, todas as persoas mencionadas 
teñen posibilidade de resultaren eleitas. A designación 
está pendente da ratificación por parte do Consello 
Nacional do BNG. Para o Senado ainda non hai 
candidaturas firmes.• 

A autoestra.da de Compostela a Dozón 
queda sen aclxudicar de novo 
A anunciada adxudiCación das obras da autoestrada de 
peaxe entre Compostela e Dozón -primeiro treito da via 
de pago que uniria Santiago con Ourense-, foi adiado 
novamente polo Governo central en Consello de Minis
tros. As afirmacións da Xunta asegurando que destas si 
seria encarregada a obra de 57 quilómetros ao consór
cio de empresas Iniciadora de lnfraestruruas, ldisa, vol
veron quedar retrasttdas unha semana máis. Tras o 
anúncio en Xaneiro de 1997 de Xosé Cuíña sobre un 
convénio co Ministério de Fomento, todos son atrancos 
e xa houbo tres aprazamentos na adxudicación, adiamentos 
que se achacaron a problemas de trámite administrativo.+ 

ELNOSA precisa de autorización 
para verter á na de _Pontevedra 
Elnosa, a fábrica de cloro vencellada a Celulosas de 
Pontevedra, non poderá verter na ria de Pontevedra ao 
seu antollo e terá que solicitar un permiso á Consellaria 
de Política Territorial, segundo ditaminou o Tribunal 
Superior. O recurso apresentado no seu dia por Elnosa 
contra a obriga ·imposta pola Administración pon ás 
claras a atitude que ten esta compañia no tocantes ao 

. meio ambiente. Política Territorial afirmou que tanto os 
vertidos de Celulosas como especialmente os de Elnosa 
son potencialmente perigosos e denunciou que 
sistematic·amente Elnosa obstaculizou os seus controis, 

- primeiro pola via ordinária e despois através da 
Administra_ción de Xustiza. • 

i 

Vigo inicia un plano alternativo a Sogama e 
o PSOE admite certa i+lneración 
·o concello de Vigo vén de pór en marcha un novo proxec
to de xestión de resíduos sólidos urbanos ao elaborar un 
prego de condicións para a concesión do servizo de. reco
llida do lixo cuxa clave é reciclaxe e que se manifesta 
contra a incineración. lsto representa a ruptura definitiva 

. coa Socidade Galega de Meio Ambiente e a aceitación 
das demandas das organizacións ecoloxistas. O prego de · 
condicións está apoiado polo BNG e o PSOE. Contado, o 
PSOE a nível galega manifesfouse a pral da posibilidade 
dun modelo .de xestión do lix0 que contemple a incine
ración dunha mínima parte mentres o resto sexa reciclado.+ 
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OPtNIÓN 

DISCIPLINA E ENSINO 
D OLORES V ALCÁRCEL GUITIAM 

Surprendíame na semana pasada o Conse, 
lleiro de Educación na prensa galega con 
este titular: o maior problema que ten hoxe 
planteada a Educación é a disciplina. Sur, 
prendíame, porque disciplina é hoxe un 
término impresentábel; convivéncia, valo, 
res, etc ... , en tal caso. 

O término non se cita pero o concepto está 
indefectibelmel}te presente na cotidianida, 
~e profesora!. E precisamente curioso que 
sexa desde a oficialidade -non só do PP- , 
desde o poder ao fin, desde onde se inície 
unha circulación do mesmo. Véxanse estas 
afirmacións tiradas da revista do Forum Eu, 
ropeo de Administradores da Educación, nº 2, 
dun art;:igo de Martin Bris. 

"Resulta chamativo o feito, xa reseñado, da 
frecuéncia con que se ocultan os problemas 
de indisciplina no ámbito escolar. Os profe, 
sionais, mestres e 'profesores, procuran na me, 
dida do posíbel, resolver ou non confundir 
determinados sucesos de indisciplina nas suas 
aulas, cecais polo temor .a perder credibilida, 
de ante o resto de compañeiros e comunidade 
educativa, por crer que poden facelo eles sós, 
ou pensando que non van a producirse no-~, 
mente no futuro ( ... ),en moitos centros está 
considerándose esta cuestión á hora de trazar 
liñas de actuación importantes e existen zo, 
nas e bairros nos que está empezando a ser un 
problema de primeira arde". 

O problema plantéase, sobre todo, coa en, 
trada da ESO. Certes, non hai escapatória 
da FP para os máis desvantaxados, pero cu, 
rioso, na FP non ahondaban os problemas 
disciplinares de hoxe, simplesmenté, alguns 
daqueles alunas non querían saber nada do 
estudo. O que máis 
ahonda hoxe, agás ca, 

tes nen titares teñen capacidade de aplicar 
correccións praticamente. 

Fica pois a critério do director considerar 
que tal actuación é grave ou non, e se está 
dentro dos "Actos de indisciplina, inxúria, 
ou ofensas contra os membros da comuni, 
dade educativa", por exemplo, ou non. 

Trátase, con todo, dun decreto natural, 
mente democrático que non conculca a lei 
que garante aos alunas o direito á educa, 
ción, pero que non se aplica en moitos ca, 
sos porque representa un traballo engadido 

e as direccións acostu, 
man- a estar moi ocu> 
padas en asuntos buro, 

'E. XlSte 
cráticos ou en visitar 
despachos. A sua apli, 
cación seria necesária 
somentes para alguns 
alunas nos primeiros 
dias de curso, antes de 
que se fagan co grupo e 
lle impoñan un com, 
portamento ao mesmo 
para o resto do curso. 

un Real Decreto de 
direitos e deberes de 
alunas, documento 

base que regulamenta 
as "normas de 

. ,, . " conv1venc1a 
nos centros, 
vilipendiado 

político de tumo. Nalgun deses centros que 
dirixen, perguntóuselles aos alunas de 3º da 
ESO, en inquérito de fin de curso, por al, 
guns aspectos referidos á sua satisfacción no 
centro e no curso, entre outros, sobre a 
competéncia do profesor na matéria que ex, 
plicou. Pero, quen os avalia a eles?, porque 
alguns aprenden moi lentamente. 

Nestas circuntáncias, moitas veces, a disci, 
plina nos centros, ainda que o problema 
trascendia un único factor, entra dentro do 
chalaneo e da empatia co director de tur, 
no, e coa ideoloxia pedagóxica do xefe de 
estudos. Neste sentido, téñense dado situa, 
cións churrusqueiras. Presentaron a unha 
aluna na xefatura de estudos, esta apenas 
permete ao profesor expor o caso ao xefe de 
estudos e non para de proferir pestes contra 
o docente, asi que este desaparece. Ao dia 
seguinte dille o xefe de estudos: 

- Pois non puden averiguar o seu trauma. 
Mira que o intentei. 
- Cuestión de destete, engadiu o profesor 
por manterse no mesmo campo disciplinar, 
pero, oe, eu só che pedia que lle aplicaras o 
regulamento. 

• ASESORAMENTO ESPIRITUAL. Hoxen, 
dia, o que máis priva dentro dos centros, 
nestes casos, é o asesoramento espiritual da 
encargada de orientación. Eses magníficos 
perfis profesionais que chegaron o ano pa, 
sado aos centros, e que, liberados das cla, 
ses, adican todo o seu horário a entender e 
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escoitar alunas traumados. Mentras tanto, 
a chularia e a matonaxe de carro elemen, 
tos, xa en idade de merecer, dominan o 
grupo, sen que teñas moito máis que facer 
que "tragar" ou, se tes esa sorte, escapar de 
dar 3º ao ano seguinte. Polo menos en 42 

ESO xa pasaron unha forte selección, non 
debe haber problemas. 

Así aconteceu o ano pasado, nalgun cen, 
tro, no que para probar ESO, aterrizaron 
nos grupos de 32 unha boa representación 
de xefes e xefas de departamento, e asi 
mesmo de varóns. No presente curso non 
quedou nen un s6 xefe nen xefa de <lepar, 
tamento, nen un só varón -a excepción 
confirma a regra. E mesmo creo que algun 
considerou que o instinto maternal cualifi, 
caba máis ás mulleres para dar en 3 2

, como 
sempre pasou, tratándose de tarefas penosas 
(santo Bourdieu, a túa Comination masculi, 
ne, está na miña cabeceira). Mesrnamente, 
todos aqueles que se gavan ou son gavados 
de seres quen de levar as clases en probl , 
ma fuxiron de tales cursos como da peste, 
proba palmária do seu éxito. San Tomé un, 
ha vez e nada máis. Até ao próprios mem, 
bros da directiva se lles pode aforrar de ter 
que dar algunha das uas 6 horiñas ao ter, 
ceiros da ESO, non se sabe se por conside, 
ración das suas compañeiras ou p rque e , 
tas cargaron simplesmente co petate. E ve, 
lai a disciplina a busca de executor. • 

DoLORES V ALCARCEL GUITIAN é 
Profesora de Francés de Ensino Secundario. 

sos isolados de deterio, 
ro grave familiar, son 
"as raiñas e os reís da 
casa", aqueles "astro, 
nautas" (Escohotado) 
paseados no carriño de 
bebé, e enxendrados na 
anomia da Transición, 
fillos de bairro e de 
nais (e país) cun deter, 
minado modelo' exis, 
tendal: a permisivida, 
de e o consumo da pe, 
quena burguesía, ofere, 
cicla a diário na escala 
da TV e fonte de tanta 
frustación. T rátase da, 
queles rapaces que hai 
moito tempo que im, 
poñen a lei na sua casa, 
tal vez desde que nace, 
ron . Pillos mellar ou 
pior tratados que pro, 
xectan as actuacións 
familiares ao ámbito da 
escala. 

por moitos e 
hipocritamente 

criticado por -
algunhas direccións 
como insuficiente" 

Directores sen lexitimida, 
de democrática, designa, 
dos a dedo pola própria 
administración para 4 
anos ( ! ) que propoñen 
para o resto dos cargos 
aos seus, moi a miúdo, 
varóns de confianza 
que, á súa vez, pasarán 
a engrosar a camarilla 
de "acreditados" - pala, 
bra insultante entre co, 
legas- dispostos a co, 
ller o relevo. Son estes 
os que din que o tal de, 
creto non os respalda. 

Xosé Lois 

Existe un Real Decreto 
de direitos e deberes de 
alunas, documento base 
que regulamenta as 
"normas de convivén, 
cia" nos centros, vilipendiando por moitos e 
hipocritamente criticado por algunhas di, 
reccións como insuficiente. T rátase dun d°' 
cumento que se aplica xeralmente nunha 
mínima parte, porque de facelo na sua tata, 
lidade esixe liñas de actuación, traballo e 
cámbios nos hábitos dos centros e entrega 
da dirección ao tema. Deixa nas mans do cJ.i, 
rector e do xefe de estudos as aplicacións das 
correccións", sendo finalmente o director 
quen ten a capacidade de facelo, el directa, 
mente ou de convocar a comisión de disci, 
plina do Consello Escolar para as actuacións 
moi graves, se el asi o estima. Nen profeso, 

,. , r r.., , 2'R 1 r1c. ,l 

Estes son tamén aque, 
les que o ano pasado 
estaban dispostos a de, 
mitir, erixíndose en re, 

presentantes do centro e polo tanto dos co, 
legas sen ninguén os chamar para tal come, 
tido. Alguns deles ousan mesmo falar de 
carpo de directores e aluden axiña ao siste, 
ma francés do que sempre esquecen dicer 
como se accede á dirección naquel país: por 
procedemento aberro á cidadania, concurso 
oposicións e estudo e non por visitar despa, 
chos e facerse as vítimas do tal cargo. Estes 
vellos coñecidos da administración que re, 
presentan -"administración somos todos", 
chegan a dicer alguns- "acreditados" por 
ela, por quén son avahados?, ou son capara, 
ces que só teñen que responder ao poder 

!°e"• 1 ... lt..;J'Oh.. ;t°"~ ¡"t\ ~J'°'4.,.1 ":. '\ l 
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Apróbanse todas as propostas de resoluéión apresentadas polo PP e só 5 da oposición 

O PP substitue o debate do PEDEGA 

por un debate pontoal dalgun dos seus contidos 
-0- PAULA CASTRO 

O PEDEGA {Plano Estratéxico 
de Desenvolvimento Econó
mico de Galiza) tora apresen
tado polo presidente da Xun
ta, Manuel Fraga lribarne, no 
debate do estado da nación. 
Daquela anunciábao como 
unha das principais novida
des da política económica do 
executlvo para o perfodo 
2000-2006 e pedia o consenso 
dos grupos parlamentários 
para o seu desenvolvlmento. 
Un consenso que foi rexeita
do porque nen se debateran 
os seus contidos nen se lles 
proporcionara sequer unha 
cópia aos grupos da oposi
ción. O pasado Martes 26 de 
Outubro, logo do debate en co
misión, pasaba ao pleno do 
Parlamento para introducir uni
camente algunha proposta de 
resolución, sen que se puidera 
debater o conxunto do texto. 

"Estamos talando dun plano que 
condiciona a política económica 
dos próximos sete anos e que 
mesmo hipoteca futuras políti
cas de outros governos pero co
ñecem os o plano non porque 
nolo proporcionaran. Semella 
que propoñen que criemos un 
servizo de detectives ou que di
mitamos do noso labor de opo
sición", afirmaba o deputado do 
BNG, Xesús Vega, no decurso 
da sua intervención. 

O Pedega recolle tocia unha sé
rie de medidas económicas a pór 
en marcha en Galiza, ainda que 
se apresenta como continuación 
do Plano Económico e Social. In
serido nos orzamentos para o 
ano 2000, será aprobado pela 
maioria parlamentar do PP sen 
que os grupos da cámara puide
ran analisar e debater os seus 
-contidos mália as suas repercu
sións sobre a economia galega. 

• Ainda que o conselleiro de Eco
nomia, Xosé Antón Orza asegu
raba, na apresentación dos orza
m entos, que "quer servir para 
abordar un renovado esforzo na 
liña de converxéncia económica 
partindo dos logros acadados", a 
análise que se recolle no próprio 
plano sobre a situación económi
ca de P?rtida contradí o seu dis
curso. E precisamente con esta 
diagnose, segundo a que Galiza 
segue en posición diverxente a 
respeito dos parámetros econó
micos da UE, coa que están da
cordo os grupos da oposición. · 

Vega ainda ia máis alá coa aná
lise que apresentaba no pleno 
do parlamento e lembraba que o 
PIB (Produto Interior Bruto) per 
cápita "está por baixo da média 
estatal, europea e mesmo das 
rexións Obxectivo I". E non só 
iso, senón que mesmo engadia 
o dado de que "non ternos ho
mologación con outros territórios 
cos que nos estamos comparan
do. O noso país está por baixo 
da média mesmo daqueles pai-

O parlamentário do BNG, Xesus Vega. 

ses que receben fundos estrutu
rais para o período 2000-2006". 

Para avalar a sua análise, o de
putado nacionalista recurria ta
mén aos resultados acadados 
no estudo realizado por Cáritas, 
segundo o que se demonstra 
que nos últimos anos houbo un 
medre das desigualdades so
ciais Internas e que un 22% da 
povoación recebe menos do 
50% dos ingresos da média. Daí 
que, desde a oposición, se ma
nifestaran reticéncias a acreditar 
nun plano que se apresenta co
mo continuador de políticas xa 
aplicadas e que demonstraron a 
sua incapacidade para mellorar 
a situación económica do país. · 

Con.tidos do plano _ 

O PEDEGA prevé un medre con
tinuado da economía galega nun 
3% e un medre parella do em
prego. Parte da necesidade de 
reducir o peso do sector público 
e pretende manter o volume de 
investimentos en aspectos como 
ensino e sanidade. Incide no de
senvolvimento sostido da base 
produtiva, céntrase na poten
ciación da competitividade e do 
capital humano e confía nas no
vas tecnoloxias como médio pa
ra acadar mellaras económicas. 

Toda unha série de previsións 
que foron desgaxando os repre
sentantes da oposición para pór 
en cuestión a sua futura efeitivida
de. A respeito da me llora .da com-

A. PANARO 

petitividade, a representante so
cialista, Dolores Villarino, pedia ao 
governo que dera contas de por 
que en dez anos de governo do 
PP non se puidera incrementar 
esta. Ademais, condicionaba a 
sua mellora ao desenvolvimento 
das infraestruturas, nomea
damente do ferrocarril. Para iso, o -
seu grupo propoñia a sinatura 
dun convénio co governo central 
para que se puxera en marcha un 
plano que fixera posíbel a chega
da da alta velocidade a Galíza. 

Canto ás previsións de empre
go, Anxo Guerreiro, do Grupo 
Mixto, lembraba que 110 informe 
do próprio CES (Consello Eco
nómico e Social) recóllese a 
consideración de que son "preo
cupantes e insuficientes as pre
visión s das taxas de paro" e 
aseguraba que o plano en si 
.mesmo forma parte dunha 
"campaña propagandística" en
cetada polo governo. 

Neste sentido, Xesús Vega poñia 
de manifesto as contradiccións 
que aparecen á vista das distintas 
previsións que se fan. Mentres 
que o PEDEGA estabelece a cria
ción de aproximadamente 80.000 
empregos, segundo explicaba o 
próprio representante do PP, o 
Plano do Emprego asinado cos 
sindicatos previa a criación entre 
o 1998 e o 2001 de 204.000, cifra 
que non se acadou. 

Ademais, os distintos grupos 
coincidian en demandar un uso 

racional dos· fundos estruturais. 
A deputada socialista lembraba 
a abriga de empregalos "para 
aquelo que foron concebidos", 
Guerreiro insistia na necesidade 
de seguir as recomendacións do 
CES neste sentido e Vega cues
tionaba a própria con~epción e 
uso que se lle dá desde a admi
nistración autonómica. 

Ao entender do representante 
nacionalista, o PP considera que 
recebar fundos europeus é un 

· priviléxio. cando se trata de "me
canismos ideados para aqueles 
territórios que entraron en situa
ción diverxente ou empeoraron a 
consecuéncia dunha negociación 
nefasta das condicións de inte
gración". Ademais, segundo Ve
ga, alén do uso que se está a fa
cer deles "nunca compensarán a 
perda de capacidade produtiva 
consecuéncia desa negociación". 
Daí que o plano confie nos seus 
benefícios e non introduza unha 
táboa de necesidades a deman
dar da UE, "aceitando submisa
mente as decisións que se to
man en Bruxelas". 

OPDR 

O Plano de Desenvolvimento 
Rural, parella ao PEDEGA, tam
pouco introduce importantes na
vidades a respeito das políticas 
que ven desenvolvendo o go
verno neste campo. No seu tex
to fálase de fixar a povoación no 

· território, mellorar as condicións 
de vida, utilizar máis eficiente
mente as potencialidades pro
dutivas endóxenas e mellorar a 
sua competividade. 

Sen embargo, estes obxectivos 
a aGadar non semellan estar 
claros para a oposición , que 
considera que o que fallan son 
os médios para chegar a eses 
fins.En concreto , nas distintas 
intevencións sinalábase a au
séncia de planos sectoriais e 
criticaban a sua apresentación 
como unha "manobra" cara á 
opinión pública. 

Entre outras propostas, os .so
cialistas pedian a devolución 
completa do texto, para recome
zar a sua tramitación tendo en 
canta as aportacións de todos 
os grupos da cámara. Pola sua 
banda, o BNG demandaba como 
fundamental o aprazamento da 
apresentación do POR en Bru
xelas, na próxima quincena, pa
ra poder discutir previamente 
unha estratéxia común. Pero a 
proximidade dese encentro e 6 
feito de que non se propuxera 
un debate até o de agora invali
daban xa esa proposta, inducin
do a pensar que se adiara cons
cientemente a opinión dos gru
pos da cámara. Alén diso, agás 
cinco propostas da oposición 
previamente transaccionadas 
para adaptalas á lóxica do PP, 
segundo a que todas as medi
das apresentadas pola oposición 
xa están en marcha, só se apro
baron as elaboradas polo PP.+ 
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'Rigor mortis' 
Barreiro Rivas, o portavoz 
do PP criticaba aos grupos 
da oposición por criticar o 
PEDEGA e por "enganar á 
sociedade galega na medi
da en que non están trans
ladando as medidas reais 
que recolle". A sua inter
vención, en tono louvató
rio, centrábase en tres as
pectos fundamentais do 
plano: o seu rigor, o seu 
realismo e a sua coerén
cia. "Rigor?", perguntábase 
Anxo Guerreiro e constes
tábase ao tempo, "Rigor 
Mortis". Esas er$:m ao seu 
entender as previsións que 
se podian facer co plano. 
E polo tono das interven
ción s, previsións coas 
que tarné.o _coincidian so
cialistas e nacionalistas.• 

Quilómetros 
cadrados de 
alta velocidade 
Falábase da necesária 
mellara das infraestru
turas para conseguir cal
quer mellara no desenvol-
vi mento económica de 
Galiza. Uns e outros gru
pos referíanse aos cami
ños de ferro como eixos 
centrais para ese dese
volvimento e criticaban o 
esquecimento ao que se -
abocaba ao país ao dei
xalo á marxe dos proxec
tos de alta velocidade e 
velocidade alta. De novo 
Barreiro Rivas trataba de · 
contradecir aos represen
tan tes da oposición e 
aseguraba que en breve 
os trens galegas acada
ran a incríbel velocidade 
de "140 quilómetros ca
drados". Porá o PP os va
góns· a circular en parale-
lo para acadar esa medi
da de área ou é que se mi
de distinto a alta velocida
de e a velocidade alta?• 

As mesmas 
políri~as sociais 
O PPdG leva anos anun
ciando o seu interese por 
privatizar o sector público. 
Outravolta aseguran que 
queren reducir o seu peso 
na economia pero que 
van manter as prestacións 
en ensino e sanidade. As 
universidades quéixanse 
pala escaseza de médios 
de que dispoñen, os cen
tros públicos reclaman 
que se solventen as suas 
caréncias, a povoación 
envellece e precisa de 
máis gastos sanitários, 
pero o governo íl)anterá 
as prestacións. "E como 
se nos quixeran facer crer 
que agora son aceitá
beis", dicia Xesus Vega. 
Será que hai qut.J conten
tarse con que non privati
cen máis eses servizos. + 



8 GALIZA 
N2 906 - ANO XXII ANOSATERRA 28 DE OUTUBRO DE 1999 

C~MARCAS 

A torre afectaba a dous concelleiros do PP, que apoiaron a demanda da oposición 

O concello de Mondariz 
paralisa a licéncia dunha antena de telefonia móbil 
O valeiro legal das licéncias 
para operar con telefonla mó
bil motivou que o pafs estexa 
a inzarse de antenas que se 
colocan a mludo sen llcéncla 
e sen gardar precaucións sa
nitárias nen exixir un coidado 
sobre o impacto visual e am
biental. Se nuns municípios 
é o próprio concello o que 
impede a sua ubicación, co
mo en Vigo ou Bueu, nou
tros a permisividade é total e 
nos restantes, como o caso 
de Cangas, a oposición vici
ñal conquire deter as . torres. 

Un caso paradigmático é Mon
dariz, onde o operador de telefo
n ia móbil Amena, do grupo de 
Retevisión, instalou unha antena 
no centro urbano co permiso de 
palabra do alcalde. A instalación 
realizouse, como vén senda ha
bitual, antes de que o concello 
outor.gase licéncia, ainda que si 
houbo unha solicitude á·que o 
concello aínda non respostou. 

Trátase dunha antena de celo
sia de cuarenta metros de altura 
que está situada no casco urba
no xunto a edificacións de me-

• nor altura, o que provoca un im
pacto visual considerábel. Estas 
torres están deseñadas para 
instalalas nos montes, pero é 
habitual que se coloquen nos 
casos urbanos. Por outra ban
da, ao iren coroadas por un pa
ra-raios, atraen todos os lóstre
gos, o que provoca o conse
guinte susto entre a viciñanza 
cada vez que hai treboada. 

En Mondariz, a antena que co
locou Amena motivou o des
contento dos viciños, entre os 

que se atopan un concelleiro 
do PP e o fillo doutro edil popu
lar. Esta circunstáncia permitiu 
un cámbio na correlación de 
f orzas no concello no tocantes 
a esta cuestión, xa que o PP 

· ten sete concelleiros contra 
seis da oposición (tres do BNG 
e outros tres do PSOE). Ao es
tar afectados dous concelleiros 
do PP prosperou unha iniciativa 
da oposición no pleno para pa
ralisar o proceso de concesión 
de licéncia, que ainda está en 
marcha mália a torre xa estar 
instalada. 

Un acordo plenário emendou a 
palabra do alcalde do PP, Xan 
Reboredo, e supuxo un compro
miso para solicitar información a 
várias entidades sanitárias, ur
banísticas e de comunicación 
sobre os efeitos destas torres. 
Os concelleiros da ·oposición 
cantan con que polo menos a 
Comisión Provincial de Urbanis
mo e a Comisión de Arquitectu-· 
ra e Urbanismo do Consello da 
Cultura emitan unha opinión 
desfavorábel á torre. 

Compartir antenas 

Pero no concello de Mondariz 
hai outros casos de torres insta-
1 adas sen máis critério que o 
das empresas instaladoras. 
Xunto ao coléxio público Pé do 
Muiño, en Riofrio, as antenas de 
Amena, Movistar (Telefónica) e 
Airtel forman _ un trie> agrupado 
que segue o me·smo princípio 
que noutros moitos lugares do 
país e que é o que consagrou o 
decreto de concesión de licén
cias para a telefonia móbil, que 
non é outro que o de permitir a 

instalación anárquica de ante
nas sen obrigar a que as empre
sas compartan as torres para di
minuir o impacto sobre o médio. 

O BNG, através de Guille.rme 
Vázquez, vai apresentar i.mha 
proposición non de lei que inste 
ao Governo a regular a instala
ción de torres, obrigando a com
partilas e a situalas en lug?tres 
idóneos. Mentres, alguns conce
llos, como o de Madrid, emitiron 
unha ordenanza especial de 
contido moi estrito para de
fenderse da falta de lexislación, 
pero os pequenos municípios 
atópanse frente a un valeiro le
gal que non se cobre totalmente 
coa exixéncia de licéncia. 

Noutros municípios tamén é ha
bitual exixir o cumprirmento do 
Regulamento de Actividades ln
sálubres, Nocivas e Perigosas, 
unha norma que data dos anos 
sesenta e que se invoca ante as 
sospeitas de supostos efeitos 
nocivos para a saude. Os medos 
parten dun informe da Organiza
ción Mundial da Saude sobre os 
efeitos que a meio e longo prazo 
poden ter sobre o sono as ondas 
electromagnéticas non ionizan
tes que emiten estas torres. 

En calquer caso, e contra os po
síbeis efectos sobre a saude e o 
impacto visual e ambiental, a de
manda que realiza a oposición en 
Mondariz é que haxa unha regu
lación de ámbito superior que 
obrigue ás empresas a compartir 
a infraestrutura de antenas de 
grande altura para reducir o · seu 
número e que estas se situen nos 
montes, como actualmente fan 
as das emisoras de televisión.+ 

O ex alcalde Ramón Sestelo, membro da Executiva do PPdeG, involucrado nunha escura operación urbanística 

Non saben se a nova depuradora de Gondomar ocupa terreos privados 
-0-C.L. 

Unha das.bases do programa de 
saneamento de Gondomar, finan
ciado .polos fundos FEDER da 
UE, é a d~puradora que se cons
truíu na parróquia de Areosa-Bar
ga. Mais esta construción está 
inoperativa ao non estaren rema
tados os accesos por estrada. En 
terreas próximos a Deputación de 
Pontevedra fixo un novo. vial que 
une a estrada Ramallosa-Gondo
mar coa parróquia de Donas, que 
ainda non entrou en funciona
mento ao ficaren paradas as 
obras sen xustificación. O máis 
curioso destas actuacións públi
cas é o feito de apareceren xun
tas nun convénio secreto, con da
ta de Outubro do 98, entre o pro
prietário dos terreas onde se edi
ficou e o daquela alcalde de Gon
domar, Ramón Sestelo. 

A existéncia dese estraño con ~ 
vénio é a consecuéncia final 
dun -proceso de especulación 

urbanística que naceu xa hai 
dous anos. O dono dos terreas 
agora b'aixo sospeita, António 
Clemente, solicitou que se apro
bara no Plano Xeral de Urbanis
mo de Gondomar unha recualifi
cación destes, daquela conside
rados para uso agrícola, coa in
tención de facelos urbanizábeis. 
Naquel momento, o pleno muni
cipal negáralle esta mudanza 
-alegando falla de contraparti
das para -os intereses públicos-, 
incluso ainda cando Clemente 
pedíu simplemente que os con
siderasen de uso rústico, adian
tándose á implantación da Lei 
do Solo, pola que se permite 
edificar neste tipo de terras. 

Cando se decidíu a construción 
da depuradora, dentro do pro
xecto para o saneamento inte
gral de Gondomar, desde o con
cello pensouse nos terreas de 
António Clemente como a ubica
_ción perfecta. Mais, nengun dos 
trece concelleiros que o PP tiña 

daquela pensou que o mellor 
xeito de conseguir aquelas te
rras era polo método da expro
priación, o habitual cando se tra
ta de construir servizos públicos. 

Clemente volveu utilizar infor
mación privilexiada; esta vez 
procedente da Deputación, en 
canto ao pr_oxecto para facer un
ha entrada cara a Donas desde 
a estrada da Ramallosa, pa.ra 
propoñerlle, en Outubro do ano 
pasado, ao alcalde Ramón Ses
telo, un convénio polo que cedía 
gratuitamente, por un período 
dun ano, as terras necesárias 
para erguer a depuradora e o 
devandito vial (menos de 9 qui
lómetros cadrados) a cámbio da 
recualificación de 115 quilóme
tros cadrados, nos que Clemen
te ten direito a edificar chalés 
adosados, instalacións hotelei
ras e espazos comerciais . Se 
estas condicións non se cum
prian no prazo estipulado, Cle
mente teria direito a unha inde-

- ) • \ • ~· • ; • • 1' ' ~ 

• ' 4° t .. ..: • .. -.1. i \, - i" ~ 1 

nización de 575 millóns de pe
setas. Este convénio foi asinado 
a título individual por Sestelo, no 
nome do concello, e permane
ceu en secredo até que o grupo 
local do BNG conseguíu descu
brilo e facelo público. Logo de 
ser desvelado, Sestelo negou 
que aquilo fose un convénio, se
nón "un protocolo de intencións 
que non ten por que cumprirse". 

As obras pa depuradora e do 
vial comezaron con total norma
lidade a princípios deste ano e 
desenvolvéronse perfectamente 
até o mes de Agosto, cando pa
raron sen xustificación, por arde 
de Clemente. Desde aquela nen 
o Concello nen a Deputación rei
niciaron os traballos, que consis
ten tan só en 20 metros de acce
so á depuradora (xa acabada) e 
30 á estrada da Ramallosa. 

O deputado provincial e porta
voz do BNG no Concello de 
Gondomar, António Araúxo, per-

t , ._ 
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guntoulle no pasado mes de Se
tembro ao presidente da Depu
tación pontevedresa, Manuel 
Abeledo, pola causa do paro 
das obras, xustamente a un 
mes do remate do prazo do con
vénio. Abeledo dixo non saber 
nada do paro ainda que recoñe
ceu a existéncia do convénio 
con Clemente e advertí u o peri
go de deixalo caducar. 

Mais ao cabo, neste mes cum
príuse o prazo do convénio e 
non se sabe con exactitude en 
que ·estado legal está o vial e a 
depuradora. Ademais, para com
plicar ainda máis o asunto, o 
BNG descobríu que a Xunta deu
lle via libre á solicitude de recua
lificación cursada polo concello, 
polo que parece que houbo con
vénio e que o actual alcalde de 
Gondomar, o popular Carlos Sil
va quere finalizar os acordos do 
seu antecesor, agora escollido 
no último Congreso do PP gale
ga membro da Executiva. + 
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Que proxectos editoriais pre
para a Fundación Castela~ 
para o próximo ano? 

Ternos entre mans moitísimos 
asuntos. Queremos editar a sua 
obra completa, que nos vai ocupar 
entre 7 e 9 tomos. Algunhas cou
sas son navidades, como corres
pondéncia que atopamos hai ben 
pouco, e outras que son reedi
cións revisadas. Ademais, tamén 
ternos pensado editar traballos bi
bliográficos ao redor da sua figura 
e facer unha biografía máis com
pleta, que supere a que fixo Va
lentin Paz-Andrade para Edicións 
do Castro. Todos estes labores 
cantan co apoio de Galáxia, que 
posue os direitos; e da Xunta de 
Galiza. Borobó xa anunciou que 
vai escribir uns Anacos adicados 
á figura de Castelao, igual que xa 
fixera para Rosalia de Castro. 

A obra plástica tamén vai ter 
protagonismo? 

Está pensada unha exposición 
pictórica, con todos os cadros 
existentes. Queremos que se fa
ga en Compostela e que nela es
tean presentes obras pouco coñe
cidas ou que están actualmente 
dispersas. Esta mostra, que vai 
estar patrocinada pola Fundación 
Caixa Galicia e dirixida por Miguel 
Anxo Seixas, vai servir para unir 
toda a obra deste autor por pri
meira vez na história. T emos en 
mente tamén facer unha mostra 
itinerante na que se amasen re
produ ci óns dos seus debuxos 
máis importantes. Xustamente, en 
relación directa entre a plástica e 
a edición, estamos pendentes de 
poder publicar un traballo de Ció
dio González sobre as Causas da 
vida que Castelao publicou nos 
anos 30 no Faro de Vigo. Para fa
celo, só necesitamos o permiso 
aos directivos deste xornal, cos 
que xa talamos hai dous anos. 
sen recibir resposta. A este traba
llo queremos dedicarlle moito mi
mo e adicación, para que sexa al
go especial e único. 

Alén duns e doutros proxectos, na 
miña mente van xurdindo novas 
ideas. Por exemplo, a min gusta
ríame facer unha mesa redonda 
na que puidesemos participar os 
que coñecemos a Castelao. Ago
ra mesmo penso que seriamos 
uns oito: Fernández del Riego, Is
la Cauto, Mariñas del Valle, Mari
no Dónega, Ogando Vázquez. 
Maria do Carmo Kruckemberg, 
Antón Fráguas, Luís Tobio e eu 
mesmo. O Concello de Vigo xa se 
ofereceu para acoller este acto e 
supoño que o de Pontevedra e al
gun outro tamén estará interesa
do. Ao mesmo tempo, o novo al
calde vigués xa anunciou que se 
vai erguer un busto na Avenida 
de Castelao e pásame pola cabe
za facer unha leitura continuada 
de Sempre en Galiza. 

Considera que a imaxe de 
Castelao está sendo deturpa
da polos políticos? 

Hai elementos da personalidade 
de Castelao que foron utilizados 
partidariamente pola clase políti
ca, a que tradicionalmente estivo 
na sua contra. Ademais, causas 
como as "Medallas Castelao" non 
representan nen á sua memória, 
senón todo o contrário, humí!lana. 
Feítos como a entrega dunha 
destas medallas a Maure Mariño 
depauperaron o seu valor. Este 
Maure foi o grande organizador 
do feixismo en Galiza denantes 
da Guerra Civil e dixo cousas ho
rríbeis de Castelao en dous libri
ños que se conservan na Bibliote
ca Penzol. Entre as frases máis 
graves está unha que di "O Go-

- GALIZA 
ANOSATERRA 

Avelino Pousa Antelo 
'A obra de Castelao merece exporse coa dignidade 

que agora non ten' 

-0- CÉSAR LORENZO GIL 

NO ANO 2000 GALIZA RENDERALLE HOMENAXE Á FIGURA DE CASTELAO, CON MOTIVO DO 50 ANIVERSÁRIO DO SEU 

PASAMENTO. DESDE A FUNDACIÓN QUE LEVA O SEU NOME SON MOITOS OS PROXECTOS QUE SE PREPARAN CUN 

ÚNICO OBXECTIVO, DIFUNDIR INTEGRALMENTE E SEN FISURAS OS PRINCÍPIOS OESTE GALEGUISTA COMO XÉNIO 

POLÍTICO E ARTÍSTICO, COMPROMETIDO CON GALIZA ATÉ O DIADA SUA MORTE NO EXÍLIO, OS MESMOS QUE 

PERVIVEN EN AVELINO POUSA ANTELO, AMIGO DE CASTELAO E UN DOS SEUS DISCIPULOS MÁIS AGRADECIDOS. 

verno da República manda a 
Buenos Aires ao roxo separatista 
Daniel Castelao para envelenar 
as opinións da colónia galega na 
Arxentina". Cando lle de ron este 
galardón, eu pensei que tan torpe 
é quen llo dá como quen o rece
be, porque Maure nen se atreveu 
a pedir perdón pelas aberracións 
manifestadas e levou para a casa. 
a medalla como se non pasase 
nada. Considero que só se debia 
entregar unha ou · duas medallas 
Castelao ao ano, .outorgadas a 
persoas que seguen o legado 
deste alomenos nalgun aspecto. 

Por iso non me pareceu ben que 
lla desen ao actor Fernando Rei 
ou ao ex futbolista Luís Suárez, 
que· nen sabian quen era Caste
lao nen se inspiraron nel na sua 
actividade. E estas burradas foron 
feitas no· tempo de Goozález La
xe, asi que é un problema de to
dos os partidos. A dia de hoxe só 
se dan para pagar amizades, 
acompañadas por un discurso de 
Fraga, que chora se acaso para 
que haxa máis emoción, nada 
máis. Desde a Fundación pensa
mos que había que criar a meda
lla Sempre en Galiza para salien-

A. PANARO 

tar a personalidade daquelas per
soas que se dedicaron ao país na 
liña na que o fixo Castelao, na di
mensión máis comprometida. 

Vostede queixouse en 1986, 
ano do centenário do naci
mento de Castelao, do aban
dono institucional. Mudou a 
situación? 

Ternos apoio dalguns concellos, 
non só a nivel económico, se
nón con atencións máis perso
nalizadas. O alcalde de · Rianxo, 
o socialista Pedro Piñeiro, com-
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pártase todos os anos coma un 
verdadeiro nacionalista e fai 
anualmente unha declaración 
institucional, co gallo do aniver
sário da morte de Castelao (o 
30 de Xaneiro) que é modélica. 
Como xa dixen, outros concellos 
colaboran economicamente no 
naso sostemento e para o ano 
que vén espero que a axuda 
que nos presten se incremente. 

Tense denunciado que moita 
da obra de Castelao que· está 
no Museu de Pontevedra está 
fora do alcance do público e in- . 
cluso en perigo de estragarse. 
Para paliar isto, desde o n~- . 
cionalismo, co apoio de perso
as da própria Fundación, como 
Xosé M. Núñez Seixas, estase 
pensando en habilitar un Mu
seu . Castelao. Considera que é 
esta unha boa opción? 

Hai que lembrar que foi o próprio 
Castelao quen pediu que a sua 
obra artística se conservase no 
Museu de Pontevedra. aoque el 
tiña un grande aprezo. Pero o 
certo é que é moi preocupante o 
estado de saúde de níoitas das 
suas obras, esquecidas e aban
donadas. Eu coido que este tema 
merece unha solución urxente. 

· Se o Museu de Pontevedra é
quen de ampliar as suas instala
cións e dignificar a obra de Cas
telao, perfecto. Rero se non é ca
paz e vái seguir todo abandona- . 
do, aplaudo e fago miña a inten
ción de converter o edifício de 
Facenda nese espácio que Cas
telao merece, nun lugar privilexia
do de Pontevedra. O importante 
é que a obra de Castelao non es
tea nas inmundas condicións de 
hoxe e por iso irnos loitar sempre. 

Considera suficiente a declara
ción de Ben de Interese Cultu
ral (BIC) para a obra de Caste
lao que aprobou o Parlamento? 

Hai que agradecer a asunción de 
xestos en benefício da figura de 
Castelao que están acometendo 
todos os partidos. O que quere
mos é que o Castelao SIC non 
se quede nunha marca de bolí
grafo e se lle dea á sua obra a 

' dimensión que merece. Ade
mais, todas as decisións que se 
toman por unanimidade son ben
vidas, por esca$aS, en Galiza. is
to é algo do que nos debemos 
alegrar, que Castelao nos una. 

Pode ser que entre a maioria 
dos galegos, Castelao ainda 
só sexa un símbolo, vaciado a 
mantenta de profundidade po
lítica e cultural? 

Castelao pasou de ser o home 
máis popular, grácias aos seus 
traballos na prensa e á sua acti
vidade política, a converterse na 
persoa máis odiada polo fran
quismo na Galiza, que arrasou a 
sua imaxe e tentou eliminar to
dos os vestíxios do seu labor an
tes da Guerra. Este silenciamen
to durou até 1986, cando desde 
a Fundación iniciamos o labor 
de divulgación da sua obra políti
ca e literária. Mediante o traballo 
intenso n<:> ensino logramos que 
Castelao valva significar algo en
tre a mocidade. Está claro que 
hai duas xeracións, as que me
draron baixo o fascismo, que 
non saben case que nada del, 
pero incluso estes están ache
gándose á sua figura paulatina
mente. Que incluso a direita que 
o odiaba nos 30 o utilice no.s 
seus discursos significa que im
porta moito o que deixou escrito, 
que os galegas o teñen en gran
de estima e consirieran o seu 
pensamento como unha clave 
para entender Galiza. + 



r 

10 
N2 906 - ANO XXII 

Son as dez da mañá e 
como cada d~a a un 

viciño das Reigadas 
tócalle levar a pacer ás 

ovellas e cabras da 
parróquia. Cestas é 

Luis Tuñas quen vai co 
rebaño, unhas 350 

cabezas ainda que en 
tempos chegaron a ser 

máis de mil. É a veceira. 
Noutros.lugares do país 
chamábase rolda, ainda 

que agora só se 
consérva aqui, na serra 

da Queixa e de 
Manzaneda, unha 

comarca que ve ameaza 
da sua forma de vida 

por mor da enfermidade 
da brucelose e dunha 

Administración que-lle _ . · 
ten posto data á. 

desaparición desta 
- forma d~ ~id~;,r-~9~-= ~ . 

~empo, un proxecto· de 
couto privado de caza 

maior agarda ver a zona 
libre de gado. 

GALIZA 
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Os años e as ovellas saen das cortes ao paso do rebaño. Previamente, o pastor soplou a sua cometa para avisar aos viciños. H.V. 

A enfermidade e as práticas perversas da Administración alíanse contra esta forma de vida 

A gaderia ovina -da serra de Manzaneda extínguese 
tras o fracaso de dezaseis anos de loita contra a brucelose 

-0- HORÁCIO VIXANDE manter a cota máis de tres anos, neado e ás axudas por viver nun-
van minando o número de exem- ha zona deprimida de montaña, 

Segundo o rebaño vaia pastar piares en todo o país. "Non ternos apenas unhas pesetas que non 
1unha zona ou noutra, o pastor alternativa -asegura Tareixa la- garanten a pervivéncia dunha for-
'.oca a sua corneta nun lugar dife- ñez, viciña de Palleirós, no conce- ma de vida que constitue un patri-
·ente da parróquia. Os viciños van llo de Manzane~ mónio cultural de 
:;oltando as suas cabezas cando da-, entre unha toda Galiza. 
)asa a grei. Á noitiña, volverá po- cousa e a outra vai 1

Redúcese o mesmo camiño ás suas cortes. .. reducíndese o no- Man negra 
'Chegou a haber mil e pico cabe- so gado e xa non 
!::as pero desde que comezaron ternos para viver, o noso gado, Os paisanos malí-
:ts campañas de saneamento porque nen mar- cianse das probas 
:::ontra a brucelose, hai dezaseis ch ar podemos. pero non da brucelose. Tri-
mos, o número diminuiu de ano Quen me vai dar podemos mestre tras-trimes-
~nano", explica Luís Tuñas. traballo a min, con tre os resultados 

cincuenta anos marchar, quen da analítica indu-
~ brucelose é o pior inimigo da se- que teño". cen á sospeita. O 
-ra e para os viciños; a Xunta é o me dá traballo mal ora marcha 
nellor aliado deste mal. Todos os Tareixa non quer 

aos 50 anos?', 
cun tércio dun re-

:rimestres: veterinários da Canse- marchar nen viver baño que nunca ti-
laria de Agricultura·sangan o gado das subvencións. 

TAREIXA IÁÑEZ, 
vera a enfermida-

:la zona para realizar análises que Como todos os vi- de, . ora non afecta 
:letecten a presenza de brucelose. ciñas da serra, Palleirós miragrosamente 
)s animais que dan postivo sacrifí- quer ampliar o seu ás ovellas máis 
~anse, pero as cabezas elimina- rebaño: "Pido a re- vellas da grei pero 
:las non poden substituirse por un- posición, se unhas si ás máis novas, 
las novas adquiridas no mercado ovellas están afee- cando toda corte 
:i. menos que se envie ao matadoi- · tadas pala brucela, que marchen arrastraba índices endémicos de 
·o a todo o rebaño. Oeste xeito, a con todas e me dean unha novas, afección. "Non hai posibilidade de 
·ecria constitue a única alternativa todas saneadas, pero que non ve- facer probas paralelas e sempre 
>ara manter o número de cabezas, ñan con que queren pagarme cin- veñen afectadas as ovellas máis 
iúmero imprescindíbel para con- co mil pesetas por cabeza, porque novas; saben a idade porque nos 
;ervar a cota de exempl~res que valen moito máis e porque ade- cortais (pendentes de identificación) 
>ermite . a Unión Europea. Os ani- mais non me deixan comprar un- figura unha letra segundo o ano", 
nais que se perden teñen que re- has novas para completar a miña explica un. dos. viciños. A casuística 
1oñerse en tres anos, sob pena de cota en tanto non sacrifique todas", de irregularidades é extensa. "Eu ti-
1erder cada ano un tércio da cota di. Non hai quen escoite as protes- ven sorte co saneamento -di ou-
ue non se completa. tas dos serranos e como moito tro-, corteilles os cortais a unhas 

atopan como resposta a mesma ovellas vellas e puxéronlles uns no-
>or unha banda, a brucelose, que ameaza de sempre: "Ou aceita- vos, coa letra deste ano, entón dé-
narcha con parte dos rebaños e, des, ou retiramos as subvencións". ronme positivo, cando antes sem-
1ola outra, a imposibilidade de Retírense ás primas por animal sa- pre as análises deran negativo". • .. 1 • • ¡ 



- ,\ ¡ 1· 1 

28 DE OUTUBRO DE 1999 

Un grupo de viciños das Reigadas e Palleirós que viven das ovellas. 

Destas, en Palleirós, as análises 
deron positivo en moitas das casas, 
curiosamente en grupos de once ou 
de sete ovellas. Pero non sempre é 
asi. En Chaguazoso, no concello de 
Vilariño de Censo, mataron a todos 
os animais e compraron cabezas 
novas o ano pasado e desde aque
las non se deron casos de brucelo
se. "Ao tempo, xa 

Un veterinário do servizo oficial de 
saneamento explica que "se se fai 
unha segunda proba provocamos 
unha situación que desbordaría á 
Administración". A pesar disto, os 
paisanos non peden unha segun
da proba, senón unha extracción 
dupla que permita unha contra. 
análise sobre a mesma mostra de 

sangue. 
verás empeza a 
virlle positivo en 
nada", di Lucia Es
tévez, das Reiga
das. "Houbo reba
ños -engade- que 
tiveron a carta ver
de de estar com
pletamente sanea
dos, e dun ano pa
ra outro comezaron 
a vir positivas as 
análises sen expli
carse por que". 

Non se poden 
substituir 

Os veterinários fa
lan das malas prá
ticas e_ntre os pro
prietários do gado, 
da necesidade .de 
separar ás ovellas 
que abortan · das 
que non o fan, de 
limpar con cal as 
cortes ... pero até o 
momento non hou
bo un ente da Ad-

as cabezas 
afectadas e non 
facelo significa 
perder cota 

A farmacéutica de 
Manzaneda, Ma
nuela Fernández 

de gado. 

láñez, tamén ve algo sospeitoso 
na brucelose da serra. "Cunha inci
déncia tan alta no gado, as afec
cións entre humanos deberían ter 
unha correspondéncia, pero eu 
son a única boticária do concello e 
apenas despacho medicinas para 
a brucelose. Como moito hai entre 
dous e cinco casos ao ano", di Ma
nuela Fernández. 

"A nós dixéronnos que xa estaba
mos imunizados, por isa non nos 
afecta", explica Tareixa láñez. De 
ser asi, constituiría unha novidade 
entre as enfermidades contaxiosas 
provocadas por bactérias, xa que a 
imunidade só se dá ante os vírus. 
A própria Tereixa foi a última afec
tada por este mal, hai hoxe máis de 
quince anos. Desde entón, entre o 
gado disparouse a incidéncia da 
brucelose, definida esta palas ana
líticas que abriga a Administración. 

Dobre análise 

ministración que 
organizase un cur
siño para dar can
ta do que ·cómpre 
facer contra a bru-

celose; é máis, a própria Adminis
tración incorre en práticas infames 
cando permite que o gado valva ás 
cortes cando no mesmo rebaño 
vén de detectar cabezas con bru
celose. 

Na serra da Queixa e Manzaneda 
todos falan dunha man negra, pe
ro ninguén ten probas de nada. 
"En Santiago non saben nada e o 
coordenador das probas tampou
co, pero algo pasa", di Lucia Esté
vez. Por se acaso, xa se reuniron 
con To más Pérez Vidal cando era 
conselleiro, pero todas foron pro
mesas. Por suposto, non houbo as 
contra análises que ofereceu. 
Contodo, non están completamen
te sós, a Organización Galega de 
Montes en Man Comun emitiu un 
comunicado no seu apoio e o de
putado do BNG Alfredo Suárez 
Canal tense reunido con eles. 

Couto de ca:za maior 

Para evitar suspicácias, os paisanos Pero tamén pode que no11 haxa 
queren que se realice unha extrae- mans negras por ningures. E posí-
ción dupla do sangue e que un tubo bel que, en realidade, só sexa o 
marche ao laboratório e outro quede reflexo da perversidade dun mode-
onda eles, para facer unha contra lo de saneamento que non con-
análise n9 caso de dar positiva a pri- queríu extinguir a enfermidade tras 
meira. "E para quedarnos t(anqui- dezaseis anos de campafjas, un 
los", indica un deles. Todos os cida- . modelo que aponta que terá éxito 
dáns teñen direito a recorrer'diante · -cando remate con todo o gado, 
da Administración, todos menos·· daquela haberá a certeza de que a 
eles. As probas son definitivas, a bruéelose non retornará a serr?. 
ovella ou o año que dá positivo, vai 
para o matadoiro sen remédio. E se · · Por se hai unha man negra, todos 
os serranos queren unha extracción · apontan ao mesmo beneficiado: úri 
dobre é para ter a mesma mostra de proxecto pretende constituir un cou
sangue e evitar uns resultados que· to· privado de caza maior en toda a 
leven a engado por mor dos picos cí- zona, unindo a Queixa con Manza-
clicos que apresenta a brucela: hoxe neda para disfroite de cazadores óe 
agachada e inactiva, mañá virulenta. .fin de semana procedentes de Vigo 
Por esta última razón está proibida a . e de Ourense. Xa houbo conversas 
vacinación en toda Europa, porque e algúns alcaldes estamparon sin-a
as cepas inoculadas ao gado poden · turas de compromiso. En todo Gaso, 
inducir a ,erro nas analíticas e ofere- para prosperar o proxecto,-sobran 
cer parámetro_s positivos. · os años e as ovellas.+ -
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Un ha_ 
enférmida.de 
que se 

·• - ";._ 

transmite ~ º- .. ~ , · :~ 
. 7 , ,.- :. • ,,. •.r.; • ~~~.;. • 

cios humanos 
A br-ucelose é unha -_ 
en·fe,rmidade contaxiosa de 
orixe bacteriana que se · -_ 
transmite entre ariimais e -
destes ás persoas por 
múltiples vias. Trátase dun 
mal moi contaxioso, de _::'i, 
efectos terrJbeis,. con 
sintornatoloxia ·Variada 
(aln(:la que principalmente¡· 
afecta a osos e 
articulacións) e de 
tratamento proloñgado 
através de doses masivas 
de antfüjóticos. 

O contáxio é máis fácil no_ 
outono e na primavera. 
Calquer persoa que estexa 
en contacto cun animal 
-afectado, pode coller a · 
bruéelose palas vias 

~ _: réspiratórias, polo 
contacto con mucosas· do 
transmisor através.. das -. 
súas próprias mucosas e 
feridas e mesmo através da 
pel -sen necesidade de 
que estexa fracturadá-, 
cando se toca unha 
placenta afectada polo 
brucela. Por suposto, o 
consumo humano de carne 
ou secrecións como leite 
son outro modo de 
transmisión. 

Nos animais provoca 
abortos, nacimentos 
inviábeis e pode chegar a 
producir a morte. No caso 
das persoas, a -
sintomatoloxia apresenta . 
un cadro complexo, ainda 
que afecta principalmente 
a osos e articulacións e 
pode deixar postrada a 
u nha persoa na cama 
durante un tempo 
prolongado. Hoxe un 
tratamento pode durar un 
mes, pero en moitas 
ocasións deixa secuelas 
físicas. Se non se trata, 
tamén pode ocasionar a 
morte das persoas. 

A bactéria apresenta ciclos 
de infección, de modo que 
pode estar residente no 
organismo enquistada en 
músculos e glándulas e 
florar novamente cando xa 
se consideraba curada. De 
feito, numerosos enfermos 
ao longo dos anos 
paceden pequenos 
episódios de crise que 
consisten nunha 
sudoración cun olor moi 
característico de brucela. 
Ao non tratarse dun vírus, 
ter padecido a enfermidade 
non supón a sua 
imunización, de modo que 
hai persoas que a contraen 
várias veces na sua vida. 

Tanto pola facilidade do 
seu contáxio aos humanos, 
como polos efectos que 
produce, a brucelose é 
unha enfermidade terríbel 
contra a que as actuacións 
máis extremadas están 
xustificadas. • 

"O máis impórtante desta . 
. - @leición é o ehao Ménem:·~ 

i\si rest.ime Vitor d_é-Gennaro 
no diárfo~Eáx!NA 12 -as-presi, 
denciais~~enÚrias. "É éate~ 
górica a me:o.sax~ .da t.idadánia 
desde ·os cirro rec_an.tol d&-pa, 

. ís: o povo ~á abonda xa;''" 
- ainda.que-Q.on sail:)á .ben-por 
-que o 'qtier ~ambiar e como é_ 
o cámb.io. E unha labaza4a Pª' 

,__ · ra-todos os q~e coidaron que 
Atxentma xa nón se movena 
de~e ~0delo. O govemb":que 
ven· i:erá q1:1e abtir espazos á 
discusión, sbbre todo ·pará tra, 
tar e-se problema principal que 
é o paro. se poderia vender ao 
cabo". No mesmo periódico, o 
xornalista Nelson Castro, co, 
menta: "É trn. grande trun.fo da 
figura de Fernando de la Rúa 
en todo o país, agás Bos Aires. 

· A lexitimidade de De la Rúa é 
de alto nível, porque incluso 
gañou en Bos Aires ainda que 
iso non teña un correlato na 
forza política. Isto vaino obri, 
gar á coabitación e non pode, 
rá governar sen busca de con, 
senso. De entrada haberá que 
descartar calquer arremetida 
contra a corrupción porque 
iría contra o consenso. A lexi
timidade de De La Rua vai ser 
acotada no tempo e vai ter 
que intervir axiña para apro, 
veitala". O ex,capitan José 
Luis DAnclrea acrecenta esta 
opinión: "O mapa político re, 
sultante abriga aoque gover, 
na a ser moito menos monar, 
ca ca o que marcha. Eu espero 
que Menem non reapareza no 
2003, ou, mellar dita, que ve, 
ña e que resulte co O. 7 dos vo
tos para que teña o final dos 
sobérbios". • 
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O PP non ten 
·fórmula 
contra o BNG 
Xosé Luís Barreiro Rivas, vi , 
ce,presidente da Xunta de 
Albor, an(}.lisa con Xurxo 
Souto na revista mensal 
TEMPOS N OVOS a situación 
do PP na Galiza: "(No Con, 
greso do PP) non valia cam, 
biar ao xerente dunha 
província; habia que tocar a 
Cuiña. Ese cámbio non 
responde a unha decisión do 
partido, senon á vontade de 
Fraga, que quita, pon e deci
de"_ Para Barreiro os proble, 
mas actuais do PP resúmense 
"en dous fracasos políticos de 
base estrutural, que xa non 
·poden resolver. O primeiro é 
que non ten sócios: vese for
zado a gañar por maioría ab, 
soluta. O segundo é que non 
ten antídoto contra o Bloque. 
É dicer, o Bloque medra a pe
sar do PSOE. A grande preo
cupación do PP neste 
momento é que, para manter
se, Fraga vai acabará fin por 
darlle o poder ao Bloque. É 
óbvio que, cando isto suceda, 
a volta atrás precisará dun 
proceso moi longo". O .entre, 
vistado nega que exista unha 
división do voto entre cidade 
e campo: "A oposición está 
caendo na tentación de dar 
por sentado que o PP é un 
partido ruralizado. Nen o é r 

nen o foi nunca. O PP gañou 
de prirneiras o ano 81 nas se
te grandes cidades e segue a 
ser a primeira forza en todas 
as cidades da Galiza coa 
excepción da Coruña. No 
resto, o PP é a primeira forza 
urbana, sen dúbida nengun, 
ha, a moita distáncia do res, 
to". Barreiro di que o PSOE 
"resúltalle difícilisimo asimi
lar (unha coalición co BNG), 
se cadra porque vese forzado 
a facelo desde a posición do . 
PP. De seguir asi, pasará o de 
Vigo, onde a xente ten a sen, 
sación de que a coalición está 
a tirar pedras contra o 
próprio tellado ( ... ) A estra, 
téxia do PP nos próximos 
anos vai estar orientada fun
damentalmente a potenciar 
persoas coma Carlos Prínci
pe. (O PP) contra o Bloque 
non ten fórmula; co PSOE, 
si: favorecendo divisións e re, 
armando derrotados". • 

O novo presidente arxentino, de la Rúa, con Raúl Alfonsín. 



12 GALIZA 
N2 906 - ANO XXII ANOSATERRA 28 DE OUTUBRO DE 1999 

C*MARCAS 

Os viciños de Caldas, Cúntis e Moraña convocaron, ao longo do verán, multitude de actos pacíficos de protesta. P.B. 

·Ao pechalas anegáranse terras que o Tribunal Superior ordenou devolver aos proprietários 
. / 

Alerta sobre a colocación das comportas no encoro do Umia 
-* PAULA BERGANTIÑOS 

No Úmia, a Xunta e a empresa 
construtora do encoro, Draga
dos-A besconsa, seguen 
adiante cos fraballos paraer
guer o enc9ro sobre o que pe
sa unha senténcia do Tribunal 
Superior de Xustiza. Nun es
crito remitido aos Maxistra
dos deste Tribunal, a Coorde
nadora Anti-encoro alerta so
bre o feito de que en poucos 
dias chegarán as comportas 
para o muro da presa. 

Despois dos viciños denunciar 
que a expropriación das terras 
se fixera de xeito irregular, o 7 
de Abril deste mesmo ano o Tri
bunal Superior anulaba o decre
to da Xunta que estabelecia a 
_urxente ocupación dos terreos 
necesários para a construción 
do encaro e ditaminaba que as 
terras que non tivesen danos 
irreversíbeis tiñan que ser de
voltas aos seus proprietários. 

Pésie a senténcia, seis meses 
despois, a garda civil segue a ve
lar porque continuen os traballos 
no muro da presa, no túnel de de
rivación da auga cara as minicen
trais e agora, segundo denúncia a 
Coordenadora; na instalac!i'.m das 
comportas. A vista de que as 
obras non se paralisaron, nun es
crito enviado o Xoves 21 ao Tri
bunal Superior de Xustiza, a Co
ordenadora pergunta aos maxis
trados de que serven as sentén
cias e quen vai vixiar que non se 
aneguen os terreas, "tendo en 
conta que as turbinas non funcio
nan con ar senón con auga". 

Seis meses 
de ouvidos xordos 

A respeito da declaración da 
presa como ben de utilidade pú
_blica a senténcia que o Tribunal 
Superior ditou en Abril sinala, 
entre outros aspectos, que o en- · 
coro non estaba xustificado nen 
para abastecer de auga de for
ma urxente á comarca do Sal-

. _n~~ n~n p~ra a regula.ción do 

~ ' ' • 1 

rio. Sen embargo e ante a dis
tinta interpretación que as duas 
partes, Xunta e afectados, da
ban á senténcia a Coordenado
ra solicitou un auto aclaratório. 

Este auto foi dictado polo Tribunal 
Superior o 22 de Abril e ordenaba 
que, xa que o procedimento se
guido pola Xunta non era o que 
estabelece a lexislación, "as te
rras que non tivesen danos, irre
versíbeis" tiñan que ser devoltas. 
O que representaría, · segundo a 
Coordenadora, o 99% das fincas, 
"por estar só ocupada (ilegal
mente) a propriedade onde se es
taba levantar o muro da presa". 
As obras seguiron e o 30 de Xullo 
de 1999 a Sala acordou a execu
ción provisória da senténcia. 

A Xunta de Galiza apresentou 
recurso de casación a!lte o Su
premo pero, sen acatar a execu
ción provisional da senténcia, a 
empresa construtora -coa pro
tección das forzas da garda civil
ocupou sen consentimento dos 
proprietários catro fincas en Ma
raña e unha en Cúntis, tal e co
mo reflexa o informe da Policia 
Xudicial adscrita á Fiscalia da 
Audiéncia de Pontevedra, onde 
se apresent9u a correspondente 
denúncia. "E de resaltar .....:sinala 
a Coordenadora no escrito en
viado aos maxistrados- que nes
ta ocupación pola forza, despois 
de que o Tribunal ordenara a de
volución das terras que non tive
sen danos, foron detidos 9 vici-

ños, entre eles os donos das fin
cas. Queda claro para todos nós 
-€ngaden- que os fins desa ocu
pación eran os de continuar coas 
obras normalmente e producir os 
danos precisos nas fincas para 
non ter que devolvelas". 

Caso das minicentrais 

Pero as irregularidades non re
matan e no mesmo mes de 
Abril, pouco despois de que o 
Tribunal ditaminara que a expro
priación urxente non se podia 
aplicar a estas obras, o Conse
llo da Xunta aproba un novo de
creto declarando a utilidade pú
blica e a urxente ocupación -'dos 
terreas necesários para a explo
tación hidroeléctrica, é dicer, pa
ra construir as minicentrais. 

. "Con total surpresa -sinala a Co
ordenadora- recebemos os vici
ños este novo decreto pasto que 
tal e como posteriormente razo
nou este Tribunal, non se pode 
declarar urxente unha obra acce
sória cando a principal non ten 
esa calific,ación. E que acaso po
den instalarse centrais hidroeléc
tricas sen anegar as terras?, con 
que auga funcionarían as turbi
nas?", pergúntanse. "Sen enten
der nada -€ngaden- acordamos 
interpor outro recurso contra este 
último decreto solicitando a sus
pensión cautelar da ocupación, 
decisión que tomou o Superior o 
14 de Xullo". Previamente os vi
ciños xa tiñan apresentado dis-

tintas alegacións contra a conce
sión hidroeléctrica, sen obter 
nengunha resposta da Xunta. 

A orde do Tribunal tampouco foi 
obedecida e os traballos para as 
minicentrais, que xa se tiñan ini
ciado, continuaron até que os vi
ciños, acompañados da garda ci
vil de Caldas de Reis, consegui
ron a sua paralisación o 22 de 
Xullo. Pero despois de estaren 
suspendidas durante dous me
ses, o 20 de Setembro as obras 
reiniciáronse ao alegaren a em
presa concesionária que tiña ad
quirido as propriedades. "lso non 
é certo -€Xplican os representan
tes da Coordenadora- porque, 
como pode comprobar o Tribunal 
no Xulgado de Caldas de Reis, 
foron apresentadas duas denún
cias, asinadas por distintos co
muneiros, nas que se pede unha 
investigación sobre un documen
to de cesión asinado polo presi
dente da Comunidade de Montes 
sen autorización, como é precep
tivo, da Asemblea Xeral de Co
muneiros e, ao parecer, sen o in
forme correspQDdente da Conse
llaria de Agricultura". 

Oeste xeito, desde o 7 de Abril , 
a Xunta e a empresa construto
ra remataron o muro da presa, 
iniciaron as obras do túnel de 
derivación das centrais hidroe
léctricas e perforaron o monte 
con utilización de explosivos. 
Namentras os viciños foron ob
xecto de denúncias da Subdele-

gación do Governo por orixinar 
desordes graves. 

No documento que a Coordena
dora vén de enviar aos maxistra
dos da sección terceira da sala 
do contencioso-administrativo do 
Tribunal Superior, os afectados 
remátanse preguntando: "se as 
senténcias de Abril ditaminaban 
que a Administración tiña que 
devolver os terreas sen danos 
irreversíbeis, e iso abarca a prá
tica totalidade, para que se re
mata o muro da presa e se pre
tenden instalar a comportas? , 
porque se perfora o monte para 
o túnel de derivación? 

"Para nós -engaden- esta última 
notícia sobre a chegada das 
comportas implica dúbidas razo
nábeis que, con todo o respeito 
que os tribunais nos deben de 
merecer, non podemos deixar de 
expor: serven realmente de algo 
as senténcias dos tribunais?, es
tamos todos abrigados a acatalas 
e cumprilas?, somos todos iguais 
perante a leí? Se se remata o 
muro da presa, se se poñen as 
comportas, se se fai o túnel de 
derivación, como podemos estar 
seguros de que non se van ane
gar as terras que supostamente 
teñen que devolver? Para a Coo
denadora Anti-encaro, no conflito 
do Úmia, estase a talar de "danos 
irreversíbeis, do respeito á pro
priedade pública e privada" e "da 
credibilidade dos cidadáns na Ad
ministración de Xustiza". • 

O encoro terá influéncias climáticas negativas para a agricultura 
Os rios detidos no seu curso 
normal por un encaro non só 
mudan o coeficiente caudal se
nón o clima. Técnicas mellora
das de avaliación do impacto 
ambiental tan ás barraxes hi
droeléctricas responsábeis de 
cámbios nas humidades relati
vas e nas temperaturas, con in
fluéncias negativas para os cul
tivos e a saúde. 

• ' , ,, L. 1-; , I" \ 

Os cultivos á beira dun caudal 
corrente padecen menos pragas 
que perta da auga estancada. A 
própria corrente induce a circu
lación aérea e o intercámbio tér
mico. O curso detido ten unha 
concentración de humidade su
perior e as temperaturas máxi
mas e mínimas tamén son maio
res por esta causa. A persistén- · 
cias das néboas sobre a auga 

choca, nun rio encorado para a 
produción de enerxia, complican 
e empioran as condicións sanitá~ 
rias na área de influéncia. A partir 
da instalación dun encoro, os cul
tivos da beira requiren máis pesti
cidas o que empobrece a calida
de final. A modificación do siste
ma climático tamén erosiona a di
versidade biolóxica con graves 
<?Onsecuéncias a médio prazo. 

Toda a cunea do río Umia es
tá aberta ao vendaval do Su
loeste polo que as precipi
tacións son altas en todas as 
estacións ao igual que a hu
midade. A detención do cau
dal por un novo encaro vai 
aumentar a humidade e pode 
producir un cámbio climático 
de graves consecuéncias pa
ra toda a canea.• 
_, J .. ~.. .' 



! 

O mapa catalán 
! 

MANuELCAo 

catalanas do 17 ,Q mudaron o mapa político. A 
primeira e lave liña divisória teria, por unha banda, ao PP 
co 10% do leitorado e, pola outra, aos partidos cun maior 
ou menor o de catalanismo (ERC, CiU, PSC,JC) que 
abranxerian o 90% restante. Dificil, polo tanto, para o PP re, 
producir en atalunya os comportamentos e discursos eleit0' 
rais da G · ou País Basco nos que o antinacionalismo é a 
razón fundaijnental que guia o proceder político e propagan, 
dístico des te: partido. O frentismo non ha lugar en Catalunya 
por irrisório ~ fracasado de antemán. A estratéxia tipo Vidal 
Quadras tivo que ser cancelada debido a que os sempre rela, 
tivos avances eleitorais convertianse en pírricas vitórias en 
pequenas batallas que implicaban unha segura e inevitábel 
perda da guerra. Necesário e inevitábel mandar ao faiado a 
estes tebros<* personaxes e substituilos por tipos como Piqué 
que, ainda qµe non garantían vitórias parciais, permitían a 
negociación fº aliado clave para poder govemar o Estado. 

O mapa polí · co catalán é único e específico en España sen, 
do a sua evo ución e dinámica fundamental para toda a so
ciedade esp ola, ainda que esta non sexa moi consciente 
deste feito. atalunya é o principal motor económico e polí, 
tico de Esp e por povoación e dinamismo proporciona 
unha enerxi decisiva que nengunha outra CCAA está en 
condicións d subministra Políticamente, o nacionalismo 
catalán é dec ivo tanto po razóns cualitativas como cuanti, 
tativas. O po político qu gañe as ~leicións a nível estatal 
sabe que ha ntar, oomo fnimo, co seu apoio para consti, 
tuir unha co 'ción gañado e sólida Velai o coidado dos 
partidos esta · cos pactos n CiU e a relativa desconside, 
ración cos ou os grupos do aís Basco ou outras CCAA. 

Doutra ban~, o resultad<!> eleitoral do 17 ,Q colocou a 
CiU nunha ición centqil pero difícil e con riscos im, 
portantes. O esgaste inevitábel dun líder tan aprezado co, 
mo Pujol ob ·ga a activar '.unha renovación de persoas e 
discursos no nacionalismo. O pragmatismo catalán pode 
facilitar unh solución de :..onsenso e rápida pois, doutro 
xeito, será inevitábel un c~bio no governo da Generali, 
tat a menos que se desinfle inesperadamente o efecto Ma, 
ragall. Un próximo governo Maragall na Generalitat pode
rla ser positi'{o para a coruplidación autonómica ao inte, 
grar definitivamente a~ parte moi importante da so
ciedade civil 'na política catalana ademais de contribuir a 
sanear e renovar os discursos e as elites, elemento esencial '. 
dunha democrácia participb.tiva, integradora e moderna. 
Convén remarcar que Marg~l e o PSC nada teñen que ver 
co PSOE da Galiza ou Eusk¡idi e, menos ainda, co españo, · 
lismo cerril de Rodríguez lbctrra Os matices importan. 

'Os resultados case abrigan 
1 

aos grupos que representan ao 
90% do eleitorado a consensuar 

ünha estratéxia negociadora 
para de&pois das 

eleicións xe~ais do 2000" 

Fora da casuística de poder a turto prazo o proxecto básico 
: ~ara Cat~Iunya, mate~ializa~~ na negociación dun pacto 
' fiscal estabel co Estado, sera. fundamental para poñer en 
1 marcha os diversos proxecto~ políticos. Neste sentido, os 
'resultados case abrigan aos gt1.lpos que representan ao 90% 
¡do eleitorado a consensuar lhnha estratéxia negociadora 
•para despois das eleicións xerais do 2000. • 
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Demandan que se-solvente .o déficit histórico de Galiza 

O BNG reclama o incremento 
dos investimentos públicos previstos 
nos orzamentos do .Estado 
*P.C. 

Os deputados do BNG no 
Congreso veñen de apresen
tar unha emenda á totalidade 
dos orzamentos xerais, por 
considerar que contribuen a 
incrementar as diferéncias 
entre Galiza e o resto do es
tado. Ademais, demandan un 
aumento de 64.000 millóns 
de pesetas nos fundos desti
nados polo Ministério d~ Fo
mento, 26.000 millóns máis 
dos previstos polo ministé
rio de Medioambiente e 
10.000 millóns máis dos' desti
nados desde o de Agricultura. 

Para os deputados nacionalistas 
no Congreso, cos incrementos or
zamentários solicitados trátase de 
subliñar o esquecimento de Gali
za nas partidas que se destinan 
desde os distint~ ministérios. 

Guillarme Vázquez incide en con
creto no "déficit histórico" que se 
ven arrastrando do pasado e que 
continua no presente á vista da 
escaseza de investimentos públi
cos estatais en infraestruturas. 
Segundo o representante do 
BNG "Galiza queda excluida de 
proxectos billonários e nen se re
matan as autovias, nen se mella
ran os portos, nen os aeroportos, 
nen se inviste en matéria de me
dio ambiente, nen por suposto 
chega o tren de alta velocidade". 

Ao seu entender, o esquecimen
to das necesidades básicas ga
legas ten provocado un incre
mento da "diverxéncia a respei
to da média da UE e tamén un
ha diverxéncia interna, entre as 
distintas comunidades autóno
mas e nacións". Unha situación 
que pon de manifesto a "inexis
téncia dunha política efeitiva de 
redistribución e de equilíbrio te
rritorial no estado español". 

Este desequilíbrio constátase 
ademais ao comprobar que as 
comunidades beneficiárias do 
Fundo de Compensación lnterte
rritorial "seguen sendo as mes
mas que ao pricípio da lexislatu
ra" do governo do PP, porque 
nengunha delas- nomeadamente 
Galiza- acadou o nível mínimo 
do 75% da renda. média da UE. 

Privatización das autovias 

Pota sua banda, Francisco Ro
dríguez advirte da introducción 
de figuras xurídicas, na Lei de 
Acompañamento dos 'orzamen-

. tos, que terán unha importante 
repercusión na vida económica. 
En concreto sinala o contrato de 
xestión de autovias, que afecta
rá sobretodo á pequena e me
diana empresa e que suporá "a 
privatización da explotación das 
autovias ·~ curto prazo". 

Como ad o ita acontecer, a lei 

O BNG alerta sobre a privatización da explotación das autovias a curto praxo. A.N.T. 

de acompañamento aprovéita
se para tratar det~rminadas 
matérias sen ter que pasar po
lo preceptivo trámite de debate 
parlamentário. Na dos orza
mentos do ano 2000, alén de 
abrir a porta á priva~zación das 
autovias, introdúcense refor
mas na normativa de Adminis
tración Local "sen que pasaran 
sequer seis meses desde que 
entrou en vigor" ou no IRPF. 
Ademais apreséntase un Pro
grama de Fomento 'de Empre
go que o deputado coruñés ca
lifica de "continuista" e modifi
case a normativa de comércio 
minorista "sen contemplar a 
posibilidade dunha actuación 
administrativa enérxica que 
ampare aos pequemos provee
dores" fronte aos procesos de 
concentración empresarial. 

Demandas concretas 

Para comezar a compensar ese 
déficit histórico ao que aludía 
Vázquez, os representantes na
cionalistas demandan unha par
tida de 25.000 millóns de pese
tas para a posta en marcha do 
plano ferroviário, 1.000 millóns 
para a mellara do FEVE, outros 
1.000 millóns para a autovia do 
Cantábrico e 4.492 millóns para 
rematar os tramos que ainda fal
tan da A-6. 

En matéria de infraestruturas 
engaden tamén 2.2QO millóns 
de pesetas que estarian desti
nados á mellara dos ~eroportos 
da Coruña, Vigo e Santiago e 
un total de 7:500 millóns para os 
portos galegos. · 

O incremento de 10.000 millóns 
que solicitan nas partidas orza
mentárias do ministério de Agri
cultura e Pesca, estarian destina
dos, entre outros fins, ao paga
mento da supertaxa da campaña 
98:-99 (2.398 millóns) e a pagar 
compesacións á flota que .faena 
no banco canario-sahariano 
(5.000 millóns), en previsión das 
repercusións que pode acarrexar 
o retraso da sinatura dun novo 
acordo de pesca con Marrocos. 

Canto ao aumento dos orza
mentos destinados a medioam
biente, os deputados nacionalis
tas derivarian 3.000 millóns para 
a recuperación das rias galegas. 
Ademais, entre as suas deman
das incluen 1.000 millóns para 
obras hidráulicas de interese xe
ral e 2.000 millóns para a planta 
regasificadora. · 

A estas cantidades, os repre
sentantes do BNG no Congreso 
engaden unha partida destinada 
especificamente a Cultura. As 
cantidades máis destacábeis 
son os 100 millóns para a reabi-
1 itación da muralla de Lugo e 
outros 1 oo para a Real Acadé
mia Galega, que segue depen
dendo do governo central. 

Segundo Francisco Rodríguez, 
con esta partida destinada i\ 
RAG preténdese pór de mani
festo, por unha banda, o feito de 
que siga á espera de ser trans
ferida á Xunta e, pola oµtra, que 
se manteña baixo mínimos 
"méntres que si se consignan 
partidas, por exemplo, para o 
Orfeón Donostiarra". • 
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Setenta anos máis tarde, a expresión estoupi
do da burbulla financeira segue a pronunciarse 
en Wall Street coa boca pequena. Outubro é 
un mes qu~ causa calafrio nos mercados bur
sátiles. Este 29 de Outubro cúmprense seten
ta anos do Grande Crash de 1929. A "cele
bración" coincide coa publicación dun de
moledor informe de previsións económicas 
feíto por dous reputados economistas neoli
berais, Wynne Godley e Bill Martín. 

En Outubro de 1929 produciu-se o crash que 
serveu de detonante da Gran'de I;)epresión. 
O 29 de-Outubro de 1929 Wall Stret caia un 
2_2,6%. A bolsa neoiorquina perdía m;_ 85% 
do seu valor entre ese Outubro de 1929 e o 
ano '1932 e tai:d@u 25_ anos en recuperar os 
máximos de 1929. / 

, ';i§IHl&ll*S 

Feliz aniversário 

en bolsa están concentrados entre o 20% dos 
fogares estadouniqenses de maior renda, son 
precisamente estos fq- · 
gares os que máis gastan 

p licaria á renda, o que supo ria que cada fa
mflia teria que adicar unha cuarta parte da 

sua renda ao servizo da 
débeda. A outra alter
nativa seria que Wall 

-Coincidindo con tan pouco" estimuiante ani
versário circula desde hai uns dias un informe 
titulado America 's new era dos dous econo
mistas arriba nomeados. Wynne Godley foi o 
máximo responsábel da Nova Escola de Cam
bridge e Bill Martin foi dos poucos que pre
veu, a finais dos oitenta, as consecuéncias da 
burbulla especulativa británica, cuxo estoupi
do provocarla a recesión. Este par de gurus 
prognostican agora que o fin do mercado al
cista en Wall Street (ao que estamos asistin- 
do desde hai vários meses) provocará una re
cesión. O aforro negativo e o endebedamento 
particular -ambos os dous en nf veis record-, 

- asi como os colosais desequilíbrios ·externos 
colocan aos Estados Unidos "no fio da nava
lla", salientan Godley e Martín. 

. ( correspóndelles un 
40% do consumo to
tal), salientan Godley e 
Martín. 

'Godley e Martin 
Street se inflara até 
unha sobrevaloración 
de 70% ou 80%. 

· O insostíbel de tal si
tuación estriba que a 
economía estadouni
dense depende dun 
desplome histórico do 
aforro privado, que nu
tre á sua vez unha bol-
sa alcista e un endebe-
damento crecente. Se-
gundo os autores, para 
que a economía siga 

prognostican cinco anos 
de crecimento negativo 
para os Estados Unidos 

no novo milénio" 

Para Godley e Martín 
nengunha desas con
dicións parece críbel. 
O máis probábel, se
gundo os autores do 
informe, é que a bolsa 
pinche, se recupere o 
aforro privado e se pe
gue un freazo ao creci
mento económico . 
Godley e Martín prog-

O informe di que o crecimento elevado da 
economía estadounidense é fruito dunha caí
da sen precedentes do aforro neto dos fogares. 
O afouo pisou território negativo a meados da 
década dos noventa. Agora, segundo os cálcu
los dos economistas, o gasto rebasa á renda 
nun 7% aproximadamente. Á sua vez, o ende
bedamento privado sitúa-se-1,65 veces por ri
ba da renda privada. Para Godley e Martín a 
situación é inaudita e insostíbel. Esa situación 
seria imposíbel de non existir tamén un mer
cado alcista en Wall Street, razonan os auto
res do informe. Ainda que os investimentos 

crecendo o aforro privado teria que cair a un 
nível negativo equivalente ao 11 % da renda, 
o que significaría que a débeda privada du-

nostican cinco anos de crecimento negati
vo para os Estados Unidos no novo milé
nio. Amanecerá e veremos.• 

Nome ..................................... Apelidos .......................... . 
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Amérlca e resto do mundo ..•...... 13.0BO 

a} Subscricións para o Estado espa-
ñ~I . 

O Talón bancárfo adxunto 
O Reembolso (máis 130 pta) 

b} Para o resto do mundo 

O Cheque bancário adxunto 

O Xlro Internacional a nome de 
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Vigo. 
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Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [IJ 

11111111111 

Titular ........................... ···-·········· .......... : .................................... . 

................ _ .......... _ ............... : ......... N2 Sucursal ........................ . 

Povoación ................................... Provincia ............................ . 

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os 
recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais 
Galegas S.A. (A Nosa Terra). 
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O sector naval volve 
á normalidade 

A maioria das empresas 
do sector naval da ria de 
Vigo aceptaron pagar os 
pluses por toxicidade, 
penosidade e perigosidade 
recollidos no convénio 
colectivo, polo que son xa 
poucos os traballadores 
que seguen en folga. Lago 
de case duas semanas de 
paro, as centrais 
convocantes lograron que 
as directivas das 
compañias e a própria 

. patronal aceptasen pagar 
as cantidades que se 
aprobaran por acordo xa 
hai máis dun ano.• 

5ete sindicatos exi.xen 
subas salariais 
para os funcionários 

Un total de sete 
sindicatos, entre os que 
están a CIG, UGT, USO e 
a CGT manifestaron a 
sua disconformldade co 
acordo aslnado entre o 
Governo central e as 
centrais Comisiones 
Obreras e CSIF para 
subir os salários dos 
funcionários nun 2 por 
cento. Para os sindicatos 
contrários a esta 
decisión "os 
funcionários públicos 
levan moito tempo 
perdendo poder 
adquisitivo e a suba para 
o ano que vén tiña que 
significar a recuperación 
de vários pontos 
respecto ao custo da 
vida". Como resposta ao 
acordo anunciaron que 
se realizarán diferentes 
mobilizacións nos 
próximos dias. • 

O SLG demanda 
cámbios na política 
europea do viño 

O Sindicato Labrego 
Galega (SLG) expuxo, 
durante a rolda de 
conversas que se segue en 
Madrid na Conferéncia de 
Agricultura, os cámbios que 
debe pedir Galiza para 
garantir o futuro do sector 
vitivinícola. Segundo o 
SLG, a UE debe proibir a 
chaptalización 
(enriquecemento do mosto 
con azucre de remolacha 
para convertelo en viña), xa 
que esta prática abriga 
despois á redución do 
excedente mediante a 
destilación subvencionada. 
Ademais, piden que se 
eliminen as pautas para 
aumentar a supertície de 
viña nas zonas de 
denominación de orixe, 
porque as actuais 
''fomentan a especulación e 
abrigan aos produtores a 
pagaren por podaren ter un 
posto de traballq". Ao 
mesmo tempo, o SLG 
denunciou a inutilidade da 
Mesa do viña, criada en 
1995 para debater os 
problemas do sector entre a 
Xunta e os viticultores, por 
mor da desídia do 
conselleiro de Agricultura, 
Castor Gago .. +' 1 ~ 
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A canticlade de cota adicional que.a Xunta prometera'aas 1ind"1CC1ta1 exbdr ao Ministéria de Agricultura era de 350.000 toneladas. Na falografia, imaxe tomada durante as tractaradas convocacÍas contra a supe~. A.N.T. 

SLG, UUAA e USAG califican de fracaso a negociación xa que se vai seguir producindo máis leite do autorizado 

Castor Gago aceita as toneladas de cota adicional 
pro~stas polo Ministério de Agricultura 
*PAULA BERGANTIÑOS 

A Conferéncia Sectorial de 
Agricultura acordou o Luns 
25 destinar ao sector lácteo 
galego 207.312 toneladas de 
cota adicional das 550.000 
concedidas pola UE no marco 
da Axenda 2.000 e 61.000 pro
cedentes da Reserva estatal. 
Nestas negociacións, a Xunta, 
a diferéncia do que aconteceu 
con outras comunidades, non 
conseguí u arrincar un ha can
tidade superior á proposta 
que formulaba o Ministério 
(201.076). O resultado pon de 
manifesto, segundo denún
clou o SLG, a incapacidade 
do consellelro de Agricultura, 
Castor Gago, para defender o 
sector e por iso pediron a sua 
demisión ou cese !mediato. 

No marco do debate da Axenda 
2000 a UE decidfu, no mes de 
Marzo, aumentar nun 10% 
(550.000 Tm.) a produción de lei-

te permitida ao Estado español. 
Desde ese momento as organiza
cións agrárias reclamaron que pa
ra o seu reparto entre as comuni
dades autónomas non se volvese 
aplicar o critério proporcional 
-que se utilizou para instaurar o 
sistema de cotas ao entrar na 
CEE- porque non atendia a crité
rios socioecómicos. Ao tempo so
licitaban unha cantidade de cota 
adicional non inferior ao 50%. 

O acordo ao que chegou a Con
feréncia Sectorial de Agricultura 
-cos votos en contra de Andalu
cia, Castilla La Mancha e Euska
di- supón que a cantidade que 
vai receber Galiza, non chega ao 
35% do aumento autorizado pala 
UE para o Estado, pésie a contar 
con máis do 50% das explota
cións. Oeste xeito, segundo expli
cou Lídia Senra, secretária xeral 
do SLG, as 207.312 toneladas de 
leite concedidas a maiores, non 
van servir para solucionar o pro
blema da supertaxa, porque Gali-

za vai seguir produdndo máis lei
te da permitida por Bruxelas. 

Neste sentido, organizacións 
agrárias e indústrias lácteas ex
plicaron que o incremento de co
ta só vai permitir legalizar aproxi
madamente a metade do leite 
clandestino actual. Na campaña 
pasada (1998-1999) a supertaxa 
supuxo unha multa da UE de 900 
millóns, unha cifra que na campa
ña actual poderia duplicarse, se
gundo alertaron as indústrias. 

Para o SLG, se se tiveran en can
ta o número de explotacións, o 
sector lácteo galego teria que re
cebar alomenos 330.000 tonela
das adicionais. "O reparto final 
-sinala Senra- constata o fracaso 
da política do Govemo Fraga e da 
estratéxia negociadora do conse
lleiro que foi incapaz de arrincar 
un kilo a maiores da proposta xa 
feita polo fy1inistério. Gago non se 
atreveu a negociar as demandas 
unificadas no sector desde o que 

se formulaba que non acadar un
ha porcentaxe que alomenos su
puxera o 50 por cento da cantida
de a repartir era un fracaso". 

Tamén Unións Agrarias e USAG 
calificaron de ''fracaso e reparto 
inxusto" o resultado das xestións 
da Xunta frente ao Governo cen
tral. UUAA recorda que Galiza 
ten a cota média máis baixa do 
Estado, 45.000 kilogramos fren
te a 78.000, e que pésie a lsto 
os gadeiros galegas van receber 
5.500 kilos por explotación fren
te, por exemplo, aes 27.000 dos 
cataláns. A isto viranse sumar 
os problemas derivados do feito 
de que das 207.312 toneladas, 
en Abril do 2000 só se van distri
buir a metade, xa que para o 
resto haberá que esperar até a 
Primavera do 2001, cinco anos 
antes de que no 2006 se liberali
ce a produción. 

Unha vez que se coñecen os re
sultados das negocións, BNG e 

Levouse a cabo en horários que imposibilitaron a asisténcia e a prezos de 55.000 pesetas por persoa 

Meio Ambiente marxina 

PSOE tamén coinciden en sina
lar que o aumento de cota é in
suficiente para normalizar a si-

. tuación do sector e facer frente 
a produción real do país. Indi
can que vai provocar o abando
no de máis explotacións e que 
Galiza non poida competir con 
outros países da UE cando de
sapareza o sistema de cotas. 

Para Castor Gago o incremento 
de cota de produción axilizará e 
fará efectiva a reestruturación 
do sector. Ao seu xuízo "saimos 
netamente favorecidos" e "esta
mos satisfeitos" xa que de em
pregarse o critério proporcional 
Galiza só recibiria 186.000 tone
ladas. Xóvenes Agricultores ta
mén calificou ·de éxito a nego
ciación na que se introduciron 
"critérios correctores" e eloxiou 
a "audácia" negociadora de Ga
go, porque segundo esta organi
Z 8=_Ci ón o paso do tempo de
monstrará que se trata dun 
acordo histórico.• 

ás comunidades de montes nun congreso de ordenación do sector 
Os horários de mañá en dias la
bor áb e is imposibilitaron aos · 
membros das Xuntas Reitoras 
dos Montes en Man Corriun a 
asisténcia ao Congreso de Or
denación e Xestión Sostíbel dos 
Montes, que se celebrou aos 
dias 6, 7, 8 e 9 de Outubro orga
nizado pala ConselJaria de Meio. 
Ambiente. Ademais, os prezos 
de asisténcia foron proibitivos: 
55.000 pesetas por persoa. 

denunciou unha forma de discri- ciden en boa parte coas formu-
minar ao sector que "é habitual lacións teóricas e práticas da 
na Consellaria de Meio Ambien- Organización Galega de Co-
te" neste tipo de eventos, mália munidades de Montes; a sa-
que as xuntas de montes son ber: resaltar a función ecolóxia 
proprietárias de máis de e social do monte e o recoñe-
600.000 hectáreas, dous quin- cimento dos b~nefícios que 
tos da superfície do país. A aporta, contra a tentativa da 
Consellaria tampouco invitou á Administración central de sub-
organización que preside Perei- metelos a unha fiscalidade se-
ra e este non ten constáncia de mellante ás empresas. Preci.-
que convidase a outras aso- samente, estas conclusións 
ciacións deste tipo. , · chocan frontalmente coas pre-

A Organización Galega de Man- tensións que a Conselleria ten 
tes en Man Comun, ·que preside Contado, as ponéncias e con- . sobre os montes comunais ga-
Xosé _Al:fr.e.da. P.ereira _Martínez., ___ ciusLóns_ deste_ C_Qng.reso _coio- . _ Jegos. ______ _ 

Mália que o Congreso de Or
denación realizou unhas for
mulacións favorábeis ás Xun
tas de Montes e contrárias ás 
da Consellaria, o presidente 
da Organización Galega de 
Montes Viciñais en Man Co
mun, Xosé Alfredo Pereira ma
nifestou o seu esceptismo pala 
execución destas propostas. 
"Unha causa é o que se apro
be e outra o que se leve á prá
t~ca, porque xa se sabe que 
nestes congresos da Consella
ria todo queda no aire", dixo 

_ X.o.sé_~lf(~QQ P_e.r~i.r~ ,_ • 
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No pode 
recoller 
os alimentos 
que lle 
facilita 
a Cruz 
Vermella 

Pastora Riveiro é unha viciña 
de Arteixo que por segunda 
vez no ano non vai poder be, 
neficiarse dos alimentos que 
lle concede a Cruz Vermella. 
O V emes 16 un responsábel 
desta ONG comunicoulle que 
era beneficiária da axuda e 
que dez dias despois, o 26 de 
Outubro, podia pasar a reco, 
ller os alimentos polo Centro 
de Servizos Sociais que está 
situado no Concello. 

Pastora Riveiro é minusváli, 
da e ten o seu domicílio na 
Urbanización Sol e Mar de 
Oseiro, polo que desprazarse 
até a Casa Consistorial re, 
preséntalle un importante 
problema. T eri unha minus, 
valia do 93%, e utiliza unha 
cadeira de rodas manual. 

O responsábel da Cruz Ver, 
mella comunicoulle por telé, 
fono que para poder desfrutar 
da axuda, esta viciña de Ar, 
teixo debia apresentarse o 
Martes 26 ante os Servizos 
Sociais as dez e média da ma, 
ñá. Oferécenlle a posibilidade 
de que outra persoa, en seu 
documento de identidade, re, 
colla os alimentos, pero a ho, 
ra á que os Servizos Sociais 
concertaron a cita, o fillo de 
Pastora Riveiro traballa. 

Segundo denunciou a Aso, 
ciación de Mulleres ANDAN, 
ZA é a segunda vez no que 
vai de ano, a primeira foi no 
mes de Xuño, que Pastora 
Riveiro, unl).a persoa con 
poucos recursos económicos, 
vai quedar sen receber os ali, 
mentos que lle concede a 
Cruz Vermella. T eno solici, 
tado por escrito pero o Con, 
cello de Arteixo alega care, 
cer de médios para facerllos 
chegar ao seu domicílio. • 

Chame ao teléfono 

986 433 830, 
solicite as nosas tarifas 

publicitárias e comprobe 

a efectividade de incluir · 

un reclamo en 
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O SERGAS non atopa cartos para contratar o persoal suficiente 

Deterioro da asisténcia sanitária 
no Hospital Clínico de. Santiago 
-0- ALEXANDRE XIRALDEZ 

Os pacientes do. Hospital Clí
nico Universitário de Santiago 
non receben toda a atención 
que deberian. Asi figura nun 
informe que a Xunta de Perso
al do próprio centro lles apre
sentou aos grupos parlamen
tares o Xoves 21 denunciando 
o problema. Neste informe si
nálase que non hai suficien
tes empregados para atender 
as necesidades de todos os 
enfermos, especialmente da
queles que máis o precisan. 

Na Unidade de Coidados Intensi
vos (UCI) do novo Hospital Clíni
co "deuse o caso de pacientes 
que permaneceron até oito horas 
na mesma posición, co conse
guinte risco de ulceracións por 
decúbito [apodrecemento debido 
á falla de rego sanguíneo pala 
presión do próprio carpo) como 
consecuéncia de non dispar do 
persoal necesário para movelos". 
Este incidente foi denunciado po
los mesmos traballadores da UCI 
nun escrito que acompaña o in
forme presentado no Parlamento. 

A caréncia de suficientes empre
gados está a provocar un "dete
rioro da calidade asistencial", se
gundo consta no informe, e en 
casos como o anterior mesmo 
está a resultar perigosa para a 
saúde dos enfermos residentes. 

O proxecto estrela 
da Consellaria 

O que fara publicitado como o 
"buque de insígnia da sanidade 
galega", alome nos a cifra de 
21.000 millóns de pesetas gas
tados na sua construción asi o 
poden facer crer, esqueceu 
adaptar o plantel ás novas nece
sidades. Cunha superfície tres 
veces maior e cen camas máis, 
755, con respeito ao seu antece
sor, o Hospital Xeral de Galiza, o 
persoal é basicamente o mes
mo. Consonte o secretário da 
Xunta de Persoal, Camilo Agu
lleiro, "se xa no Hospital Xeral se 
viñan rexistando problemas na 
atención pola falla de emprega
dos, agora a situación veuse 
agravada polas dimensións". 

O Hospital Clínico Universitário 
abrí u as suas portas hai dous me
ses como o proxecto estrela da 
Consellaria de Sanidade. Naquel 
entón algunhas ruas ·de Santiago 
foron cortadas ao tránsito e a Te
levisión de Galiza cubríu en direc
to, dentro dunha grande campaña 
de promoción, o traslado do Xeral 
ao que seria o primeiro centro 
hospitalário de Galiza. Cqntodo, 
actualmente só está en funciona
mento o edifício de hospitaliza
ción e administración. Ainda es
tán en obras os edifícios de con
sultas externas e o de radioterá
pia e medicina nuclear. 

Nas datas anteriores ao traslado 
a própria Direción do centro ela-

borou un documento interno no 
que se cifraban en case 300 no
vas incorporacións as necesida
des do cámbio ao novo hospital. 
Concretamente demandábase 
da Consellaria a incorporación 
de 120 enfermeiros/as, 96 auxi
liares de enfermeria, 40 celado
res e demais plantel. Estas ex
pectativas non se cumpriron. Se
gundo recolle o informe da Xun
ta de Persoal, "o incremento 
contemplado nos orzamentos do 
ano 2000 é de 36 enfermeiras, 
29 auxiliares de enfermería e 5 
celadores; parte deste persoal 
xa foi contratado". Dous meses 
despois da deslumbrante inau
guración, o Servicio Galega de 
Saúde, SERGAS, afirma non ter 
cartas para máis. Mália non ne- -
gar a existéncia dese informe in
terno, de portas para tora a Xe
réncia tenta q1Jitarlle ferro á si
tuación: "a xente está cansa pe
ro débese a unha adaptación a 
un novo proxecto". Desde a Di-

rección insístese en que o pro
blema non se debe tanto á ca
réncia de empregados como a 
unha "readaptación da forma de 
traballo, facela máis funcional". 

Merma do persoal da UCI 

O incremento das cargas labo
rais non se correspondeu cun 
aumento proporcional dos em
pregados. Mesmo no antedito 
caso da UCI a situaci.ón empe
orou ainda máis. Se no Xeral 
había dez camas para estes 
enfermos críticos, agora hai 
quinGe; sen embargo, os cela
dores pasaron de ser dous a 
reducirse a un. 

Tamén minguaron os auxiliares 
de enfermaría pois deixouse de 
contratar, como ocorria no Xeral, 
persoal alleo ao plantel próprio 
da UCI que se encargaba de 
atender o post-operatório dos 
transplantados de fígado. Desta 

A. PANARO 

maneira, "mentres o habitual é 
que haxa unha enfermeira por 
cada dous pacientes críticos, 
agora mesmo están levando de 
tres a catro", afirma unha das in
tegrantes da Xunta de Persoal 
que se desprazaron até o Parla
mento. E cómpre ter en canta 
que os pacientes desta área pre
cisan do "coidado intensivo, per
sonalizado e eficaz que o seu es
tado crítico require". 

A intensificación dos labores 
abriga aos empregados a tra
ballar máis horas extras. Este é 
o motivo do aumento das bai
xas laborais por depresión. Se
gundo. a Xunta de Persoal, "non 
se pode levar indefinidamente 
este ritmo de traballo". Por iso 
este colectivo propón que se 
eliminen as horas extras e que 
os orzamentos dispoñan os 
cartas para contratar os empre
gados estábeis que o Hospital 
Clínico precisa.• 

-f,. 
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Cen persoas 
peden 
en Ferrol 
enterros 
en galego 

O pasado 16 de Outubro un 
cento de persoas reclama
ron en Ferrol un impulso por 
parte da lgrexa Católica ao 
idioma galego. Este acto é o 
quinto que a Asociación Bié
n i o lrmandiño convoca en 
Galiza desde a sua criación 
o 30 de Novembro de 1998. 

A Asociación Biénio lrman
diño pretende que o galego 
entre definitivamente na li
túrxia eclesiástica. A dia de 
hoxe , segundo a própria 
asociación, só o 1 O por cen
to dos actos católicos se ce
lebra na nosa língua, unha 
cifra moi baixa, se atende
mos incluso aos critérios 
que manexa o Concílio Vati
cano 11 en relación ás f alas 
vernáculas. 

O acto de Ferroi forma par
te da campaña que Biénio 
lrmandiño iniciou baixo o 
lema "Galega de por vida", 
que exixe que aquelas per
soas que asi o decidan poi
dan ser soterradas acom
pañadas dunha litúrxia en 
galega. Esta campaña reci
biu apoios non só de colec
tivos de crentes, senón de 
persoas vinculadas á políti
ca, á empresa, á cultura ou 
á xustiza. 

Na cerimónia de Ferrol vá
rios dos asistentes, vence
llados á cidade, fixeron dis
cursos alusivos á grave si
tuación do galega na lgrexa 
e solicitaron cámbios inme
diatos. Falaron , entre ou
tros, o deputado do BNG no 
Congreso de Madrid , Fran
cisco Rodríguez, os cregos 
Vitorino Pérez , presidente 
desta asociación, e Martinho 
Montero e o ex alcalde de 
Narón, Antón Martínez. 

A parte máis emotiva deste 
acto chegou cando se f ixo 
lembranza de destacados 
ferroláns, xa falecidos, que 
loitaron en vida pola norma-
1 ización absoluta da língua 
galega. Entre os recordados 
estiveron Xosé Fontenla, im
pulsor do Hino Galega; Ro
drigo Sanz, impulsor das lr
mandades da Fala; Camilo 
Díaz Baliño, cartelista e 
mártir do 36; Alberto Cami
no, poeta; Ernesto Guerra 
da Cal, escritor; e Ricardo 
Carvalho Calero. 

A Asociación Biénio lrman
d i ñ o prevé novos actos, 
desta vez en Lugo e Ou
rense, para seguir recla
mando unha lgrexa que 
respecte o galega e que lle 
devolva aos crentes "a idea 
dunha institución que lle fi
xo moito ben a Galiza de
nantes de se converter nun 
axente activo de desgale
guización", en palabras de 
Vitorino Pérez. • 
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OS MALPOCADOS DO FUTBOL 

N unha aldea da Mariña luguesa, no concello 
de Cervo, os problemas sistemáticos de sumí, 
nistro eléctrico provocaban unha curiosa para, 
doxa que saltou aos médios de comunicación 
hai un par de anos: Cando a equipa local en, 
cendia os focos do campo de futbol para trei, 
nar, a aldea enteira quedaba sen luz. O alume, 
ado eléctrico deixaba de funcionar, baixaba a 
tensión nos fogares e paralisábanse os electro, 
domésticos e as muxidoras. As vacas quedaban 
sen muxir. Con cuota ou sen ela. O famoso 
plano MEGA, da Xunta e Unión Fenosa, polo 
visto non chegou ali. Para máis "inn" a equipa 
chámase A Candelaria e a localidade non que, 
da moi lonxe do complexo de San Cibrán que, 
como é sabido, consume unha elevadísima 
cantidade da enerxia producida no noso país. 
En fin, a vida toda sacrificada polo futbol. 

Manuel Garcia Barros, ''Ken Keirades", facia a 
finais dos anos vinte unha crítica en clave hu, 
morística á febre futbolística que comezaba a 
chegar mesmo ás aldeas máis afastadas. Eran 
tempos en que o Celta era recibido en Buenos 
Aires pola emigración galega como se fose-a 
equipa nacional, esa "selección" que alguns pi, 
den xa!; a inda non existia a "Liga" e xogában, 
se campionatos por nacionalidades e rexións. 

O conto de "Ken Keirades" titúlase "O fútbol 
en Malpocados" e recóllese no seu libro "Conti, 
ños da Terra" de 1929, do que nos entregou hai 
anos unha cópia o tamén narrador Martínez 
Oca, coidamos que sobriño,neto de Garcia Ba, 
rros. O topónimo, inventado supoñemos, servia 
máis que nada para connotar aos paisanos. 

San Froilán de Malpocados era unha <lesas pa, 
rróquias "cerradas sobre si" pola orografia e a 
distáncia. O mestte "importa" a prática do fut, 
bol e mételles o becho. Encárgase un balón á 
Capital e a expectación é enorme. Suspéndese 
o traballo, métese o gando na corte e todos 
van para a explanada. Uns a xogar, outros a 
mirar, o primeiro partido remata nunha bata, 
lla campal, mellor dito non rematou por impo, 
sibilidade física dos xogadores que desde o ini, 
cial saque liáronse nunha confusión de golpes, 
choques, loita corpo a corpo. 

XESUS TORRES REGUEIRO 

o 
Viñetas de Castelao referidas á prática de futbol polos rapaces no primeiro tércio de século. 

As mulleres da parróquia, sacrificadas ainda 
máis por esa "febre" futbolística dos homes re, 
matan por fartarse. Unha comisión delas aco, 
dirá ao Alcalde, quen.. as remite ao Delegado 
guveIT)ativo (eran tem, 

mia, financ;as, em louvor do Homem, Massa, 
o Zero ... " 

Por eses anos vinte o artista marinense Mano, 
lo Torres ( mestre tamén 

pos de Ditadura de Pri, 
mo de Rivera). Este, 
<liante das argumenta, 
cións e queixas das mu, 
lleres polo abandono das 
tarefas, remata sacando 
un edito proibindo a prá, 
tica do futbol na parró, 

'Garcia Barros tenta 

e non sabemos se impar, 
tador de futbol nas pa, 
rróquias onde exerceu) 
publicaba no Faro de Vi, 
go unha viñeta en dous 
tempos: "Onte, "- Papai, 
¡Que bo campo pra se, 
mentar centeo!" Hoxe: 
"-Papai, ¡Que estupen, 
do campo para xogar ao 
futbol!". 

quia. 

O autor tenta criticar a 
expansión dun deporte, 
espectáculo absorvente 
que por aqueles anos 
vinte chegara mesmo a 
alterar a vida e os labo, 
res cotiáns das comuni, 
dades rurais máis afasta, 

criticar a expansión dun 
deporte.-espectáculo 
absorvente que por 
aqueles anos vinte 

chegara mesmo a alterar 
a vida e os labores ' 

. ,, . " cottans rura1s 

A percepción e valora, 
ción xuvenil, e non só, 
xa estaba trocada polo 
visor do futbol. Todo Pª' 
recia ollarse baixo o-seu 

das. Sen chegar, por iso, ao actual imperialis, 
mo futbolístico, que en opinión do meu ami, 
go coimbrao Montezuma de Carvalho "é o 
único imperialismo consolidado, pois devo, 
rou: religiao, política, pensamento, econo, 

prisma. A Nosa T erra das 
Irmandades queixábase dos periodiquiños como 

· o citado vigués, que dician con visión curta e eg, 

treita que o Celta era quen mellar repi:esentaba 
a Vigo, mentres os da Coruña dician o mesmq 
do Deportivo. E nesas andamos ainda. • 
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DEPORTES 

Horácio Gómez quer investir 5.000 millóns mentres o Governo local ere que abondará unha quinta parte 

A reforina de Balaídos, 
pendente do consenso entre Celta, concello e Xunta 
.. CÉSAR LORENZO GIL 

Hai menos de nove meses, o 
conselleiro de Polftica Territo
rial, Xosé Cuíña, prometia un
ha remodelación xeral e radi
cal do Estádlo Municipal de 
Balaídos, ao tempo que apre
sentaba ao presidente do Cel
ta, Horácio Gómez, como a 
sua grande aposta para revali
dar o poder no Concello de 
Vig.o. Logo das eleicións de 
Xuño, os proxectos da Xunta 
e da directiva céltica bateron 
de fronte coa idea que o novo 
Governo local ten das instala
cións deportivas. Parece que 
a dia de hoxe cómpre consen
so-entre todas as forzas ·polí
ticas para acometer unha re
forma que talvez non sexa 
tan radical como se pensaba. 

No próprio programa eleitoral do 
PP aparecia o plano de modifica
ción da actual estrutura do está
dio, que se baseaba en dous ob
xectivo~ básicos: achegar máis as 
bancadas ao terreo de xogo e au
mentar os servizos no palco de 
autoridades. O interese de ache
gar as bancadas respondia á ne
cesidade que están atopando ac
tualmente as directivas dos clubes 
de futbol de que o público sirva de 
elemento engadido ao espectácu
lo do céspede, criando presión 
aos rivais cos seus berros. Este 
modelo de campo adoptouno Len
doiro cando ampliou Riazor e sé
gueno ao pé da letra cenários tais 
como Mestalla, en Valéncia ou o 
Bemabeu de Madrid. 

O tema dos servizos tiña como 
causa a intención de superar un
ha suposta nova proba dos comi
sários da Uefa, que consideraran, 
en Febreiro pasado, que Balaí
dos era un campo incapaz de al
bergar partidos intemacionais por 
razóns tan poqerosas como a fa
lla de suficientes cuartos de baño 
nas zonas VIP. Aqueles supostos 
expertos -que virucaron de Vigo á 
Coruña en avión privado- nen se 
fixaron na posíbel preséncia de 
aluminosa no resto das bancadas 
e nen sequer padiron inspeccio
nar como estaban os mesmos vá
teres nas bancadas normais. 

O modelo de Gómez, que conta
ba cun orzamento aprox;mado 
de 5.000 millóns de pestas, es
taba enfocado ao próprio fortale
cemento da sua imruce como rei
tor do "mellar Celta da história" e 
hai quen di que foi esta a recom
pensa que lle ofereceu Cuíña 
pola sua candidatura. Agora, le
go da derrota, o presidente ce
leste, arrepentido de entrar en 
política, segundo as suas mes
mas palabras, quere obter do 
governo de Lois Castrillo a apro
bación ao seu proxecto. 

A proposta municipal 

Hai ao redor dun mes, o presi
dente do Celta laiouse publica
mente da falta de rucudas que o 
proxecto de remodelación esta
ba recibindo do Concello, acu
sando ao alcalde de deixar de 

lado "unha das máis grandes 
fontes de riqueza da cidade: o 
Celta". Castrillo saíu ao paso 
destas declaracións e manifes
tou que "o Concello estaba dis
posto a rucudarlle ao Celta den
tro duns límites cabais, pero sen 
nengunha mellora respecto ás 
demais entidades privadas". 

Desde o Celta, o seu director xe
ral, Alfredo Rodríguez, contraa
tacou afirmando que "a situación 
de Balaídos é moi grave. Hai ban
cadas que corren o risco de criar 
desgrácias por mor da sua anti
güidade". A directiva céltica tiña 
présa, pensando en que o Estado 
español organizaria a Eurocopa 
dci 2004 e en que- Vigo ia ter que 
loitar con todas as cartas para 
converterse en sede. A escolla de 
Portugal enfriou as águas e agora 
parece que desde o próprio clube 
se procura unha solución máis re
flexionada e afastada da magna 
obra que se proxectara. 

Esta actitude conciliadora foi ben 
recibida polo governo local, que • 
tamén considera necesário refor
mar certos problemas estruturais 
do estádio. O concelleiro de De
portes, Santiago -Olveira, decidiu 
convocar unha comisión política 
e técnica que estude o mellor 
xeito de acometer reformas en 
Balaídos, para garantir dous as
pectos que, segundo o seu crité
rio, son básicos e innegociábeis. 
"Desde o Concello eremos que o 
interese da reforma non é a pro
cura dunhas condicións .suposta
mente mellares para o público do 
palco, senón para todos". Olveira 
considera que as mellaras deben 
redundar no beneficio do público 
que asiste ao estádio pero tamén 
aos -outros deportes e activida
des que acolle Balaídos. "Cando 
se tala de achegar a xente ao 
c~mpo , esquécese que hai un
has pistas de atletismo que son 

, . ~ , ·¡· .... 

moi necesárias e que non se po
den mover baixo nengun -con
cepto. Nos baixos hai un campo 
cuberto que case non está explo
tado e que é un bon modelo para 
criar outros semellantes, coa 
idea de aumentar a oferta de ins
talacións nas que os cidadáns 
poidan facer deporte". 

Mália todo, Olveira ere que o in
vestimento, que el calcula perto 
dos 1.000 millóns de pesetas, 
depende en grande medida da 
Xunta de Galiza, que é quen de
be sufragar a sua maior parte, 
pregándose ao consenso que se 
obteña entre todos os partidos. 
Este consenso tamén é anceia
do por Alfredo Rodríguez, que 
ere que unha avaliación técnica 

ruceitada servirá para poñer Vigo 
á altura futbolística que merece. 

Sexa cal sexa a solución final ao 
problema de Balaídos, o resulta
do final da reforma ainda está se
ródio. No mes que vén está pre
visto que inicien os traballos os 
membros da comisión técnica e 
que vários enxeñeiros estuden as 
condicións actuais das instala
cións e propoñan cámbios, tendo 
en conta os elementos de intere
se que saian da discusión entre 
os políticos, discusión que parece 
encamiñarse, tanto desde o ban
do do Celta como o do Concello, 
a conseguir un programa de míni
mos que sirva principalmente pa
ra poder bater na porta da Xunta 
na busca do diñeiro preciso.• 

Pl L'l 11 IHO 

Un imaxinário colectivo 
con calote 

A prática deportiva é un direito dos cidadáns, calquer que sexa a sua 
idade ou condición física. AB distintas administracións, comezando 
polos concellos, teñen a obriga de poñer os médios para que sexa po
síbel ex~rcitar ese direito. Non "pasa o mesmo cos espectáculos, de
portivos ou doutra natureza. Por iso non se entende a teima de cerros 
políticos en dotarse de custosas instalacións deportivas para o depor
te espectáculo mentres desatenden as suas funcións básicas no depor
te de base. Os orzamentos, sexan municipais, autonómicos ou esta
tais, son de todos. Todos pagamos orzamentos e debemos de recibir 
os servícios axeitados. Pero o trato, que seria denunciado como favo
ritismo noutras esferas empresariais gábase, nas sociedades anónimas 
deportivas. Os médios de comunicación, con intereses claros nestas 
empresas, que Hes fan rendabilizar tiradas, audiéncia, publicidade, en 
suma, configuran un imaxinário colectivo que é, coma tantas veces, 
absolutamente falso: todo o mundo está a favor dos grandes estádios, 
dos grandes clubes deportivos. Moitos políticos, medoñentos, caen 
na trampa. Non é cerro, a maioria da povoación prefire que se gaste 
o diñeiro noutros servícios moito máis rendíbeis á sociedade. Nestes 
temas é onde se olla claramente a política dun govemo. • 
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Os HI Encontros 
de Nonnali1ación 
Lingüística retransmítense 
porlntemet 

O Xoves 28 e o Venres 29 
celébranse os 111 Encontros 
de Normalización Lingüística 
que serán retransmitidos en 
directo polo Consello da 
Cultura na sua páxina web. 
lncluen a conferéncia do 
catedrático de comunicación 
da Universitat Autónoma de 
Barcelona, Miguel de 
Moragás, sobre a relación 
entre a líng'ua é os espácios 
nacionais de comunicación 
e unha mesa de traballo cos 
alcaldes de Ourense, 
Pontevedra e Santiago 
sobre as politicas 
lingüísticas na 
administración local. 
Esporanse tamén os 
resultados sobre a calidade 
dos servizos de 
normalización na comarca 
de Bergantiños e na 
Confederación de 
Empresários .+ 

Na tempada 98·99 
batéronse 71 records 
galegos de ad~smo 

A Federación Galega de 
Atletismo deu por válidas 
71 novas mellores marcas 
galegas. Destas, 22 
pertencen ás categorias 
absolutas, 1 O en categoria 
masculina e 12 en 
feminina. As máis 
destacadas foron as 
conseguidas por Dolores 
Pedrares, en lanzamento 
de martelo, e por Marta 
Mfguez, en xabalina, que 
tamén foron récord de todo 
o Estado. O coruñés André 
Díaz bateu o récord da 
milla, cunha marca de 3: 
51.15. En canto ás 
promesas do deporte 
galego, destacan os 
records de Gustavo Dacal, 
en xabalina, David Gómez, 
en decatlón, Alexandra 
Agullar, en 5.000 metros e 
Maria Romero, en salto de 
altura en categorla lúnlor.+ 

Retiran a petición 
de prisión aos 
denúnciados por retirar 
placas franquistas 

O Xuzgado do Penal de 
Paléncia deixou visto para 
senténcia o xuízo contra os 
cinco viciños de Valladolid 
acusados de retirar, en 
Febreiro, as placas de duas 
ruas con nemes franquistas. 
No último momento o fiscal 
decidiu retirar os cargos 
contra catro deles e pedir 
para o que se declarou autor 
material dos feitos unha 
sanción de 1O.000 pesetas 
por unha falta de danos, e 
unha índemnización ao 
concello de 50.000. Os 
acusado tiveran que 
comparecer ante o tribunal 
para responder ante un delito 
de danos polo que o fiscal 
tiña solicitado para cada 
procesado unha pena de 18 
meses de prisión e unha 
multa de 450.000 pesetas.+ 
j l - ' ( ' .. , , ., 
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Deteñen a unha das suas interlocutoras e négase a aceitar os novos negociadores propostos por ETA 

O Governo español conxela o proceso de paz 
en Euskadi até despois das xerais 
*B. LAXE 

Como "boicoteo calculado ao 
proceso de paz" califican os 
nacionalistas bascos os últi
mos movimentos do Governo 
español. A detención de Belén 
González, que en Maio se reu
n io u con representantes de 
Aznar na Suiza, e a negativa a 
aceitar aos novos negociado
res propostos por ETA, seme
lla ser un intento de deixar pa
sar as eleicións xerais e ten
tar rachar o Pacto de Lizarra. 

O Governo español está a nego
ciar con ETA nun cenário do que 
non gosta, nen foi o que dese
ñou ao comezo. A firma do Pac
to de Uzarra e a aposta do PNV, 
EA e HB por dar pasos conxun
tos para acadar a soberanía de 
Euskal Herria, descolocou total
mente os planos de Aznar, que 
xa contaban coa oposición do 
ministro Mayor Oreja. Agora non 
se trata de negociar "paz por 
presos", como procuraba o pre
sidente do Governo español, se
nón que a política basca colleu 
unha dinámica própria que Ma
drid non dá coutado. 

Aznar e Oreja teñen a esperanza 
de que as eleicións xerais debu
xen un novo mapa político en 
Euskadi, cunha baixada do PNV 
e máis de EA, que obrigaria a re
considerar a política actual (que 
ten nos primeiros unha certa 
oposición interna) e a rachar os 
acordes con HB. Pensan, ade
mais, que calquer tipo e acordo 
ou conversa con ETA lle restaría 
votos aos populares en Euskadi. 

Ante o comportamento do Go
verno español, calificado de 
"imobilista" ETA deu a coñecer 
nun comunicado o incumprimen
to dos escasos pontos acadados 
nas reunións que ambos manti
veron o 19 de Maio de 1999 en 
Suiza. Os incumprimentos, se
gundo ETA, producíronse á hora 
de dar a coñecer a reunión e as 
mentiras utilizadas sobre desta, 
rexeitando que se filtrase aos 
meios de comunicación e non se 
fixese pública cun comunicado 
oficial como acordaron. 

ET A acusa a Aznar de falta de 
vontade de diálogo, facéndolle 
un chamamento através dunha 

lñaki Bilbao, dirixente de ETA, foi extraditado por Fráncia a España o posado dia 26. 

carta oficial para reanudar as 
negociacións. Nesta carta, ETA 
pon sobre da mesa os temas 
que pretende tratar: "se o Go
verno español está disposto a 
respetar a vontade libremente 
expresada de Euskal Herria; co
mo garantizará o Governo espa
ñol este proceso; como e cando 
se coñecerá a posta en liberta
de de todos os presos e a saida 
das forzas armadas españolas". 

A organización armada basca 
tamén deo a coñecer publica
mente quen formará a represen
tación de ETA nesta reunión: 
Antton López Ruiz, Josu Urruti
koetxea e Josetxo Arizkuren, 
son os designados. 

Negativa 
do Governo español 

O Governo español apurouse a 
publicitar que non acepta estes 
interlocutores nen tampouco os 
pontos que pretende discutir 
ETA. Para desestimar aos ne
gociadores de ETA afirma Ma-

yor Oreja que "non se, pode ne
gociar 9on asasinos. E metafisi
camente imposíbel falar de polí
tica con Kantaurf'. A maioria dos 
meios de comunicación corea
ron esta consigna, ainda que al
guns, como Hora 25 da cadea 
_Ser, amasaban a sua perplexi
dade porque "se queren nego
ciar con ETA xa saben quen 
son, senón a negociación non 
seria con ETA", afirmaba Carlos 
Llamas, quen continuaba o ar
gumento dicindo que, se se de
tén aos interlocutores "o máis 
léxico é logo que manden poli
cías a Suiza". Como en calquer 
negociación, a primeira dificulta
de está nos temas a tratar, polo 
que semella lóxico que ETA pre
tepda pór sobre da mesa para a 
discusión os seus e o Governo 
español os que a el lle intere
sen. Os obxectivos que fixa ETA 
no comunicado foi os que sem
pre expuxo publicamente. 

Pero se esta negativa de Oreja 
foi moi mal recibida non só polos 
nacionalistas bascas senón por 

todas as forzas progresistas do 
Estado, a reacción foi ainda moi
to máis forte cando, ao dia se
guinte, deteñen en Fráncia a Be
lén González Peñalba. Carmen, 
integrante do Comando Madrid 
de ETA (alcumada moitas veces 
.cerno a máis "sánguinária" polos 
aparafos de propaganda) xa 
participara nas conversas de Ar
gel, senda agora unha das inter
locutores, xunto con Mikel Albizu, 
Antza, das conversas mantidas 
en Maio na Suiza. 

Dase a circunstáncia de que ou
tro dos representantes que ET A 
ia mandar a Suíza, Josetxo Ariz
kuren, resultara xa detido tamén 
en Fráncia despois de comuni
carlle ET A ao Governo que fora 
nomeado como negociador. Es
te é agora un dos que propón 
de novo ET A e se nega a acei
tar Maior Oreja. Daquelas tala
ron de operación coordinada 
con Francia e agora, tanto fran
ceses como españois, afirman 
que foi "unha casualidade". 

Esta explicación non é creíbel pa
ra ninguén. Desde HB considéra
se que é "boicoteo calculado". O 
voceiro do PNV, lñaki Anasagas
ti, despois de afirmar que non ere 
nestas casualidades, pergúntase 
se o Governo español non estará 
tentando que o "proceso de paz 
se vaia ao garete". 

T amén desde 1 U, despois de cri
ticar o imovilismo de Azanar, 
sosteñen que a detenGión de 
Belén Peñalva "son as respos
tas do Executivo á ET A". O pre
sidente de EA, Karlos Garaiko
etxea, criticou que o Governo 
español ande a deter aos inter
locutores que nemea ET A, po
ñendo de manifesto como des
de que ETA anúncia a sua dis
posición a negociar hai moitas 
máis detencións ca antes. 

Fronte á política de Aznar, HB 
fai público o seu compromiso 
de "aprofundar no proceso de 
paz basco". Os sindicatos ELA
STV e LAB, tamén están a ne
gociar a sua unidade de acción 
que vai ir máis alá do terreo 
sindical, realizando o que o se
cretário xeral de ELA, José Elo
rrieta, denominou como "actos 
de soberanía ·cotidiana, alguns 
de forte contido político".+ 

Unha oferta imposíbel de rexeitar 
Faremos,Ue unha oferta que non poid arexei, 
tar: a obscenidade da Máfia ten a avantaxe 
de que no seu discurso, nos seus códigos, non 
hai zonas de sombra posíbeis, todo é perfeita, 
metne nídio e non hai marxe para a polisé, 
mia, a colleita vermella é a lexitima ao capo 
de tumo, o Don só ten que disparar primeiro 
e ter acotio as costas ben cubertas. 

Unha das características máis salientábeis 
dos tempos que corren é que o Mercado é o 
todo, e ao Mercado acaen,lle moi ben as re, 
gras da Máfia. Eis a operación de León: as 
vontades non sé. se mercan, senón que tdo se 

fai á luz do dia, coma quen tirotea a alguen 
nunha praza pública. Fai,se unha oferta im, 
posíbel de rexeitar a carrego dos orzamentos 
públicos (douscentos mil millós de pesetas 
para evitar unha moción de censura) e a pri, 
vatización da Política gala unhanova baza: 

· está servido o retomo ao feudalismo (o feu, 
dalismo enfeudado ao capital, obviamente) _e 
o oder conspira contra a razón republicana 
( dexergada esta como a necesidad e imperiosa 
da existéncia da cousa pública, de todos, non 
dos que saquean o Estado). 

E, mentres, o presidente ,da Galiza chorímica 

fotos e entrevistas co novo Chefe indiscutí, 
bel do clan. fotos e siléncio. Nengun com, 
promiso concreto, só as imaxes propagandís, 
ticas do patriarca vencido cabo do señor feu, 
dal, todo a deitar a sensación de .que o Pai 
Fundador xa non pinta nada e de que se lle 
pode despachar cunha mestura de condes, 
cendéncia e ríspida chularia, sen que ademais 
pase nada, a hierarquia, son,che as regras do 
xogo. 

Ou mudamos as regras (e tamén aos xogado, 
res) ou Galiza non ten futuro neste tapitalis, 
rno mafioso de casino).• 

,' 
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O PSOE incorpórase 
ao Governo de Melilla. 

O PSOE asinou con 
Coalición por Melilla (CM) e 
co Partido lndependente 
(PIM) un pacto de 
governabilidade e 
incorporouse a un governo 
da cidade autónoma que 
non canta coa maioria 
absoluta, polo que os 
asinantes do pacto 
declararon estaren abertos 
a incorporación doutras 
formacións, nomeadamente 
o PP e a Unidade por 
Melilla, ambas 
organizacións de carácter 
direitista. De todos xeitos, 
abondaria con que calquera 
das duas se sumase ao · 
governo para acadar a 
metade máis un dos 
membros da cámara 
autonómica. • 

Xulgadas cinco persoas 
por retiraren placas 
franquistas en Paléncia 

Cinco persoas 
pertencentes a Izquierda 
Castellana foron xulgadas 
en Paléncia por ter 
retirado as placas de ruas 
nas que figuraban os 
nomes franquistas de 
José Antonio Primo de 
Rivera e Francisco 
Franco. O fiscal 
inicialmente pediu unha 
pena de dezaoito meses 
de cárcere e 450.000 
pesetas de multa para 
cada un dos encausados, 
ainda que finalmente 
retirou a petición de 
cargos para catre deles e 
solicitou unha sanción dé 
dez mil pesetas para o 
autor material da retirada 
das placas ademais 
dunha indemización de 
50.000 para o concello de 
Paléncia. PSOE, IU e 
CCOO manifestaron o seu 
apoio aos xulgados por 
un acto que constituia 
unha acción política sen 
ánimo de danar.+ 

O PAR rompe 
co PP en Aragón 

O Partido Aragonés 
Rexionalista anunciou a 
ruptura total da alianza 
política que mantiña co 
Partido Popular e indicou 
que ambas forzas serán 
adversárias nas vindeiras· 
convocatórias eleitorais. 
Por esta razón tres 
deputados desta forza 
incluidos no Grupo Popular 
do Congreso pasarán ao 
Grupo Misto. A ruptura 
comezou a fraguarse antes 
das eleicións municipais e 
autonómicas, ainda que xa 
houbera diferéncias entre 
os dous partidos cando se 
votaron os Presupostos 
Xerais do Estado o ano 
pasado e o anterior. A 
consecuéncia da sua 
alianza co PP, o PAR viu 
como o voto rexionalista ia 
cara outras forzas como a 
Chunta Aragonesista, 
formación de carácter 
progresista que acadou 
representación no 
Parlamento autonómico.• 
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Cal é a situación o Timor? 

Difícil e complexa. É preciso es
tabelecer unha série de garantias 
ao tempo que se desenvolven as 
accións humanitárias que tanto 
precisamos. Despois do referen.., 
do non só mataron, saquearon, 
queimaron as casas e facendas, 
senón que destruíron as infraes
trutu ras básicas, entre elas as 
conducións da auga ou as sani
tárias. Para que a xente que es
capou poda voltar ás vilas nece
sitamos axuda. Ternos que re
construir o país partindo de cero. 
Por iso estamos a procurar apoio 
dos países e das organizacións 
humanitárias internacionais. 
Conseguir aloxamentos en ten
das ou en casas prefabricadas e 
instalar hospitais de campaña é 
do máis peremptório. Debemos 
pór a andar o servício comercial 
para que as persoas vaian to
mando confianza, voltando viver. 

Teñen cuantificado o número 
de mortos desde o referendo? 

O único xeito de cuantificar as 
baixas é que as famílias recla
men aos seus parentes. Ainda 
están a aparecer corpos, pero 
outros están totalmente queima
dos e non hai indícios. O traba
llo das organizacións interna
cionais faise imposíbel. Ternos 
tamén máis de 200.000 persoas 
fora do território, moitas delas 
noutras illas ou en campos de 
concentración. Outros ainda se
guen refuxiados nas montanas. 

Vostedes, tendo unha guerrilla 
preparada, non se defenderon 
das agresións do exército indo
nésio e dos seus paramilitares. 

lndonésia o que procuraba era o 
enfrontamento. Criou vários pla
nos para que fracasase o re
ferendo. Primeiramente aterrori- · 
zar ás persoas e estabelecer tu
do tipo de barreiras para que 
non votasen. Ao fracasar •. tenta
ron instituir un ambiente de caos 
e guerra civil. As directrices 
dadas polo noso presidente f6-
ron non responder ás provoca
cións e á violéncia coa violén
cia. Ante esta nosa estratéxia, 
que fixo ·fracasar a sua, optaron 
por unha política de terra quei
mada, igrexas, edifícios públi
cos, rexistos das persoas, actas 
baptismais ... , para facer desa-

. parecer toda fonte de informa
ción. Logo, deportaron· a moitas 
das nosas famílias para que lles 
servisen de escudo humano. 

Unha estratéxia novidosa 

Ainda asi, semella arriscada a 
estratéxia de poderse defender 
e non facelo. Supoño que cria
ria tensións na guerrilla? 

Houbo unha certa inestabilidade 
e discusión na FRETILIM. Pero 
foi absolutamente necesário e, 
como podemos comprobar ago
ra, a decisión correcta. Se nós 
tiveramos respondido á violén
cia, lndonésia atoparia discul
pas suficientes para perpetuar a 
sua preséncia en Timor e non 
aceitar as decisións interna
cionais. Quedou en evidéncia 
ao non pod~r garantir o papel 
que se otorgou para ela cando 
asinou o acordo. Asi, a ONU 
puido aprobar a resolución que 
permitía a intervención de forzas 
multinacionais para impor a paz. 

O camiño escollido foi novido
so, pero que un movimento de 
liberación se apoie nos EEUU 
semella un contrasenso. 

Somos ifruit.o da contradicción 

MUNDO 
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Olímpio Miranda 
'Non· responder á violéncia foi o grande acerto en Timor' 

-0- ALFONSO EIRÉ 

Cal é a situación na que se encontra hoxe Timor? Cara onde c.amiña? Cal é a estratéxia da 
FRETILIM e porque unha guerrilla non responde á violéncia paramilitar e do exército indo
nésio. Nesta entrevista Olímpio Miranda, dirixente da frente patriótica timorana dános as 
respostas. Pero, sobre tudo, o que o preocupa agora é recabar axuda para reconstruir o país. 

Leste-Oeste. Nós nunca recaba
f'DOS o apoio do Leste. Os nasos 
únicos apoios foron os países 
1.usófonos, participaron connos
co nos sofrimentos durante dé
cadas. Vietnam, Laos e Cam
boia, que derrotaron aos EEUU, 

· estivéronnos a apoiar pero, ao 
fin da década dos setenta, como 
había o enfrenta mento entre os 
países próximos da China e da 
URSS, nós tamén sufrimos de
sa ruptura; China deixounos de 
apoiar diplomaticamente. Os 
apoios que sempre buscamos 
non foron dos estados, · senón 
de grupos de cidadáns, de orga
nizacións de moitos países, en
fre eles os EEUU ou España. 
Para nós, demostrar que estaba 
a suceder unha masacre foi 
determinante. 

E os . prémios Nobel da P~ .•. .. · 

Foron moi importantes na 
concienciación mundial e na 
consecución do referendo. Co
mo elevou moito a conciéncia 
dos cidadáns de tudo o mun
do, os governos tivéronse que 
pronunciar favorabelmente e 
apoiar as nosas reivindica
cións. Até os Estados Uni
dos ... 

Será porque agora hai uns in
tereses xeopolíticos diferen
tes na zona. 

Evidentemente. Un dos peares 
da política internacional é hoxe 
o discurso da defensa dos di
reitos humanos. Como o apli
caban a outras zonas, nós fi
xemos del o noso principal ca-

ANDRÉS PANARO 

O futuro político 

Sendo o FRETILIM un movi
mento de raiz marxista, esta 
política non levou á existén
cia de contradiccións na pró
pria frente? 

Non houbo grandes desputas. 
Foi un camiño necesário e re
sultou positivo para a nosa loita. 
Nós explicámoslles o camiño 
aos nosos aliados, pero .eles 
non o entendian. Agora Laos, 
Camboia, Vietnam votaron con
tra nós, mentres os EEUU ou 
Canadá e a mesma Austrália, 
que foi o único país do mundo 
que recoñeceu a invasión de Ti
mor, están agora ao noso favor. 

balo de batalla. Tanto que até Como teñen deseñado o ca-
China e Cuba nos deron as miño até constituirse en esta-
costas. . .1.· .. 1 •. • \ '· .t .• do independente? 

28 DE OUTUBRO DE 1999 

No próprio acordo do 5 de Maio 
contémplanse tres fases diferen
tes. A primeira fase, que está a 
finalizar, é que lndonésia garanta 
a seguridade da nosa nación. A 
segunda é o recoñecimento por 
parte de lndonésia dos resulta
dos do referendo [xa se realizou 
despois de celebrar esta entrevis-

. ta]. A terceira fase seria a dunha 
situación transitória asegurada 
polas Nacións Unidas. Nós pre
tendemos, esiximos, ser suxetos 
activos nesta última fase. Necesi
tamos gañar experiéncia no go
verno, coñecer os proxectos, to
mar parte da administración, con
trolar o que se está a facer e que 
camiño se marca. Senón, cando 
nos transfiran todas as compe
téncias haberá unha creba. Logo, 
celebraranse eleicións para a 
Asamblea Constituinte, que re
dactará unha constitución, a lei 
eleitoral, a dos partidos ... Nós 
queremos que no Govemo provi
sional participen todas as sensibi-
1 i dades existentes. Un Governo 
de unidade nacional na que to
dos se sintan reflexados. Nun 
prazo de tres ou catro anos hai 
que dotarse dos médios financiei
ros necesários para que funcione 
o novo estado, pero tamén cons
truir unha sociedade, refacer as 
famílias. Despois virian as elei
cións xerais, comezando unha fa
se de democrácia plena. 

Cal é o abano político que 
existe hoxe no Timor? 

A FRETILIM é a organización 
máis importante. Pero tamén a 
UDT e outros partidos que se 
están a constituir, como o Parti
do Socialista, o Forum Pola De
mocracia, autonomista e pro in
donésio ... Ternos que ser moi 
cautelosos e maduros na procu
ra dunha solución negociada, fa
cendo particip~r a tudos. Non é 
propaganda. E a convicción de 
que só así sairemos adiante. Te
rnos que facer participar até aos 
que están en contra. A violéncia 
que lndonésia quer perpretar, 
coa axuda dos elementos radi
cais, non terá o efecto buscado 
se nós non respondemos e se 
procuramos o apoio interna
cional para presionalos. Militar
mente vencen eles sempre. 

A FRETILIM será maioritária ... 

Acreditamos que si. Quixemos 
que participase toda a xente na 
procura da autodeterminación. 
Para logralo, criamos unha série 
de fretelins con outros nomes. 
Tanto a nível de organizacións 
clandestinas, como de organiza
cións xuvenis, católicas, de tra
bal lado res, etc. Nelas están 
xente nosa organizada, outros 
que son simpatizantes e mesmo 
integrantes doutros partidos. O 
que se trataba era de que tudas 
respondesen a un único mando, 
nunha única dirección. Nós so
mos integrantes dese mando, 
somos maioritários. 

Como se define hoxe a FRETl
LIM? 

Somos ·unha frente, pero non 
hai grupos organizados dentro 
del. Hai diversas tendénciás, 
desde marxistas a católicos, 
desde xente nacionalista unica
mente, a xoves extremistas. ·An
tes foron maioritários os marxis
tas, despois os socialdemócra
tas. Agora creo que a liña 
maioritária é o socialismo demo
crático, mestura de socialdemo
crácia e marxismo, capaz de de
finir unha política verdadeira
mente de esquerda, porque só 
asi se responderá ás necesida-

. des de reconstrución do país.• 
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Os seus votos recusan a desfeita do monetarismo de Menem Marrocos acepta 
conceder maior , 

De la Rúa propón un programa de intervención 
económica que conte co apoio do FMI 

autonomia ao Sáhara 
O rei marroquina Mohamed , 
VI decidiu renovar o consello , 
consultivo para o Sáhara 
mediante unhas eleicións 
''transparentes" ás que se 
poidan apresentar 
representantes da colónia 
saharaui. Con estes comícios ,1 
Marrocos quere iniciar o 
proceso de autonomia para 1 
este país, que Rabat ocupa 
desde 1975. O monarca 
alauita pretende tamén 

-0- G. LUCA 

Co 48,5% dos votos e a pro
babi 1 idade de constituir un
ha maioria de 129 escanos 
na Cámara, o candidato da 
Unión Cívica Radical Fer
nando de la Rúa, oriundo de 
Beluso (Bueu), gañou con 
claridade mesmo nas pro
vfncias que elixiron gover
nadores xusticialistas, no do
ble comício para o Congreso 
e a governación da Arxentina. 

As decisións do ministerio de 
Economia son o alvo de todas 
as miradas despois dunha 
campaña na que a Alianza 
prometeu tirar con forza das 
rendas do cabalo da lberaliza
ción. A designación de José 
Luis Machinea significa que a 
Alianza abordará tal como in
cluira no seu programa o dese
quilíbrio orzamental, a mellara 
da fiscalidade e da competitivi
dade internacional e o paro. 

Dúbidas 
sobre o imposto especial 

Os aliancistas pretenden re
mediar o orzamento cun im
posto especial ás empresas 
públicas que foran liquidadas 
a ba~xo prezo. Tony Blair saira 

. das eleicións cunha proposta 
semellante a comezos de 
1977 e o capital financieiro 
lanzou contra el unha, esma
gadora campaña á que. segui
ron toaos os recortes do seu 
programa de intervención pú
blica. De la Rúa calcula que 
con este graveme poderia re
cadar 800 millóns de pesos 
anuais, ease cento trinta mil 
millóns de pesetas cos que 
comezar programas de empre
g o, formación e asisténcia. 
Dentro da Alianza admiten 
que os recursos legais contra 
este imposto poderian adiar 
para as calendas gregas a sua 
aplicación. 

conceder maiores partidas ¡· 

presupostárias para criar 
.emprego no Sáhara, asi coma 
para a construción de : 
vivencias e de infraestruturas · 
viárias. Estas medidas teñen 
por obxecto parar o proceso 
para o referendo sobre a 
independéncia do Sáhara, 
que leva parado máis de dez · 
anos.+ 

A capital de Chechénia, 
asediada polos rusos 

A sua sobrada dianteira nas ur
nas considérase unha enérxica 
condena do eleitorado á políti
ca monetarista de Menem que 
multiplicou o paro e as diferén
cias sociais. O Frepaso (Fronte 
para un País Solidário} , que 
xuntaba a peronistas disiden
tes, democristianos e socialis
tas , constituia a Alianza coa 
UCR, partido de extensa im
plantación na província de Bos 
Aires. O feito de a candidata do 
Frepaso , Graciela Fernandez 
Meixide, tamén oriunda galega, 
perder por 500.000 votos no 
distrito da capital fronte ao pe
ron is ta Ruckauf (48,28% de 
Ruckauf e 41,42% de Meixide), 
interpretouse nos meios mene
m istas coma unha deserción do 
voto radical contra unha cabe
za de lista non querida. Pero 
nen os rumores de escisión da 
Alianza, que acompañaron os 
resultados de Bos Aires, poden 
agachar a espectacular caída 
dos xusticialistas. Duhalde só 
recadou o 38% dos votos e o 
10,5 Domingo Cavallo, o ex-mi
nistro de economia de Menem 
durante o periodo de axuste 
duro e de liquidación da prata 
da família : o avultado seitor pú
b 1 í co peronista saldado ás 
transnacionais. 

Graciela Femández Meixide foi derrotada na govemación de Buenos Aires, frusfn'ando a es
peranza da esquel'da. Posibelmente pase a "'"'-- parte da primeiro govemo de De la Rúa. 

O futuro vice-director do FM!, 
o chileno Eduardo Aninat, ce
lebrou que a carteira de eco
nomia recaese en José Luis 
Machinea o que entendeu co
ma unha vontade de continuar 
co programa económico defen
dido desde Washington para 

Despois de dar por 
rematada a ofensiva aérea · 
sobre Grozni, capital de 

1 
Chechénia, o Exército ruso 1 

iniciou os ataques 
terrestres sobre esta 
cidade caucásica cun 
movimento táctico 
envolvente que pretende 
incomunicar os grupos 
armados independentistas.; 
O presidente desta 
república disidente da 
Federación rusa, Aslán 
Maskhadov, advertiu que o· 
dispositivo militar ruso 
está actuando con 
urxéncia, utilizando todo o 
material bélico á sua 
disposición. Segundo 
Maskhadov, as tropas de 
Moscova están 
aproveitando o 
coñecimento do terreo 
adquirido na primeira 
tentativa de conquista, en 
1994 e os xenerais 
aprenderon moito das : 
derrotas daquela fracasada! 
campaña. Xustamente, 
para evitar os 
contraataques da guerrilla 
chechena, a artilleria , 
federal está bombardeando 
metodic~mente cada metro: 
de terreo.+ 

Os aliancistas suman para un
ha maioria no Congreso aos 
Demócratas Progresistas de 
Santa Fé, aos Renovadores de 
San Juan e aos Autonomistas 

Liberais de Corrientes. Cos vo
tos destas formacións a Alian
za evitaria ter que reclamar 
apoio ao grupo de Domingo 
Cavallo. Arxentina.+ · 

MARXE DE CAMBIO 

De la Rua apreséntase ao frente dunha Alian, 
za integrada polo Partido Radical e rnáis o 
FREPASO, cuxo líder Chacho Alvarez vai na 
lista como vicepresidente. Terfamos que estar 
todos ledos xa que se abre unha nova xeira 
neste rico e imenso país, chuchado pola co, 
rrupción e as rnultinacionais, pero hai rnoitos 
dados que indican que non haberá grandes 
mudanzas. 

Tanto a Alianza corno o Peronisrrio rnenernis, 
ta apresentan un programa económico moi se, 
mellante e seguen ao pé da letra os <litados do 
Fondo Monetário Internacional. Ambos os 
partidos comprornetéronse a manter a parida, 
de co dólar e o proceso de apertura econórni, 
ca, que desmantelou o sector industrial. Ase, 
made, a Alianza non arnosou nengunha sirn, 
paría polas protestas sociais e laborais non úl, 
timos anos, e non parece estar moi disposta a 
dar nengun paso para saldar a débeda que os 
militares xenocidas teñen coa sociedade. Na 
Arxentina o descontento coa Alianza, e moi 
especialm~nte co Frepaso, é notório entre a 
esquerda e os dirixentes sindicais da oposición. 
Síntense enganados, por un partido que foi es, 
baranda ·deica· pósturas éa:da 'diá rñáis héolibe, 
rais no económico e conservadoras no social 

MANuELMERA 

(na liña da chamada terceira via da soci~de, 
rnocrácia europea). Mesmo algun deputado do 
Frepaso, pertenecente á 
Frente Grande, coidaba 

vai resultar <loado: porque, malia gañar con 
10 puntos de ventaxa, a provínda de Bos Ai, 

1 res (a máis rica do país 

'A Alianza non 

· Inaugurada a estrada 
que une os territórios 
palesdnos 

que de perder estas elei, 
cións a ruptura estaba 
cantada, e que mesmo 
gañando era moi difícil 
agochalas. 

e co 38% da povoación) 
estará governada polo 
peronismo, e van xurdir 
en todo momento as 

amOSOU neng~nha contradicións que hai O Luns 25 de Outubro 
dentro da coalición · abriuse ao tránsito a estrada · 

simpatía palas protestas eleitoral e do próprio que une Gaza e Cisxordánia 
Con este cenário gover, 1 b Frepaso. Por iso Menem ao través de Israel. Esta via, 
nar os vindeiros cinco sociais e a orais non aseguraba que se apre, que debia estar construída 
anos non vai ser doado l sentaría dentro de 5 hai cinco anos, en virtude 
para a Alianza, non di, Ú timos anos, e non anos, como se xa albis, dos acordos para a 
gamos para o Frepaso, · cara a vitória ... ainda autonomia palestina, ten 44 
que queda nun segundo parece estar mol que neste tempo poden quilómetros de lonxitude e 
plano despois de perder disposta a saldar a pasar moitas cousas,_ vai servir para unir uns 
Fernández Meij ide a mesmo reconstruirse a territórios que até agora 

, . d B A' de"beda dos mt'l1'tares' . esquerda e o movirnen, estiveron separados provmc1a e os ues. físicamente, a pesar de 
Un contexto difícil, d to popular, intentos estaren governados ambos 
aínda sabendo que a Xenoci as COa hainos; ou que as orga, pola Autoridade Nacional 
Arxentina é o país coa d d ,, nizacións sociais presio, Palestina. Este corredor 
renda per cápita rnáis SOCie a e nen á Alianza (aforra, permanecerá aberto 10 

. alta ·de Latinoamérica, lando aos sectores máis horas diárias para os 
cando ten máis de 10 progresistas da coali, palestinos, xa que no resto 
millóns de pobres, 3 rnillóns de indixentes e ción) para que realice unha política econó, do dia será utilizado por 
perto de 2 milléns de ;parados, par~'milia~t:~~rnfü ·¡.:náis. naci6ti'atMretlistrtib.uriv.a., _cdrtsóli':.._ • ·•~ , , iscaelis qüe viven en zonas 
voación de 36 millóns de habitantes. Non dándose corno unha alternativa popular.+ próximas.+ 
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A · Gerry Adams, 
líder do Sinn Fein, 
levárano pouco antes 
da trégua a Landre$ 
pala mañá no reactbr 
do primeiro ministro 
británico a negociar 
ca Governo de 
Majar. A conversa 
rematou en fracaso. 
Á tardiña do mesmo 
dia, o RUC, a policía 
especial do Ulster, 
torturaba a Adams 
en Derry. O governd 
de Mayor (non Majar) 
chámalle este 
procedimento-
"aplicación literal da 
lei". 

Carlos Ruckauf, 
recén eleito 
governador de Bos 
Aires, alcuma de 
socialdemocrata 
marxista á sua 
adversária eleitoral, 
Graciela Fernández 
Meixide. Ai .Muro, 
como me vas para 
as encallas! 

· 1· Aparece unha 
1 memória con case 
:· duas mil páxinas 
1 adicadas a Xosé 
1 Filgueira Valverde. 
1 Ao cabo deste mar 
: . de letra impresa 
1. sabemos que o 
1 homenaxeado foi 
I , mestre de duas 
: · xerac1ons, 
1 investigador, escritor 
1 ! e músico. Na silveira 
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Os TRD de RENFE 

non responden 
Éme incornprensíbel que coa che
gada do curso escolar se repitan 
situacións como a que sofrimos 
unhas 450 persoas o domingo día 
24 de Oi.Jtubro 
viaxando no 
tren da Coruña 
a Vigo. . A lixeira mellora1 

Ot é rtase un dos TRD non é 
servicio TRD nada se non se 
da RENFE que 
saíndo ás . poñen unidades . 
19:45 da Co- de abando para 
ruña permete 
chegar a San
tiago en 54 
minutos. Moita 
xente que 
quer facer uso 
deste tren, 
ainda chegan
do ás taquillas 
ate 40 minutos 

seguir 
transportando a 
mesmaxente 
que antes. 

antes da saída, atopan o cartaz 
de "completo" e son derivados 
ao servizo rexional das 19:50 
que ten prevista a chegada a 
Santiago en 1 hora e 16 minutos. 

Est~ domingo os "derivados" en
chemos o rexional enteiro, e unhas 
persoas 150 tivemos que viaxar 
amoreados polo chan do comboio 
e suportar un retraso a maiores de 
20 minutos en chegar a Santiago. 
A min, como a outros moitos e 
moitas, leváronme caseque duas 
horas sentado no corredor, engu
rrado sen poder estirar as pernas, 
e co nariz entre os xeonllos doutro 
pasaxeiro que non tiña onde pou
sar o cu. Eu baixei en Santiago e 
non sei nen a que hora nen en que 
estado chegarian os de Vigo ... Os 
billetes tivémolos que pagar igual. 

Os tan anunciados TRD sustitui
ron aos Rexionais Exprés que fa
ci an este recorrido no mesmo 
tempo, e levaban tres ou catre ve
ces .máis pasaxeiros, resultando 
nun servicio global moito mellar 
que o que agora se oferta. Esta li
xeira mellara de confortabilidade 
dos TRD non é nada se non se 
poñen un número de unidades 
dabondo para seguir transportan
do, polo menos, á mesma xente 
que antes nos mesmos servizos. 

A confortabilidade e a eficácia 
dos TRD é tamén discutíbel, ain
da que son algo máis amplos, 
son máis ruidosos interiormente. 
Nos TRD, mália ser un servizo 
rápido de tipo cercanias, non se 
admiten os habituais sistemas de 
acceso directo con bonos, e é 
preciso agardar as filas de xente 
nas billeteiras prolongando e fa
cendo máis incómodo o servizo. 

Estas situacións de saturación 
son denunciadas nas follas de re
clamacións ano a ano, sen se no
taren cámbios a mellar. A opinión 
xeralizada do persoal da RENFE 
aos que se expuxemos as quei
xas, é que as planificacións fanse 
entre a Xunta e a dirección de 
RENFE en Madrid sen contar coas 
opinions dos técnicos e responsá
beis (sic) dos servícios na Galiza. 
Oeste xeito as protestas dos 
usuários, se non son contunden
tes e espectaculares (imaxínome 
que se referirán a queimar o tren 
e causas asi. .. ) non lles chegan 
aos responsábeis e eren que o 
servizo é bon. Estámosche ben!+ 

SANTIAGO MOROÑO ARENAS 
(A CORUÑA) 

ANOSATERRA 

A Dobao 
Pois mira, meu rei, meus pais 
(monolíngües em galega de Tra
sancos) nom falam do jeito que ti 
escreves. Eu falo coma eles, mas 
tampouco escrevo a sua manei
ra. Eles escrevem no único es
panhol que lhes aprenderom na 
escala, com certeza para assi 
melhor poderem ler-te a ti, filólo
go. Qué andas a falar? Cómo é 
isso, filólogo tam feliz da Galiza, 
que nunca repararas na questom 
da ortografía? Uaora, toda a mes
ma). Cómo estás de vergonha e 
ousadia para passar por dignifi
cad ar dos 
obreiros, dos 
marinheiros, 
dos ascenden- Qué andas a 
~eesn~~~osA~~ falar? Cómo é 
meus pais tan- isso, filólogo 
to lhes tem 
que ti ·escre- tam feliz da 
vas, assi como Galiza, que 
o fas, polo seu 
bem, nom lhes nunca repararas 
auto-odies por na questom da 
isso, hom, ? 
nom os sal- ortografia. 
ves. E nom 
sejas cínico. O 
que si estam é 
aguardando a 
que vosoutros traduzais para es
se galega calmo do DOG, no que 
com tanta seguranc;a faenais, a 
Proust, Faulkner, Saramago, 
Vázquez-Figueroa e toda a litera
tura universal. Ou em que língua 
podemos ler mentres, profesor? 

Toda a indigna demagogia coa 
que galeas no teu artigo, todas as 
vossas letrinhas coniventes nom 
nos redimem como talantes e fil
hos de galega-talantes. A vossa 
chantage sentimental é patética 
(do mesmo étimo, filológo, bem 
sabes). 

E outra causa: ja vai abondando 
de exivir e reclamar reconheci
mento especial polos vossos 
suores de cobertor bem acolcha
do, esta nac;om nom tem mais 
débeda com vosoutros da que 
com um professor, ou catedráti
co, qualquer de endocrinología.• 

CARLOS SOAGE V ARELA 
(VIGO) 

Sobre o BNG 
en Oleiros 
O BNG non atinou ao presentar 
en Oleiros a sua candidatura, e 

· moito menos (e o tempo o dirá), 
ao candidato a alcalde, o com
pañei ro Antón Tenreiro, único 
representante do BNG na corpo
ración, e que está a tirar por te
rra un árduo traballo feito desde 
hai anos por moitas persoas -al
gunhas delas do BNG como Ana 
Pallarés ou Carlos Vales-, que 
desde dentro da Alternativa dos 
Veciños, e co apoio de centos 
de compañeiros, pasiño a pasi
ño, foron construindo unha am
pla base de apoio á agrupación 
nacionalista no naso Concello. 

O afán de protagonismo do edil 
do BNG non ten parangón, e pa
ra iso, é capaz de criar situacións 
fictícias, algunhas só posíbeis en 
mentes iluminadas ou paranói
cas: persígueno, ameázano, sus
tráenlle os direitos democráticos, 
asobállao a ditadura, censúra
no ... a intelixente sensación de 
"o mundo contra min". 

Desde o primeiro dia, despois 
das eleicións, oferecéuselle par
ticipar no Governo do concello 
de Oleiros otorgándolle a área 
de médio-ambiente con dedica
ción exclusiva. Negouse a parti
cipar, e mantivo desde o primei
ro momento unha actitude agre
siva e negati-
va en todos 
os temas que 
se tratan nos 
plenos da 
Corporación: 
designación 
da Alcaldia, 
constitución 
do Governo, 
personal de 
emprego. 

O compañeiro 
Tenreiro fai 

Non pretendan 
destruir o que 
tantos anos 
levou construir, 
porque non o 
consentiremos. 

propostas trasnoitadas para o 
Concello de Oleiros. Pretende 
criar unha comisión de normaliza
ción lingüística, cando aqui leva
mos vinte anos normalizados, es
cribindo e talando en galega asi 

· como potenciando o naso idioma 
através de centos de actividades 
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culturais; e con respeito á preten
sión de criar unha concellaria da 
muller, aqui sempre tiveron os 
mesmos direitos que os homes. 
Áreas como cultura, ensino, xu
ventude, governación, sanidade e 
consumo, servizos sociais, perso
al e actualmente a alcaldia sem
pre estiveron xestionadas por mu
lleres da Alternativa dos Veciños. 

Ten razón o edil Antón Tenreiro, 
cando di que nos Plenos danse 
"situacións cómicas"_ Tiñan que 
televisarse, e de seguro que non 
faltaria un circo que o contratase. 

Sei que ainda quedan alguns 
dos bons e xenerosos no BNG. 
Gustarianos que botasen man 
deste rapaz reconducisen a si
tuación. Non pretendan destruir 
o que tantos levou construir , 
por que nós non o consentire
mos : e, sobre tuda , por favor, 
díganlle que non minta, por res
peto aos moitos viciños que 
sinten simpatia polo BNG. • 

Á NXEL G ARClA S EOANE 
PRESIDENTE DE ALTERNATIVA 

DO V!CIÑOS (ÜLEIROS) 

Saraiva de 
Carvalho dobrado 
A dobraxe no cinema e na tele
visión vén senda desde sempre 
motivo de polémica por causa 
da alteración da obra de arte 
producida pola superposición de 
voces e sons que mutilan a in
terpretación orixinal. Non se dá 
este debate cando un persona
xe relevante é entrevistado e a 
sua voz fica nun segundo plano 
por detrás da dun intérprete. Po
rén, penso que a "dobraxe" ao 
galega das palabras de Saraiva 
de Carvalho no programa Mille
nium da TVG merece, ao meu 
ver, as seguintes reflexións: 

1 º) O Sr. Rodríguez, presentador 
do programa, ou aqueles que ti
veron a "brillante" idea de "do
brar" a Saraiva de Carvalho, .de
berian ter dado por suposto que 
o público que agardou até a un
ha da madrugada para ver a en
trevista non só entende perfeita
mente as diversas variantes ·ta
ladas e escritas do sistema · Hn-
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güfstico ~alego-portugués mo
derno, s nón que prefire escoi
tar o Sr. araiva en versión orixi
nal e incl so se irrita ante a "do
braxe" q e lle puxeron por riba. 

2Q) Resultaba asombroso (ou 
surrealist~) presenciar cómo en
trevistad4>r e entrevistado tala
ban ~ntre 
eles (sen lauri-
culares :nen 
intérpre~es) EntreYistadore 
con toda . na-
turalidade ca- entrevistado 
da un na· sua 
variante, ; sen 
nengun ~ro
blema de, in-

falaban, 
sen auriculares 
nen intérpretes, 
con toda 
naturalidade 

tercompf nsión, ent nto 
para os t le
espectao res 
o fe r e c i s e cada un na sua 
unha "do ra
xe" que Risa
ba e ocul~ba 
o discurso ori
x in al do Sr. 
Saraiva. ~e o 
Sr. Rodrf uez 
comprenda a 
Saraiva, por 
que se d~ba 

variante, 
sen nengun 
problema de 
comprensión. 

por feíto que os televidentes 
non o ia~os entender? Ou é 
que se lle presupón ao entrevis
tador algu{l don do que os tele
espectadores carecemos? 

3Q) Xusto rpo momento en que o 
galega en{rou pola porta princi
pal no Parra.mento Europeu pala 
via do po'1ugués grácias ao Sr. 
Nogueira i xa con anteriorida
de ao Sr. Posada) , resulta un 
tanto irris rio "dobrar" o portu
gués na VG tratándoo como 
un idioma incomprensíbel para 
os tele-espectadores galegos. + 

XEsus SouTo 
(A CORUÑA) 

Antimilitarismo e 
naciontllismo 
Esta carta pretende ser unha re
flexión sobre o futuro e as misé
rias do movimento antimilitarista 
galega, a rélliz das diversas xor
nadas de r~flexión que se van 
celebrar no vindeiro mes de No
vembro. 

O actual mO¡Vimento antimilitarista 
galego, nu~ado ao redor da in
submisión,: atopa-se desde o 
anúncio do tin 
da mili nuntia 
encrucillada, 
pois un dps Oactual 
seus obxeqti-
vos desapa11e- movimento 
cerá pronto. · o antimilitarista 
seu trabajlo 
centrou-se na galega, 
denúncia o clead 
exército es a- nu o ao 
ñol e do mili a- redor da 
rismo en xer 1, insubmisión, 
na antirrepr -
sión, obxe - atopa-sedesde 
ción fisc 1• oanúnciodofin 
etc., utilizan o 
a desobediéfi- da mili nunha 
cia civil, amo- encrucillada. 
bilización S()-

cial e os deba-
tes públicos, 
como prinQi-
pais instrum~ntos. Conseguiron
se logros claqos: acelerar o fin da 
escala reaccionária que é a mili e 
o exemplo d~ desobediéncia civil 
como métodó de loita que outros 
movimentos poder~r,i empregar., 

ANOSATERRA 

Desde hai dous anos na Asem
b lea Nacional Antimilitarista 
(ANÁ-ANOC) buscamos novas 
estratéxias que manteñan a ten
sión social acadada, pois o mili
tarismo segue ai cos seus exér
citos, os seus gastos e a sua 
ideoloxia. O traballo no campo 
educativo, cunha campaña en 
colaboración coa CIG, MEU, 
CAF, CAE e AS-PG foi o primei
ro paso; intensificar as denún
cias do militarismo internacional 
con campañas sobre lrak, Koso
va, Pinochet, etc. tamén resul
tou, pero a aposta de colabora
ción co nacionalismo, onde se 
encadran a maioria d@s activis
tas, foi máis difícil, e iso pese. a 
realizar campaña o dia da pátria 
galega, colabqrar con represen
tantes do BNG nas institucións 
políticas, campañas conxuntas 
co sindicato CIG, etc .. 

Atitudes como a das xuventudes 
do BNG en dias recentes son todo 
o contrário do que necesita este 
movimento social e calquer socie
dade viva e particiP9iiva. Hai case 
un ano desde ANA-ANOC dirixi
mo-nos ao Consello da Xuventude 
de Galicia (governado por Galiza 
Nova e Xuventudes Socialistas) 
para propor-lles unhas xornadas 
de reflexión sobre o Muro do anti
militarismo: a resposta foi negativa. 
Sen embargo talando cun traballa
dor da entidade conseguimos que 
o CXG programa-se individual
mente as xomadas propostas. Po
deriamos debater con ponentes do 
interese de Javier de Lucas, Rafa
el Ajanjiz ou Carlos Taibo, e até ai 
tudo moi ben, mais a miña surpre
sa veu can9o compraba a ausén
cia da ANA-ANOC na mesa re
donda sobre o movimento antimi
litarista Consulto a:o Presidente do 
CXG e infonna-me que foi vetada 
polo representante de Galiza No
va, Francisco Vilariño. 

Asi andamos, a organización 
que impulsou o antimilitarismo 
galega na década dos noventa 
non "debe" expresar a sua opi
nión sobre este movimento so
cial por grácia da1guns fenóme
nos de Galiza Nova. Confiemos 
en que no nacionalismo non 
medren estas atitudes. • 

FRANCISCO MANRIQUE G.R. 
Do BNG E DA ANA,ANOC 

Menos A VE e mais 
. . . 

serv1zos soc 1a1s 
Nestes días, con motivo dos Or
zamentos do Estado para .o ano 
2000, e en especial os adicados 
a infraestruturas, e o relativo ao 
Tren de Alta Velocidade (AVE), 
suxire algunhas reflexións sobre 
economía, desenrolo, en fin so
bre un modelo de sociedade, de 
país, sobre o modelo que se 
quer, se pansa, se pide. Vexa
mos, por partes: 

a) Mesmo (cada vez hai menos 
diferéncias entre os distintos par
tidos políticos) o BNG lamentába
se de que non haxa ·presuposto 
par atraer o AVE a Galiza, dentro 
dos Orzamentos-2000. Triste. 

b) Cando talan de cifras, de mi
lleiros, de millóns ... chega un 
momento que se perde a conta, 
marea tanto baile de números: 
total vai para obras ... é dicer non 
afecta de forma directa as condi
cións de educación, sanidade, 
etc. , nen moito menos á asistén
cia social, da que ninguén tala, a 
grande ausente, nen por supos
to nengunha forza política se re
tire á educación que se imparte, 
base de tudo o demais, cimento 
do futuro . Números e números: 
fríos, que nada din, excepto aos 

Gonzalo · · 
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que manexan de forma directa, 
e aos grupos económicos, que 
se levan as contratas, os mono
pólios, etc., porque aos demais 
·non nos din nada. Sigo. 

c) Aos políticos de todo sinal de
ben importarlle tan pouco os ci
dadáns deste país, que só pen
san en grandes cifras, en gran
des presupostos, grandes obras: 
está claro, non só que imitan o 
modelo de USA, tan nefasto para 
a imensa maioria, aparte de que, 

·por outra parte, para eles é máis 
importante algo espectacular, co
mo o AVE, que pensar en necesi
dades básicas como atender a 
mulleres maltratadas ou nenes 
apaleados (que non teñen onde 
ir), que afrontar o grave problema 
das consecuéncias derivadas da 
proibición da droga ou do aborto, 
os enfermos mentais abando
nados á sua serte, aterrorizando 
a tudas os que lles rodean ... , isa 
non é importante, porque que di
ga o PP que España ''vai ben" ... 
bon, ten a sua lóxica, pero que 
caiga na trampa a oposición, é· la
mentábel, triste e aberrante, Cívi
camente talando, anque "política
mente" pode que sexa lóxico, po
lo que se ve. Pero hai máis. 

d) Porque de tanto arremedar 
aos EÉUU até podemos pare
cernos, dentro de pouco, en 
moitas causas, en demasiadas, 
por desgrácia, · 
até no número 
dos señ teito, 
ou na violén- De tanto 
cia da vida co
tiá. Xa que, co 
que costa o 

.AVE, Cantos 
graves proble
mas poderian 
enfrontarse e 
solucionarse? 
Coque costou 
de Madrid a 
Sevilla, e o 
que costará 
agora, e o da 
Expo 92, e as 
Olimpiadas ... 
Pero iso non 
parece impor
tarlle aos no
so s "dirixen-
tes", máis ata-

arremedar aos 
EEUUaté 
podemos 
parecemos, en 
moitas cousas, 
en demasiadas, 
por desgrácia, 
até no número 
dos sen telto, ou 
na violéncia 
da vida cotiá 

refados nas suas próprias carrei
ras políticas, nas suas múltiples 
e estúpidas vaidades, na sua 
ambición persoal, os seus per
sonalismos, a sua banalidade. 

e) Bon, e non digamos os nosos 
máis intelectuais políticos: nen 
sequer pensan nunha rede de 
bibliotecas por bairros, por 
exemplo.• 

XosÉ GARcIA CoRTIZO 
(FERROL) 

Arancha (a 
Vicario), Pedrós e 
os demáis cidadáns 
Compre en primeiro lugar facer 
unha introdución aclaratória: Ar
tigo 305.1 do Código Penal: "O 
que por acción ou omisión, de
fraude á Facenda Pública esta
tal, autonómica, foral ou local, 
evadindo o pagamento de tribu
tos, cantidades retidas, etc, 
etc ... sempre que a conta da 
cota defraudada ... exceda de 
quince millóns de ptas [no Códi
go Penal de 1973 eran cinco 
millóns] castigaráse coa pena 
de pris!qri de un p. catro anos e 

1 de letra rniúda, 
1 
1 
1 

procuramos 
inutilmente outra 
información: a do 
Filgueira que fora 
pr9curador nas 
Cortes de Franco, 
alcalde da Ditadura 
ou valedor da 
Celulosa no 
Concello. 

As autovias 
disólven~e coa 
choiva. A terra das 
trincheiras rnalfeitas 

1 invita a plantar 
repelos encol do 
batume negro. Na 
construción das _ 
novas estradas, o 
volume de terra 
movida é sernpre 
inferior ao que di o 
proxecto. Que forza 
non terá a borrasca 
que rernove nos . 
arquivos da Xunta 
as facturas 
trampeadas. 

_O Presidente da 
Xunta pon nun altar 
a Isabel de Castela: 
a intelixente Raiña 
Católica, di nunha 
entrevista cos de 
Gomespuma. Mal 

1 poderia o presidente 
da Generalitat botar 
flores a Felipe 1v, 
nen o Lehendakari á 
Isabel 11. E iso que 
estes dous andácios 
corcados nunca 
propuxeran algo tan 
bárbaro coma o da 
"doma e castración 
da Galiza". 

A Asociación da 
Prensa de Vigo 
nomeou Vigués do 
Século á empresa 
Citroen. Ao glorioso 
fabricante de 
automóbeis só lle 
queda ser 
proclamado Rei das 
Tartas, despois da 
farta de medallas 
que leva. Entre elas 



,l.. 

1 
1 

1 a da Reconquista 
coMtra o francés, 
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de~tro do seculo, por 
certo. multa do tanto ao séxtuplo da 

contia defraudada". Pero ainda 
pode ser máis, xa que as penas 
subliñadas no parágrafo ante
rior, aplicaránse na sua metade 
superior (agravación da pena) 
se se dan determinadas cir- · 
cunstáncias, entre elas a d-o 
apartado b) do devandito artigo, 
no atinxente á 
es pe c ·i a 1 

Mareas Vivas da 
TVG é o píimeiro na 
lista de audiéncia do 
país. Os 
televidentes bascas 

•• • 1 e cataláns pr~firen 

transcendén
cia e gravida
de da defrau
dación aten
dendo aoi im
porte do ¡de
fraudado .. ; 

É patente que 
Arantxa Sánchez 
Vicariofoi 
discriminada 
polos poderes 
públicos, xa que 
de aplicárselle a 
lei estaria 
inculpada como . 
responsábel dun 
delito fiscal 

1 Médico de Familia. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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En Mareas Vivas, a 
tala da beiramar 
entra por fin na 
pantalla. Levaba 
quince anos a petar 
na porta. 

Ao segundo 
intento (no primeiro 
pecháranlle a porta 
do Clube 
Internacional de 
Prensa), Pepe Rei 
apresentou en 
Madrid o seu libro 
Baltasar Ga,rzón, la 
Otra Cara,· no que 
canta que o xuiz que 
axexa gallardamente 
á Pinochet én 
Londres por 
torturador, botou á 
papeleira na 
Audiéncia outras 
denúncias por 
torturas. Estas eran 
contra a P0licia e a 
Guardia Civil.• 

Artigo 408 do 
mesmo Téxto 
e Corpo Le
gal: "A Autori
dade ou fun-

. cionário públi
. co que, faltan
do á abriga 
do seu cargo, 
deixa inten
cionadamente 
de promover 
a persecución 

· dos delitos
dos que t~ña 
coñecemehto 
ou dos seus 
responsábeis, 

contra a 
Facenda 
Pública. 

incurrirá na pena de inabi!ita
ción especial para o emprego 
ou cargo público polo tempo de 
seis meses· a dous anos". 

É patente que Arantxa Sánchez 
Vicario foi :discriminada polos 
poderes pú:blicos, (aqueles que 
en teoria están submetidos á 
Constitución e ao resto do orde
namento x~rídico) da aplicación 
do princípio constitucional de· 
igualdade diante da Lei que pro
clama o artigo 14 de CE, xa que 
de aplicárselle este, estaría· in
culpada como responsábel dun 
delito fiscal contra a Facenda 
Pública e, teria de sentarse no 
banquiño· acusatório como cal
quer cidadán de a pé. 

Lembran vostedes da custión 
de Estado xener~da, cal foi o 
caso Lola Flores? Cantos mi-

Imaxes da fatiga 
DE DIONISIO PERElRA 

Unha crónica visual do mundo do traballo na Caliza 
contemporánea coa que se restauran as ang;u:rias, 

os labores e o protagonismo dos homes' e mulleres que, 
en epopeia colectiva, estabeleceron o roteiro 

para a construción do país. 

ANOSA TERRA 

ANOSATERRA 

Suso Sanmartin 

. .. A .. v 

llóns foran daquela, cincuenta 
millóns-?, pecata minuta com
parada coa marabillosa cifra
guinness alcanzada pola Vica
rio nada máis e aada menos 
que 629 millóns de ptas! e para 
máis Inri coa residéncia ·fiscal 
en Andorra, mentras represen
ta "honrosamente" en todas as 
competicións oficiais ao Estado 
Español. 

Parece evidente que "alguén" 
incorreu (por acción ou omisión) 
nun delito como é o de non pro
mover a persecución dun delito 
(neste caso fiscal) ou dos seus 
responsábeis (art. 408 CP). 

Pola transcendéncia do caso 

Facendo comparanza deste ca
so, cunha mínima análise, co 
"affaire" do Presidente do Insti
tuto de Crédito Qfjcial (ICO), 
Alejandro Pedrós, no cal a Fis
calia acusa, asi como tamén o 
Avogado do Estado intervén so-

- licitando penas de prisión e mul
ta, observamos: a) O claro in
cumprimento do princípio da 
igualdade dos cidadáns diante 
da Leí, e b) Que o asunto pare
ce ser de moita menor importán
cia que o de A. Sánchez Vicario 
(alomenos na contia económica 
e dubidaria no da repercusión 
social a nível estatal e interna
cional, outra cousa ben distinta 
é a do plano poi ítico). 

vox populi nos médios de infor- Mentras na Alemaña ao pai da 
mación tamén o Ministério Fis- famosísima Steffi Graf (heroína 
cal, independente acaso dopo- nacional) o meteron no cárcere, 
der político?, columpióuse de aquí unhas das glórias do ténis 
motu proprio (véuselle o plu- español gozou de indulxéncia 
meiro), póndose en entredito plena e por riba de tudo non de-
ao non investigar o asunto de bia de ser inculpada, faltaria 
ofício. Onde a imparcialidade, máis! O interese de Estado pri-
onde a defensa da legalidade, ma sobre o princípio constitucio-
onde velar polo interese xeral, nal de igualdade diante da Lei 
onde a abriga legal de intervir dos seus cidadáns, ainda que 
polo Ministério de Lei ou impe- este fique tirado polo chan e o 
rativo legal, etc, etc ... ? tan cacarexado Estado de Direi-

to sexa dinamitado con este tipo 
O Ministerio Fiscal fixo e fai uso de accións polo poder político 
de todos os recursos legais para que, indubidabelmente non está 
opors.e á extradición de Pinochet, submetido 1 á Constitución e ao 
(en contFa do disposto nos arti- resto do ordenamento xurídico 
gos 131.4 e 607 do CP, 23.4. a) (art. 9. 1. CE).• 
da LOPX, Convenios, Acordes e ,, 
Tratados internacionais sobre o '·: 
delito de xenocídlo, -:;o cal veñen ' 
coincidir os Sres. Fraga lribarne 
e González Márquez. No presen-
te caso, chitón e pés quedos! 

Quizáís o Ministerio Fiscal aínda 
estivera a tempo de salvar un 
pouco o descrédito desta desfei
ta, se se dera presa en interpor 
denúncia, xa que os efeitos pui
deran non estar prescritos. 

Tamén a crítica vai dirixida á 
Avogacia do Estado: onde esta
ba, agachada ou acaso mirando 
despistadamente cara o ceo pa-
ra non ver o que acaecia nesta 
terra mortal? 

X. Mª G. 
(ÜGROBE) 

Bons e xenerosos 
No crecente esforzo dos nosos 
governantes por facernos ver 
que vivimos no mellar dos 
mundos posíbeis, ademais de 
darnos indicadores socioeco
nómicos sobre nós mesmos 
nos que todos nadamos na 
abundáncia, explícannos que 
ainda por riba de ricos, somo 
bons e xenerosos. Viva Pon
dal ! A reiteración desa bonda
de e xenerosidade está dia a 
día nos xornais. Non che hai 
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desgrácia nengunha no planeta 
Terra que non sexa aproveita
da para lanzar mensaxes das 
aportacións galegas para os 
menos favorecidos e todos, 
nos sofás, quedamos tranqui
los mentras apuramos o cafesi
ño de despois do almorzo. Go
vernantes e governados coa 
tripa e a conciéncia chea de 
doces sabores. 

A realidade é que no vindeiro 
ano 2000 o 40% da povoación 
do Mundo sobrevirá con menos 
de un dólar diário. Se xa todos 
recoñecemos que a pobreza é 
debida a razóns estruturais, é 
dicer que nós non somos máis 
ricos porque sexamos máis ri
cos que os outros, algo debe
ríamos de facer por mudar as 
circunstáncias que conducen a 
2.500 millóns de persoas a vi
vir en condicións de extrema 
pobreza. 

Despois da campaña do 0,7% 
e xa que a sensibilidade da 
opinión pública lles facia temer 
polos votos, todos os partidos 
sen exclusión asinaron un 
compromiso-público denomina
do como "Pacto pola Solidari
dade" no que, como paso inter
médio, se comprometían a adi
car un 0 ,5% dos orzamentos 
xestionados para axuda oficial 
para o desenvolvimento (AOD). 
Dentro dos 

A realidade é 
que no vindeiro 
ano 2000 o 40% 
da povoación do 

undo sobrevirá 

seus presu
postos para 
1999, a Xunta 
de Galiza adi
cou un total 
de 107 mi
llóns de pese
tas como 
AOD, o que 
nos valeu a 
honra de ser- con menos de 
mos, con ese un do' lar dian' ·o. 
estupendo 
0,01 %, os úl-
timos de toda 
España nas 
táboas de 
axuda adicada á cooperación. 
Galiza dispón do quinto presu
posto máis alto do conxunto 
das autonomías. Máis que me
nos, as outras comunidades 
adican un volume de axuda co
e rente coa sua capacidade 
económica e ainda está o caso 
de Extremadura que, cun PIB 
per cápita dos máis baixos do 
Estado, destina a cooperación 
o 0 ,22%. 

Non chega con que en casos 
como o do Mitch se destinen 
fundos para a axuda de emer
xéncia. Nese momento, a axu
da do Executivo galega estivo 
por riba doutros governos, é 
certo. Pero o que todos os de
putados do Hórreo teñen que 
ter claro é que non se trata de 
salvar a cara cando as imaxes 
dos mortos entran polo televi
sor poñendo toda a sala perdi
da de desgrácias. Non se trata 
de manter práticas asistencia
listas, nen de tratar a solidari
dade como un negócio, nen de 
forzar ás ONGs a asumir as 
condicióos guvernamentais nas 
políticas de cooperación, nen 
de comerciar coa pobreza para 
acadar votos, é cuestión de 
restitu~r na medida que pod.a
mos. E agora, no debate dos 
orzamentos, cando o povo (en 
cursi, sociedade civil) quer ver 
aos seus representantes facer 
algo, real e tanxíbel, que serva 
para ir desmontando as causas 
da desigualdade. Para tornar 
esta terra máis habitábel. t 

BRANCA PAZOS 
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A NOSA TERRA 

-- G· uieiro··. 
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A igrexa cumpre o mandado 
parlamentar e abre o Panteón Real 
Agora hai que pagar por entrar no Panteón dos Galegas Ilustres 

*PAULA CASTRO 

O Panteón Real tamén coñecida 
como Capela das Relíquias, 
abriu finalmente as suas portas. 
A sala catedralícia, que acolle os 
restos de importantes represen
tan tes da monarquia galega, 
amósase logo de que diversos co, 
lectivos cidadáns e asociacións 
culturais fixeran pública a sua 
protesta polo peche e conse
cuente ocultamento deste im
portan te anaco da história. O 
próprio parlamento aprobaba, o 
pasado mes de Setembro, unha 
proposta apresentada nacionalis, 
ta neste sentido. Só resta que se 
completen as guias culturais 
incluindo o papel que represen, 
taron para a nosa história os 
personaxes que nela descansan. 

A abertura do Panteón Real 
chega tras da celebración de 
diversos actos, concentracións, 
ciclos de conferéncias e até 
propostas parlamentares. Ago, 
ra xa pode ser visitada polo pú, 
blico, pero alguns dos mem, 
bros dos colectivos e aso, 
ciacións promotoras destas de, 
mandas esperan que ademais, 
"as guias nas que se explica a 
história da catedral canten ta, 
mén a história que agachan os 
sartegos reais", como di un dos 
portavoces da asociación cul, 
tural O Galo. 

A Capela é un dos moitos luga, 
res relixiosos que permanecian 
pechados ao público. As auto, 
ridades eclesiásticas xustifica, 

an eu pech p la bras de 
re tauración qu e estarian re, 
alizand n seu in ri r e agora 

O Panteón Real antes ele ser adecentado. 

a sua abertura polo remate das 
mesmas. 

Na proposta aprobada polo par, 
lamento demandábase da Xun, 
ta acordar coas autoridades 
eclesiásticas a apertura <leste e 
outros edifícios que mesmo 
contaron con fundos públicos 
para a sua restauración e man, 
tenimento e que, sen embargo, 
seguen pechados aos o llos dos 
galegas. Por iso agora, espérase 
que a igrexa adopte as mesmas 
medidas e poidan ser visitadas 
máis que con motivo de algun, 
ha expo ición, voda ou bautizo, 

San Martiño Pinário ou a Cole, 
xiata do Sar, entre outros. 

Cabodano de Castelao 

Ao tempo, con motivo do 50 
aniversário da morte de Alfonso 
Daniel Rodríguez Castelao, no 
ano 2000 estará moi concorrido 
San Domingos de Bonaval, on, 
de descansan os seus restos. Sen 
embargo, desde que a igrexa 
acolle no seu interior a exposi, 
ción "Yerra trema", organizada 
pola Fundación Granell, os visi, 
tantes teñen que pagar para po, 
der entrar. 

A. PANARO 

Esta situación non é habitual, 
pero polo momento se manterá 
até o mes de Decembro, data 
na que se prevé o remate da 
mostra e se, en <liante, se reali, 
zan outras mostras diferentes 
poderia reproducirse. O pro, 
blema non é que se cobre pola 
entrada á exposición, senón 
que se pase a cobrar por visitar 
o Panteón dos Galegos Ilus, 
tres, máxime cando estamos a 
piques de celebrar o cabodano 
do político e intelectual galego 
máis representativo do século 
XX, tanto dentro como fora da 
Galiza. • 

...................•.................................................•..................................................................... 
O Panteón Real tamén chamado 
Capela das Relfquias, é un edifí, 
cio planead cara o 151 O por 
] uan de Álava, un arquitecto sal, 
mantino que é chamado por fon, 
seca para realizar o claustro novo 

• da catedral. Nun primeiro mo, 
mento condbese como Sala Ca, 
pitular, onde se reunen os coen, 
gos, e funciona como tal ao longo 
de todo o século XVI. Será cando 
se lle conceda ao coengo Diego 
Sánchez de Ulloa Santa Catarina 
como capela familiar, onde esta, 
ban soterrados algúns dos reis, 
cando se decida o translado dos 
restos a esa sala capitular. Velai 
cando comeza a denominarse ta, 
mén Panteón Real. 

. 

Como Capela das Relíquias non 
se coñece até que o arcebispado 
decide centralizalas todas nun 
único espazo e escolle esta sala 
como lugar máis apropriado. Pa, 
ra albergalas contrátase ao enta, 
llador Bernardo Cabrera, coque 
colabora 'Gregório Español, e se 
construe un retablo relicário de 
tamaño e formas espectaculares, 

Anacos de história 
decorado coas primeiras colum, 
nas salomónicas que se empre, 
gan na Galiza e con figuras colo, 
sais das Virtudes e de Santiago 
Matamouros. 

No ano 1921 arde a capela e pér, 
dese o retablo. Xabier Rei, espe, 
cialista na matéria, aseguraba, nas 
conferéncias sobre o Panteón Re, 
al organizadas en Compostela po, 
la asociación cultural O Galo, 
que "o cabido, convencido da im, 
portáncia deste espazo no templo 
decide emprender a tarefa de 
construir un novo retablo", encar, 
gándollo a Maximino Magariños 

Os Reis 

Un dos principais problemas co 
que se atoparon os responsábeis 
de transladar os restos reais á ca, 
pela foi con atribu~r correcta, 
mente o nome a cada un dos so, 
terrados. Segundo a tradición, os 

seus nomes quedaban recollidos 
nos distintos textos da catedral, 
pero non sempre se identificaban 
nos sartegos. Sen embargo, alén 
de algunha confusión e das dúbi, 
das a respeito dos restos qe Rai, 
mundo de Borgoña, que segundo 
as fontes tamén está soterrado na 
capela, alí xacen Xoana de Cas, 
tro, esposa de Pedro I, a raiña Be, 
renguela, esposa de Afonso VII, 
Femando 11 e o que a história ofi, 
cial denomina como Afonso IX. 

Esta última atribución é cuesti0' 
nada polo historiador Anselmo 
López Carreira, segundo o que a 
sua numeración debería ser a de 
Afonso VIII e non IX. "Esa é unha 
das grandes manipulacións que 
ten realizado a história, no mo, 
mento de cargarlle os ordinais aos 
reis", asegura. "A ese rei puxéron, 
lle IX porque cos monarcas gale, 
gos ou, se se quere, galaico, leone, 
ses, realizóuse unha manobra que . . 

nunca ousaron facer cos monarcas 
cataláns o'u aragoneses", engade. 

Ao entender de López Carreira, 
o derradeiro rei de Galiza e León 
antes da unificación con Castela 
foi Afonso Raimúndez, deseen, 
dente de Afonso VII. Entre, 
mentres, en Castela reina tamén 
outro Afonso, que para eles é 
numerado como VIII. "O que se 
fixo despois foi meter todo· no 
mesmo saco e considerar que se, 
na monarquía española, habia 

- un Afonso VIII o de Galiza non 
podia ter o mesmo número, polo 
tanto puxéronlle IX". Atendendo 
a esta explicación, para el non 
cabe dúbida, "logo de Afonso VII 
ten que·vir Afonso VIII, non IX". 

Esta é parte da história que se 
agacha nos sartegos da Capela 
Real e estas son tamén algun, 
has das cuestións que terán que 
solventar os historiadores. Un, 
ha história que en <liante estará 
aberta ao público, para que to, 
do aquel que o desexe poida 
coñecela.+ · 
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Napoleón e 

~ VÍTOR VAQUEIRO 

~rta imprensa, que temos o 
infortúnio de aturarmos decote, 
revela a sua mestria no reaxeitamento 
arreo, segundo o seu pendor 
ideolóxico, de figuras, de feitos, de 
guerras e confrontos: ditadores que, 
dun dia para outro, abandonan esta 
categoria e mudan venerábeis 
anciáns; presidentes erguidos polo 
voto que viran terroristas se asi lle 
convén ao Grande lrmán do Norte, 
alcaides que semellan concelleiros, 
concelleiros penecas, de xome 
navalleiro e lambido, empalicados até 
o cargo de alcaides, cormoráns 
desprazados milleiros de quilómetros 
para xustificaren desfeitas ecolóxicas 
intereseiras. O catálogo seria 
interminábel, Michael Ende dixit. 

(!;;tas cuestións, embora, non son 
novas. Vai para dous séculos que 
Napoleón Bonaparte inauguraba en · 
Paris o govemo dos Cen Dias. Os 
momentos hmiares do seu efémero , 
e derradeiro, mandato veñen 
reflectidos de maneira precisa nos 
titulares que o xomal parisino 
Moniteur fomeceu ao longo da 
primeira vintena do mes de Marzo 
de 1815. Co pano de fundo do 
Congreso de Viena, o día 1 do dito 
mes Napoleón fuxira da illa de Elba, 
reorganizara as suas forzas e dirixira, 
se a París a onde chegaria sen ter 
que realizar un só disparo, xa que as 
tropas que sucesivamente enviara 
Luis XVIII para impedir,Ue o 
avanzo sobre a capital foran, 
sucesivamente, pasando,se ao 
bando do lmperador. Os titulares 
acima sinalados _son os seguintes: 

1. O antropófago saiu do seu 
esconderixo; 2. O ogro de Córsega 
desembarcou no Golfo de ]ean; 3. O 
tigre chegou a Gap; 4. O monstro 
durmiu en Grenoble; 5. O tirano 
atravesou Lyon; 6. O usurpador está a 
sesenta léguas da capital; 7. Bonaparte 
avanta a pasos axigantados, mais 
nunca ha entrar en Paris; 8. Napoleón 
estará mañá baixo os nasos bastións; 
9. O Imperador c1tegou a 
Fontainebleau; 10. A Sua Maxestade 
Imperial fixo onte a sua entrada no 
Pazo das Tullerias, arrodeado polos 
seus fieis súbditos. 

~esulta exemplar a modulación 
da terminoloxia aplicada. De forma 
calculada t:raIJ.sita,se dende a 
categoría de devorador de humanos 
,se cadra a condición máis 
abominábel, a simples devorador 
(ogro, tigre, monstro). O paso 
seguinte é o de tirano (que non 
devora a ninguén) e <leste a 

· usurpador (que non ten, 
necesariamente, por que ser tirano). 
Os subseguintes enunciados 
constatan o avanzo de maneira máis 
imparcial (avanta, estará), mentres 
o tratamento se dirixe inexora, 
belmente (Bonaparte, Napoleón, 
lmperador, A Sua Maxestade 
Imperial} cara a un final de 
esplendor pirotécnico. 

g pode estrañar a rexouba que 
causou en Alexandre Dumas a 
análise dos sucesivos textos. Non 
pode surprender que algúns 
teñ:amos desexos de trousar diante 
de certa imprensa. • 

• 1 
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• M<;lria Manuela 
e Na Lúa 
apresentan 
novo disco 
O Domingo 31 de Outubro o 
Centro Cultural Cai.xavigo acolle, 
rá a presentación en directo do 
novo disco de Na Lúa, Feitizo. 
Asi mesmo, o Venres 29 ás nove 
da noite na Feira de Mostras de 
Ferrol, Maria Manuela presenta 
o seu novo traballo Para Miguel, 
un disco que adica ao que foi o 
seu compañeiro durante máis de 
trinta anos e formou parella ar, 
tfstica con ela. En Para Miguel 
Maria Manuela aglutina os tra, 
ballos máis representativos do 
seu repertório no que conxuga 
música tradicional, brasileira, fa, 
dos, composicións t'robadorescas 
e criacións próprias. • 

• 1 Xomadas 
sobre Ramón 
Cabanillas 

. O Venres 29 de Outubro remata 
o prazo para inscribirse nas I 
Xornadas sobre Ramón Cabanill.as 
que se van celebrar os dias 5 e 6 
de Novembro no centro comar
cal do Salnés. O programa 
inclue, entre outros actos, unha 
conferéncia de Alonso Montero 
.sobre a poesía de Ramón Caba, 
nillas na Guerra Civil e mitra de 
Luís Rei, responsábel da Casa da 
Cultura Municipal de Cambados 
sobre a relación do agrarista con 
esta vila. Femández del Riego 
dará a sua "visión sobre o poeta 
cambadés" e Millán Otero falará 
sobre a sua obra teatral. Femán, 
dez Rei disertará sobre o mar na 
obra de Cabanillas e Méndez fe, 
rrin sobre a sua figura literária. 

ANOSA TERRA 

• 'Nós os galegas, Galiza como nación', na rádio arxentina 

"Nós os galegos, Galiza como 
nación" é un programa de rádio '· 
que se emite en galego todos os 
Sábados en Radio Ciudad, unha 
emisora de Buenos Aires. 
Cumpre tres meses e vai 
dirixida, segundo o seu 
produtor, Xosé Martínez, 

Romero, a "todos os emigrantes 
galegos, fillos e netos, e a todos 
aqueles que queiran coñecer a 
actuaJidade de Galiza através da 
sua música, as suas 
publicacións, os seus costumes e 
xente". lnclue entrevistas, 
comentários, editoriais, 

efemérides e sucesos de 
actualidade. As últimas 
e9itoriais trataron o problema 
da pesca do leite dos encoros e 
do lixo . Tamén tiveron moita 
repercusión as adicadas a 
Colmeiro e Anne Marie Morris, 
finados recentemente.• . . ..............................................................•...........................................• 

Para clausurar as xomadas que • Fállase organizan a Sociedaae para o De, 
senvolvimento Comarcal e o Ser, a III ·edición vizo Lingüístico Comarcal do Sal, 
nés, cun recital de poesía a cargo 

do Eixo Atlántico do grupo S~te Naos.+ 

de Narrativa 
•Homenaxe O Venres 29 de Outubro 

ao gaiteiro 
entregarase o terceiro Prémio 
Eixo Atlántico de Narrativa' Ga, 
lega e Portuguesa "Carlos Blan, 

O Sábado 30 ás oito da tarde no co", no transcurso dun acto 
Centro Cultural Cai.xavigo (Vigo) que terá lugar no Liceu Recria, 

~celébrase unha nova edición da tivo de Ourense ás 19 ,30 
Homena.xe ao Gai.teiro que organi, horas. Concursan dez obras 
zan o colectivo Etnográfico Buxai, portuguesas e outras tantas ga, 
na e o Centro Recriativo Artísti, legas e no acto estarán presen, 
co e Cultural de Coruxo. tes personalidades do mundo 
Participarán os grupos Ruote, Trei, da literatura e da cultura das 
xadura,' a agrupación folclórica 18 cidades que constituen o 
Salgarete e a murga Os amigos. Ho, Eixo Atlántico. Francisco 
menaxéase a tres persoas e como Duarte con Xeografia do medo e 
sernpre, a organización non deu a Méndez Ferrin con No ventre 
coñecer os nornes pero sábese que do siléncio foron os gañadores 
son tres homes t6dos eles da pro, da I e II edición 
víncia de Pontevedra. • respecti varnen te. + 

• Centenário do nacimento de Dieste 
O 21 de Outubro o Ateneu de Pontevedra celebrou os actos de homena, 
xe do centenário do nacimento de Rafael Dieste. No salón de actos de 
Caja Madrid proxectouse a curtometraxe O Desexo de Miguel Castelo, 
baseada no canto O vello .que queria ver o tren, dos Arquivos do trasno. • 

•Arde amor, 
prémio á mellar 
actriz na Mostra 
de Valéncia 
Rosana Pastor, pola sua interpre
tación como protagonista femi, 
nina na longametraxe Arde 
Amor ven de receber o prémio á 
mellor·actriz na xX edición da 
Mostra de V aléncia. A fita, nova 
produción do audiovisual galego, 
está escrita e dirixida por Raul 
Veiga e será proxectada na gala 
de inauguración do próximo Fe5' 
tival Internacional de Ourense. • 

' il Celebración do 
Samain en Ferrol 
Dentro dos actos de celebración 
do Samain o grupo de etnografia 
A Revolta, que se adica á recupe
ración das fes tas tradicionais, or
ganiza unha mostra de cabazos 
que se pode visitar do 28 ao 31 
de Outubro no centro social da 
Fundafom Artábria. Estes colee, 
tivos tamén convidan a partid, 
par nunha concentración con 
cabazos iluminados que se vai 
celebrar o Domingo 31 ás oito 
da tarde nas escaleiras da casa do 
Concello, que estará sen luces 
para que o acto sexa máis vistoso 
e atractivo. Tamén haberá unha 
Casa do medo para pór máis énfa, 
se no ritual máxico da noite das 
cabazos por exceléncia. • 

•No prelo catro 
obras de Borobó 
Raimundo Femández, Borob6, es, 
tá a preparar carro libros de pró, 
xima publicación. Un deles reco-

lle os seus escritos sobre Castelao, 
que vai publicar a fundación que 
leva o nome do dirixente 
nacionalista, outro sobre o naci
mento do socialismo na Galiza, 
que vai editar Galáxia, un tercei
ro sobre os pintores galegos, La, 
xeiro, Maside, Pesqueiras e Col, 
meiro, entre outros, que sairá pu-

. blicado en Edici6ns do Castro, e o 
Centro Ramón Piñeiro apresen tará 
unha edición facsimilar da revista 
Xooen Galida prologada e expli, 
cada por Borob6. • 

• Finalistas 
do prémio Xerais 
de novela e 
Merlín de 
literatura infantil 
O xuri da XIV edición do Prémio 
Merlín de Literatura Infantil que 
convoca a Editorial Xerais acordou 
declarar finalistas as obras 
apresentadas cos lemas Unha vez 
farteime de soñar, Miñato ao axexo, 
A noite das cabras do aire e Rosa 
púrpura e f eitizo. Á sua vez para a 
XVI edición do Xerai.s de Novela 
seleccionáronse A vida apoteósica, 
Un tal Saramago, Guillotin, Versos 
da lonxana Lisboo e Pensa Nao. Os 
gañadores daranse a coñecer o Sá, 
bado 6 de Novembro nas instala
cións do Hotel,balneário de 
Mondariz nun acto Uterário no 
que participarán Quico Cadaval, 
Francisco Femández del Riego e o 
Trio Groba. Dentro do programa 
de actos, o Venres 5 ás oito da 
tarde celébrase no auditório d 
reiterado da Universidade de Vi, 
go o debate 20 anos de narrativa 
galega no que van participar os 
críticos literários, Ramón Nicolas 
Rodríguez e Dolores Vilavedra e 
os escritores-Xosé Miranda, que 
gafiou o Xerai.s de Novela o pasado 
ano e Ramón Pernas. • 

Vinte grupos participarán na homenaxe a Suso Vaamonde 
Amigos de Suso Vaamonde e a 
S:C.D. Condado preparan para 
o Venres 12 de Novembro ás 
nove da noite unha homenaxe 
ao cantautor no Pavillón Muni, 
cipal de Salvaterra do Miño. No 
acto van participar A Quenlla, 
Berrogüeto, Na Lua, Luar ria Lu, 
bre, Tréixadura, Uxia, Muxicas, 
Maria Manuela, Emilio Cao, Sa, 
raibas, As Cantareiras do Berbés, 
Sarabanda, Virxen da Renda-, A _ 
Roda, coral Lacedorium , Ana, 

. moura, Tino Baz e Folia. 

Coa sua voz Suso Vaamonde 
percorreu toda Galiza , cantou 
en Catalunya, Euskadi, Madrid, 
Valéncia, Andaluci~. En Europa 

viaxou até Portugal, Inglaterra, 
Suíza, Franza, Alemaña e alén 
do mar foi a Venezuela catro ve, 
ces. Só canta en galega e com, 
prométese social e politicamen, 
te coa sua terra. Musicaliza a po, . 
etas, canta as suas próprias letras 
e fai cancións infantis. Vaamon, 
de naceu na aldea pontevedresa 
de Regodobargo (Ponte·,calde, 
las) a finais de 1950. Aos 16 
anos compón a sua primeira 
canción en galego, adicada á 
ni.uller galega . Pouco despois, 
ainda que por moi curto tempo, 
en t ra a formar parte do trio 
Marco Balorento. Continua co, 
mo solista e no 1969 intégrase 
no colectivo Voces Ceibes, até a 

sua desaparición no ano 1974. 
Un ano antes gravaba o disco 
clandestino, Loitando ao que lle 
seguiron outros nove títulos, tres 
-rraballos para nenos e cinco tra, 
ballos colectivos. Comezou un 
ambicioso proxecto de gravar 
doce dúceas de cancións popula, 
res de Galiza das que seis xa es, 
tán no mercado e outras seis no 
prelo. Na actualidade Suso Vaa, 
monde ten o seu próprio selo 
discográfico e está a preparar 
novo5 traballos entre os que 
compre destacar os monográfi, 
cos dos poetas galegos Rosalia 
d e Castro, Curros Enríquez, 
Aqui lino Iglesia ·Alvariño ou 
Bernardino Graña. • · 
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ANOSA TERRA 

Fervendo 
dentro 

Titulo: Catálogo de velenos. 
Autora: Marilar Aleixandre. 

Edita: Sociedade de Cultura "Yalle-Inclán". 

Este ano non debia rematar. 
Non cabe dúbida de que a litera, 
tura galega quere despedir o sé, 
culo deixando de herdo unha at, 
mosfera condensada de recendos 
intensamente pracenteiros. Por 
exemplo, hoxe escrebemos estas 
liñas para falar de duas novida, 
des de moito interese. Unha, 
que ternos unha nova voz poéti, 
ca. Duas, que se estrea e un ha 
obra de moita calidade. E esta, 
mos felices porque ternos a total 
seguridade de rematar con éxito 
a tarefa. To tal seguridade. Mes, 
mo que pecáramos de cegueira e 
insensibilidade, o postfácio de 
Pilar Pallarés abririanos os ollos 
desde a a~oridade de quen co, 
ñece os se edos íntimos da pro, 
<lución poé ica. uA maza envele, 
nada sobe aos labios" son pouco 
máis de duas páxinas, suficiente 
para presentación séria e rigoro, 
sa. lso por se non fose pouca ga, 
rantia o ser este Catálogo de vele, 
nos vencedor no últiro Esquío. 

En Catálogo de velenÓs atoparás 
unha poesía feita de versos lira, 
pos, isenta de calquera signo de 
puntuación a menos que sexa ne, 
cesário e imprescindíbel. Versos 
de rinno calculado, petlectamen, 
te estudado, manexados con as, 
túcia e eficácia para que a forma 
permita unha adecuada com, 
prensión da mensaxe. uprimir a 
puntuación é un rec moi fá, 
cil se se pretende epa ; facelo 
ben é realmente comp xo sobre 
todo cando tamén se mpregan 

1 

Marilar Aleixandre. 

encabalgamentos, cando se pre, 
cisa completar semanticamente 
un verso con outro. Versos ta, 
mén breves ou moi breves, con, 
tundentes, onde a palabra, a pa, 
labra espida e pura, viste as galas 
de sua plena significación. Versos 
que se retorcen en sangrías. Ta, 
mén versos truncados para que o 
espácio xogue o seu rol, cumprin, 
do misións que o levan a salien, 
tar determinadas palabras e a 
contemplar o ritmo. Ritmo. Algo 
fundamental. Un ritmo que, a 
pesar dos encabalgamentos e o 
non uso de puntuación, con todo 
nunca chega a desbocarse, redu, 
cindo o seu trote deica lograr un, 
ha acompasada e contfnua sere, 
nidade, como ten que ser para 
tratar temas graves. Versos que 
edifican estrofas nunha estrutura 
narrativa que vai pouco a pouco 
enfiando as ideas que han levar á 
dureza esgazadora do remate. 

O libro apreséntase estruturado 
en tres partes. "O veleno na ma, 
zá" é a primeira de elas, doce poe, 
mas introducidos por unha cita de 
Oiga Orozco. "Baixo as uñas" é o 
primeiro dos doce, porque só po, 

Primeiro manual de ,consulta en linguu, galega 
sobre temas europeos.1 Un libro que achega 
aos estudiantes e a todas as persoas interesadfJJ 
nunha sintese interdisciplinar, dende a histQria, 
o dereito, a economía e as linguas sobre 
o proceso de con.rtrttcrón europea. 

G~~O 

deria ser primeiro ou derradeiro, 
início ou conclusión. 0u-as duas 
cousas á vez: conclusión e início; 

_ eis polo que recomendamos a sua 
releitura nada máis rematar o poe, 
mário para corroborar a progre, 
sión do tema, para ser ben cons, 
cientes de onde comezou a histó, 
ria e onde re, 
mata (rema, 
ta?) e voltar a 
reflexionar so, 
b;e a sua evo, 
lución. Non 
se nos enten, 
da mal, non se 
data nunca de 
poesía crípti, 
ca, todo o 
contrário: a 
necesidade de 
clareza é algo 
primordial. É 
cando coñe, 
cernos o vele, 
no baixo as 
uñas que an, 
tes estaba 
oculto polo 
esmalte rosa. 

Éun 
anguriado 
berro 
clamando 
liberdade 
para que 
unhapoda 
ser ela 
mesma, un 
precioso 
canto 
feminista 

É cando se decata e di "non sabía 
que fuches ti quen me educou / 

contra min mesma". Pero esta 
non é a história dunha derrota . 
Non. Porque a filla é unha muller 
forre, e é forre porque é muller, só 
asi se entende que a pesar de to, 
das as "derrotas domésticas" "nai / 
¿como é que estás sorrindo nas fo, 
tos?". Lago veñen os tres ¡:)oemas 
do "diario" onde aparecen xa os 
medos de cativa, tres poemas de 
vista atrás sen perder nunca de 
olio o agora desde onde se escre, 
ben. En "irmás", sen perrencer ao 
diário, ainda non abandonamos a 
nenez, estamos no túnel. E o vele, 
no vaise facendo máis patente, 
"verme ou veleno" son, en reali, 
dade, dous poemas para falar dese 
verme ou veleno que levamos 
dentro, todos. Asi se irá afianzan, 
do a rebeldía, único camiño de re, 
dención para a nai,madrastra, 
"por iso cando lle medrou o cabe, 
lo / levouno desguedellado / como 
os niños dos paxaros. Mentres 
medra o afán por fuxir, /pero voar 
voar co enxame negro / ainda que 
dure/ só un dia". 

E se na primeira parte había un 
veleno herdado, na segunda parte 
("o veleno no coitelo", baixo epí, 
grafe de Syvia Plath) o turno é 
para outro veleno que nos cerce, 
na as posibilidades de sermos nós 
mesmos, agora son as ataduras fa, 
miliares as que nos van estreitan, 
do o camiño, "familia marca -do 
coitelo no teu ·brazo J pegada de 
terra nas uñas". Deixamos o vele, 
no da mazá, o veleno que nos 
inocula o sangue e o leite mater~ 
no, e entramos en outra dimen, 
sión, a do chuspe, do seme, da 
trabadura de faneca, da hedra, da 
espiña. Despois de outro poema 
estático e desciitivo ("con chuspe 
de grilo"), volven os medos, o te, 
rror do alleamento, "e eu fóra / o 
círculo de sangue / no que ningún 
forano / pode entrar''; nen te dei, 
xan ser nen estar. E a vez da lin, 

(Pasa á páxina seguinte) 
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canta de libros 

Escolma poética fozega 
Mozos e mozas de Foz oferécennos un 
canto "humano" e "sinceiro" neste volu
me de poesía, que babeo o título Pedimos 
a palabra edita a asociación-cultural 
Pamba do Arco. Doce 
autores que toman a 
palaora para botar 
"un novo x:uramento 
contra a guerra dos 
que non escoitan". 
Son: Xoán de T anana, 
Prirni:Nécega,Paco 
Maldonado, Xosé de 
Socorro, Raquel Rio, 
Manuel Cruz, Manuel 
García, Francisco Soto, 
Xesus de Breogán, Ra, . . . .. 
món Xosé Fraga, Sara Méndez, ~cis, 
co Blanco, Santiago O'Dogherty, Fer, 
nando Merino, Lalo Andrade, Juanel 
Ponte, Xosé Paleo e Francisco Beltrán. 
:Non é a primeira obra editada por esta 
asociación cultural que entre as suas ac, 
tividades indue a publicación periódica 
dos contidos das xomadas que sobre his, 
tóricr local organiza anualmente. + 

Novos horizontes, 
por Xosé C. C~eiro 
O amrn:, a morte, o destino, o fracaso, 
son temas humanos e universais dos que 
Xosé Carlos Caneiro bota man para o 
seu último' traballo Os 
séculos da lua (Espiral ----~ 
Maior). Unha nove, Qg séculos dn lúa 

l;¡. concebida como - CARIJ)SCANElRO 
un pentagrama que ·· XosE

1
. 

quer sinalar novos 
horizontes. Caneiro 
iníciase como narra, · 
dor coa .novela O in, 
f artúnio da soidade 
(Premio Xerais, 1992). "'/'"'"...::' 
Lago, con Un xogo de 
apócrifos, acadaria o 
Prémio Torrente Ballester de Narrativa 
1996, o Prémio da Crítica Espafiola 
1998 e quedaria finalista do Prémio Na
cional de Narrativa 1998. + 

A vida dos animais 
O tucano, o elefante, o crocodilo e o 
canguro, son alguns dos protagonistas 
da colección coa que Galáxia achega 
aos máis novas O ciclo da vida no mun, 
do animal. Monográficos que explican 
como nacen e viven animais de aquí e 
de acolá. Os outros títulos que engro, 
san a coleción son o gato, o raposo, o 
pingüin, o rato, a galiña, o oso branca, 
a bolboreta e o xibón. + 

Miniaturas 
de Pablo Antoñana 
Editado por T xalaparta, recompila os -
textos publicados por Pablo Antoña, 
na no periódico Egin 
no que retrata 
momentos entre os 
anos 1996 e 1999 que 
segundo o autor xa son 
história. Licenciado en 
Direito, os seus primei, 
ros contactos coa litera
tura inícianse no 1947. 
En 1959 gaña o seu pri, 
meiro prémio literário 
cunha novela corta e a , . __ . . ... 
partir dese momento non ten élebcado de 
escreber e de receber recoñecimentos. + 
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Ü COQdeL 

Fo u ce 
Periódico labrego de 
información técnica e sindical 

N 2 178. Agosto e Setembro de 1999. 300 pta. 
Dirixe: Lídia Senra. 
Edita: Sindicaco Labrego Galego. 

O reparto da cota láctea é o protagonis
ta deste número. Entre os artigos sobre 

este tema, 
destacan os 
que se re
firen á 
ameaza das 
indústrias 
de non re
coller leite 
exceden
tário e á 
proposta 
do Sindi-
cato La
brego 
O alego 
para que 

se reparta entre os gandeiros unha 
cuota de 550.000 toneladas. Núria Ro
dríguez, da cooperativa Amela, critica a 
actual Política Agrária Comun da UE e 
considera que é preciso que Galiza fale 
por ela mesma nos foros de Biuxelas e 
Madrid.• 

Terra 
Boletín da Federacion 
Ecoloxixta Galega 

N 2 4. Outubro de 1999. De balde. 
Coordena: Xosé Veiras. 

Inclue información abondosa sobre o 
cámbio climático e as consecuéncias 
que vai ter na vida cotiá do futuro. En 

canto á informa
ción científi-
ca, a revista 
explica que 
son as dioxi
nas e os peri: 
gas que teñen 
para a saúde 
humana. Xa 
na informa
ción dedica
da ao país, 
abórdase o 
tema da loi
ta contra 

. ELNOSA, a 
protección do complexo litoral de 

Baldaio, a experiéncia de agricultura 
ecolóxica na Límia, ·por parte de Daiqui 
e a desesperada situación da pita de 
monte. Entre as curiosidades, a revista 
denúncia o impacto ambiental do com
plexo de adestramento do Deportivo en 
Abegondo sobre a fraga de Cecebre e a 
operación de maquillaxe que prepara 
FENOSA en Frieira. • 

Mocidade 
Revista de Gal iza Nova 

N 2 19. Setembro de 1999. De balde. 
Edita: Galiza Nova. 

· Esta publicación dedícalle un artigo á va-
loración das eleicións locais do 13 de Xu

ño e o que 
significaron 
na história 
política e ad
ministrativa 
da Galiza 
autonómica. 
No capítulo 
de entrevis
ta, Lois 
Obelleiro, 
responsá
bel de polí
tica muni
cipal na 
Comisión 

_ Permanente do BNG, cualifica os 
resultados e é optimista do futuro do Blo
que nas próximas convocatórias 
eleitorais. O conflito xurdido en Timor 
Leste ocupa a parcela de información in
ternacional. Aténdese ás suas orixes e ao 
comportamento internacional.• 
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(Ven da páxina anterior) 
gua gallada, dos co.itelos de sal. 
Esa dor perenne lembra moito o 
cravo cravado no corazón, de Ro
salía, e, como non, tamén a negra 
sombra, esa arneaza que paira 
constantemente espreitando sen 
descanso. Si, este veleno lembra -
moito a Rosalía de Castro, que 
con el ternos que viver e sen el 
viver non podernos, eternamente 

-cravado no noso set sen que poi
damos desfacemos de el porque a 
sua natureza é ela mesma, a filla, 
a Brancaneves que deberá tomar
se . madrastra para así redirnila. 
Claro que hai diferéncias, pero 
no fondo, detrás, debaixo de to
dos os medos, de todos os ferreter, 
sernpre hai amor. 

Para a terceira parte "onde os ala
cráns" escolleuse como referéncia 
a Alfonso X, agora son os velenos 
exteriores, o labirinto de bambú, 
cianuro, a rnoeda furada. É o rno, 
mento de interpelar ao creador, 
porque quen sabe se ela non será 
o veleno para dernais, "pero se has 
de ameazar ós demais / non con 
ratas ou tebras / ... / senón coa mi
ña compañía/ ... / rnellor desfai ou
tra vez o meu corpo / usa os pelga
chos par aunha nova criatura ... " 
Mais non todo é negativo, tamén 
hai lugar para o "monte Louro", o 
lucus amoenus, "mais non espere
des / que -o prezo desta viaxe / se
xan uns poucos furados". 

En d.efinitiva, cabe definir este 
Catálogo de velenos corno un sere
no e delicado (nunca rnelífluo) 
canto ferninino, dunha intensida
de realmente notábel é esta histó
ria introspectiva que bota man do 
mito de Brancaneves para escul
car nalgo no que a literatura femi
nista abondou pouco: a relació~ 
dunha rnuller coa sua nai. De aí se 
parte, do veleno que transmite a 
nai-rnadrastra, herdanza da que 
non se pode fuxir e que condicio
na o futuro. Futuro que tampouco 
está libre de velenos, porque logo 
chega as rnarxe5 e esixéncias fami
liares a deseñárenche-a vida, ou
tro prezo, outro estipéncio do que 
non se escapa por moito que se 
escollera. lso por non falar de to
dos os velenos sociais. Catálogo de 
velenos é un anguriado berro da, 
mando liberdade para que unha 
poda ser ela mesma, un precioso 
canto fernini.Sta como duro, mes
mo durísimo, sobrecolledor, a sin, 
ceridade (con filtro do mito ou 
non) expresiva é tremendamente 
esgazadora e froito de unha rebel
dia, rábia, loita interna dantesca, 
si, este tamén é o infemo, este é o 
infemo dunha rnuller que non re, 
núncia ao amor e por el pelexa 
contra quen sexa. · 

Un poemário que deixa peg~da, 
que fai pensar, que move o enten
demento, o eorazón e as vísceras. 

Pero non podo deixar de comen
tar outra cousa. T otalrnente á 
rnarxe do contido do poernárío. 
Refírorne á edición. É isto. Seño
res da "Sociedade de cultura" Va, 
lle-lndán, non é nada sério que 
nos metan de matute o castelán, 
porque o libro remata facendo lis
tado de "Volúmenes publicados". 
Non quero seguir afondando. Di, 
to está e ti, leitor, non es tonto, 
non, xa viches o rabo.• 

XOSÉ M. EIRÉ 

A turbadora 
voz 
Cantante: Dulce Pontes. 
Lugar: Centro Cultural Caixavigo. Mérco

res 13 de Outubro, Vigo. 

Dulce Pontes tense vendido ao 
público corno rnoitas cousas. 
Froito da sensibilidade portu- -
guesa, renovadora de estilos 
tradicionais, forza telúrica da 
natureza ... pamplinas. Dulce 
Pontes é Paloma San Basílio en 
versión moderna, pícara e por
tuguesa. E digo isto por ser esa 
a sensación resultante das suas 
duas últimas visitas a Galiza. 
Nesta ocasión apresentaba o 
seu novo traballo, O primeiro 
canto, cun resultado similar
mente parecido ao da sua ante
rior visita (con duas excep
cións, das que daremos conta 
despois) . En primeiro lugar, 

cómpre lembrar a condición de 
intérprete que Dulce Pontes 
posue, é dicir, a non-condición 
de compositora. O cal situa ao 
pobre plumilla que isto subscri
be na encrucillada de catalogar 
as suas cualidades nese ámbito, 
ou de entrar directamente a fa. 
lar do complexo Dulce Pontes 
(que será o que o público en
tenda como a sua música). No 
primeiro caso, Dulce conta 
cunha voz poderosa, ben modu
lada e excesivamente propensa 
a perderse en gorgoritos; deli
ciosos para un público demasia
do moderno para perderse pola 
ópera e demasiado aburguesado 
para investigar na realidade 
oculta. Iso si, a sua discutida 
presenza cénica vai gañando en 
profisionalidade, non exenta do 
trampeiro senso do humor que 
a levou a impactar. No segundo 
caso, isto é, do que se escoita 
cando se oe a Dulce Pontes, as 
conclusións son un chisco mais 
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A lóxica 
dos Papaqueixos 
Título: A lóxica aplastante do comité de 
propaganda. 

Grupo: Papaqueixos. 
Edita:. Disco Trompo. 

Para Os Papaqueixos da Coruña este é o 
seu primeiro longa duración mália le
var anos nos que tocaron por toda Ga
liza e ao longo dos cales o grupo xa 
cambiou a sua formación. A lóxica 
aplastante do comité de propaganda con -
tén dezaoito temas nos que se oferece 
r.ock tintado non só con 'gaitas s.enón 
con engádegas de violín, clarinete e 

saxofón. Esta selección de estilos e ins
trumentos é vista por eles como "unha 
mistura catalizada entre Treixadura, 
Modem Tolkin' e Carlos 0-Xestal". 
Nesta sua "lóxica", Os P~ueixos rei
vindican a "farlopa" en T eknotrafikante 
-converten a Sito Miñanco nun preso 
político-, o Contrabando de palletas nos 
Aneares -con base tradicional- e o Po
lipo de Gorxa, cunha ollada ironica ás 
composicións intelectuais que se nu, 
tren de sons guturais completamente 
incomprensíbeis. O disco dos da Coru
ña está cheo non só de humor senón 
de colaboracións como a de Pablo Tor
neiro co seu acordeón, lago Rios e Xú
lio Varela, de Diskatokan, dando o to
que ska co trombón, a violinista Jon
net Middleton, e o escritor Nacho Tai
bo, que recita en Sonho 77/1 . 

Os Papaqueixos xa facian música cando 
se acuñou o termo "bravu" para desig
nar un fato de grupos de rock que, por 
primeira vez, cantaban en galega e rei
vindicaban ás xentes do rural. Tras 
cámbios na formación, actualmente 
hai seis papaqueixos: Paco Ramos, Fran-· 
cisco Amil, Manolo Montero, Xan Xo
sé Xove, Antón Xosé Díaz e Faustino 
Vilaro. Haberá que esperar a apresen
tación do traballo en directo para com
probar se son tan "contundentes como 
os mineiros ruman~s".+ 

ANOSA TERRA 

calafriantes: reinterpretacións 
de estruturas populares portu, 
gues.as con sobredose de meios, 
pícaros trucos melódicos e ob
viedades efectivas e efectistas. 
Iso sucedeu no concerto do au
ditório Caixa Vigo, onde Dulce 
Pontes apresentou baixo a más
cara de grande espectáculo o 
que noutros artistas se tacharia 
de megalomanía (subir a un 
cuarteto de cordas a un cenário 
onde xa cohabitan sete músicos 
resulta sempre extremamente 
perigoso), e onde a musica só 
cumpria o papel de ernbelece
dor das escalas vocais realizadas 
pola nosa querida lusitana. A 
pesar de todo, e como non po
dia ser menos, o concerto depa, 
rou cousas boas, case sempre 
coincidentes no tempo coa pre
senza de Kepa Junkera no cená
rio (casualidad e? Outorguemos 
a dúbida). Sobresaiu o traballo 
do percusionista Joao Ferreira. 
Chamaron a atención as coinci~ 
déncias con parte da obra da is
landesa Bjork {aparecer no ce
nário descalza, ainda que sexa 
característico dela; o excesivo 
parecido das cordas do "On
deia" coas do "Hyperballad"; 
nese mesmo tema, o feíto de 
que retome a idea inventada 
por Stravinsky na sua "História 
dun soldado" ... ) E destacaron, 
sobretodo, dous ternas que ti
ñan outro cariz ben distinto: os 
"Senhora do Almortao" e "Al
ma Guerreira", cancións sobre
colledoras, máxicas e envolven
tes. Resumindo, e pese a resul
tar cruel, Dulce Pontes cae de 
cheo no erro do que MaliTedeus 
só puido fuxir con sobriedade, 
contención e autocrítica. O 
mesmo erro que Marisa Monte 
ignora, deparando discos quen
tes e concertos frios (como o do 
ano pasado na Coruña). Non 
pode ser, o que pasa e que eu 
son un monstro sen sensibilida, 
de. Polos aphrnsos do público, 
esa seria a conclusión lóxica. • 

BREOGAN R.C. 

Unha escolla 
folc 
nos anos SO 

Título: World Library of folk & primicive 
music: Spain. 
Edita: Rounder-Nuba. 1999. 

En 1952, o musicólogo e folclo
rista norteamericano Alan Lo
rnax, xunto a súa asistente J ean
nette Bell, adicou a segunda me
tade do ano a explorar o estado 
español na procura dos exemplos 
rnáis significativos e puros do di
verso folclore. Da recolleita de 
ternas que levou a cabo se reali
zou unha escolma de 35, nos que 
se representa a música de Anda
lucía, Castela, Estremadura, Le
ón, o País Basco, Múrcia, Valén
cia e as Baleares, Cantábria e 
Asturias. Amáis, por suposto, de 
Galiza, que despois de Andalu
cía é a que máis temas aporta ( 6) 
a esta compilación, e definida 
por Lomax como "a Escócia de 
España: terra pobre e de emi-

l 
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ANOSA TERRA 

grantes, de xentes cun forte 
sentimento localista e unha 
predisposición natural para o 
canto en grupo e a gaita". 

O proxecto de realizar unha 
série de discos que compilasen 
os distintos folclores do mundo 
(dunha forma semellante a co
mo fixera o próprio Lomax coa 
música dos EE.UU. a traveso 
da série da Biblioteca do Con
greso Norteamericano) partiu 
do folclorista e da discográfica 
Columbia. Para a sua realiza
ción, coordenáronse os traballos 
de selección e procura de infra
estru tura coa BBC, O Museo do 
Home de París, así coma con di
ferentes musicólogos de todo o 
mundo. No caso de España, o 
escolleito foi Eduardo Tomer, 
quen redactou, xunto a Lomax, 
as notas que acompañaron orixi
nalmente ao disco na sua edi
ción do 1955. 

Os temas son apresentados as 
máis das veces e presentar a to
ma completa, mostrando só a 
parte principal e máis represen
tativa do mesmo, co fin de in
cluír a maior variedade posíbel. 
A proba de que o musicólogo 
norteamericano arelaba chegar 
ao verdadeiro folclore demó tra-
e en que optou por apresentar 

unha mostra de jota manchega 

rexistrada en Cidade Real por
que sentiu que non tiña sido 
contaminada pola "máis moder
na e requintada escala aragone
sa da jota, promovida polo go
vemo". Lomax destaca, nas no
tas que acompañan a cada tema 
e a cada rexión que apresenta, a 
pobreza das xentes, a sua amabi
lidade e o profundamente enrai
zadas que están as mostras de 
folclore no sentimento e na vida 
<lesas persoas. Chega a conside
rar que é o sentimento de per
tenza a unha comunidade, que 
estas simbolizan, o que os axuda 
a resistir a tiranía e manter o seu 
carácter. Sinala tamén que for
mas musicais tan diversas e ricas 
como as que existen nas diversas 

zonas de España poderían per
fectamente pertencer a distin
tos países, diferenciando bási
camente as zonas Norte, Cen
tro e Sur. 

Comeza este percorrido cun
ha albora-
da tocada 
cun chifre 
por un ca- Lomax chega · 
P ª d 0 r a considerar 
preto de 
Ourense, que é 0 

e remata 
curi orgu
lloso be

rro de batalla 
gravado en 
Navarra. O 
traxecto 
abrangue to
do un escapa
ra te do fol
clore estatal: 
rico en rit-

sentimento 
de pertenza a 
unha 
comunidade, 
que estas . 
simbolizan, o 
que os axuda 
a resistir a 
tiranía e 

mos, melodí- manter o seu 
as, harmonías carácter 
e timbres. 
Mostra 
dun(s) po-
vo(s) sulaga-
dos pola tiranía e que entendían 
estas cancións, e os seus corres
pondentes bailes, coma signo da 
sua identidade. + 

XURXO M. BRAVO 

Melodías con Roberto Blanco Torres 
Manoele e o grupo Matina f olk 
apresentan un disco no que poñen música a sua poesia 

-0- P. BERGANTIÑOS 

A idea de gravar 01-ballo ten a sua 
orixe na inquedanza de Manoele, 
Manuel Vázquez, por musicalizar 
poemas. "Sempre tiven esa arrou
tada e plantexeimo moito máis 
en sério cando se apresentou a 
oportunidade de facelo sobre a 
obra dun viciño e en recoñeci
mento da sua figura -canta. Pú
xenme a traballar, contactei con 
compañeiros de teimas semellan
tes e animámonos a facelo". 

"Foi un proxecto colectivo -enga
de- Eu puxen a música, outros fi
xeron a maquetación, a fotogra
fia ... ". Manoele xa tiña colabora
do con anterioridade cos mem
bros de Matina folk. O pasado ano 
traballaron xuntos na composi
ción de música para os cancionei
ros dos trobadores, que nunca 
chegaron a publicar. Fruito destas 
colaboracións, en Orballo quixe
ron incluir oito temas nos que 

musicalizan poemas de Blanco 
Torres, pero tamén unha canción 
de autor -A Fray Roblanto- e ou
tras sobre obras de Rosalia e Mar
tín Códax compostas anos atrás. 

"Para o repertório quixemos esco
ller os poemas máis característi
cos, os que marcan a Blanco Ta
rres como poeta vangardista e o 
diferéncian da traxectória doutros 
escritores. Empezamos con Orba
Uo, o primeiro, e rematamos co úl
timo; Loitador. E apartir de aí fu
mos escollendo os que considera
mos máis salientábeis". Desa pe
ne ira quedaron selecionados os 
textos Fans Vitae, A dar, O novo 
emigrante, O grilo a cantar, A terra 
siri esprito e A romage de post-gue
rra. T amén recolle, unha adicató-· 
ria persoal ao xornalista e poeta, 

------ ------- ·-· ---- --- ... ---

un tema de autor con música e le
tra de Manoele, A Fray Roblanto, 
que era un dos seudónimos que el 
empregou para escreber. Súmanse 
unha versión do A<Iios Rios de Ro
salia de castro, Mandad'ei can.migo 
de Martín Codax e Negra Sombra, 
coa que queren lembrar tamén o 
seu asasinato en 1936. 

E a carón do seu título, unha es
trela. "É a estrela que nos guia, da 
que fala Blanco Torres en vários 
poemas. El titula o seu libro Or
ballo de Media Noite pero co que 
abre a escolma non ten título. Só 
aparece unha estrela e o poemá
rio remata, a sua vez, coa frase de 
Loitadar, un poema moi incitador 
e moi patriótico que di Loitador, 
non. te deteñas, levas a verdá no pei
to e a estrela que te gui.a ten resplan
dores eternos", comenta Manoele. 

Di vulgar a sua figura 
através da mú;ica 

Para Manoele o valor máis impor
tante que ten o disco é o d€ con
tribuir a divulgar o coñecimento 
sobre d<t figura Blanco T erres. En 
Cuntis, como no resto do país, co 
gallo do Dia das Letras a figura de 
Blanco T erres trascendeu e em
pozou a facerse coñecida. "É triste 
dicilo pero moita xente do muni
cípio incluido eu mesmo -sinala 
Manoele- coñecímolo e empeza
mos a interesamos grácias a iso. 
Non tiña nengun recoñecimento. 
Servíu de moito e o povo gañou 
en autoestima. Reencontralo foi 
un valor importante".+ 

28 DE OUTUBRO DE 1999 • Nº 906 2 9 

:···································································· ~: 

Poesia, teatro e música 
para Uxio Novoneira 
Aprazado o xantar até que o poeta mellare 

O Sábado 30 de Outubro celébra
se, no teatro Principal de Cam
pos tela, a homenaxe ao poeta 
Uxio Novoneira. Coa organiza
ción <lestes actos a Asociación 
Sócio-Pedagóxica Galega (AS
PO), a Asociación de Escritores 
en Língua Galega e a Asociación 
Cultural O Galo quérenlle dar un 
recoñecimento público ao cantor 
do Caurel tanto polo valor da sua 
poesia como pala sua calidade 
humana. Na homenaxe a Novo
neira simbolízase o recoñecemen
to a toda unha xeración que, co 
seu traballo, loitou por dignificar 
a língua e a cultura galegas. 

Asi, desde as 12:00 horas do Sá
bado 30 de Outubro', o teatro 
Principal de Compostela con
vertirase no cenário teatral, mu
sical e poético desde o que se 
cantará ao cantor. Serán os seus 
próprios amigos, escritores e po
etas, os protagonistas do recital 
poético co que se dará comezo 
ao denso programa matutino. 
Desde Bemardino Graña, até 
Manuel Maria, Maria Xosé 
Queizán, Salvador Garcia Boda
ño e Xosé Luís Méndez Ferrín. 

O grupo Cachirulo apresenta o 
cadro teatral baseado nos seus 
textos e Antón Seoane, Emílio 
Cao, Maite Dono, Mercedes 
Peón e Pilocha voltarán a pór 
múska á sua poesia. Tamén 
chegará a Compostela o Courel 
dos tesos cumes, cun espectáculo 
multimédia producido pola AS
PO, con Lino Braxe, Flor Ma
ce iras e Miguel Pernas. Toda 
unha série de expresións artísti
·cas· arroupadas pola música da 
Banda Municipal de Santiago 
que será a encarregada de clau
surar os actos. 

Antes, unha das ruas da cidade 
á que el sempre quixo chegar 
por terras liberadas será batiza
da co seu nome. Polo momen
to, o xantar de confratemidade 
previsto ao remate dos actos do 
Principal, queda aprazado á es
pera de que mellare o seu esta
do de saude. Ali prevíase facer· 
lle entrega do-agasallo no que 
participaron máis dun cento de 
artistas. Unha carpeta na que 
colaboraron pintores, poetas, 
amizades e persoas da cultura 
en xeral.+ . •.................................................................... .. 
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Actualmente, resulta algo pou
co habitual realizar unha xira 
en Outubro ... 

É que nós decidimos saif de xira 
no outono porque en Xullo, 
Agosto e Setembro é cando nor
malmente saen os artistas de xi
ra nos bolos de verán; é dicer, os 
concertos que fas pola pasta, e 
nós queremos que o público de
cida se quere vir vemos, por un
ha cuestión de identificación 
musical, de curiosidade ou do 
que sexa, pero non coma nos 
concertos de verán, que na sua 
meirande parte son gratuítos 
(ainda que os artistas cobra
mos), nos que a metade da xen
te non sabe se está indo a escoi
tar a Oreja de Molotov ou que ... 
Só vén senda unha boa hora pa
ra comezar a borracheira. Asi 
que decidimos usar o verán para 
realizar o antigo proxecto acús
tico e sair de xira no outono, 
que nos parece máis sinceiro. 

A sua presenza como teloneiro 
de Dylan foi por unha invita
ción ou unha auto-invitación? 

Eu tiña visto outras actuacions de 
Dylan, e lembro un teloneiro 
acústico de fusión ideal para 
charlar e mercar camisetas men
tres tocaba. T amén lembro celo 
visto tocar con Ani DiFranco en 
Londres e eu estar de novo mer
cando camisetas, nen sequer lem
bro se ela levaba o pelo verde ou 
de que cor, asi que me pareceu 
posíbel apontarse a esta xira, mais 
tiña que autoinvitarme, porque se 
non ia estar de novo un guitarris
ta de fusión e a xente ia estar to
do o tempo falando. E evidente-

mente era asi, porque eu sigo o 
repertório que fa¡ Dylan codos os 
dias a través de Internet, para sa
ber que anda a cantar, e na actua
cion imediatamente anterior á de 
Santiago, en Lisboa onde abríu a 
xira Don' t be late, tivo que facer 
duas ou tres interrupcións máis 
das que son habituais durante os 
seus concertos, e iso queria dicer 
que o teloneiro fara intrascen
dente e non puido aplacar a sede 
da xente por ver a Dylan, que es
taria canso da viax~. 

Esa xira, servia tamén para 
arranxar algunha esquizofrénia 
persoal coa imaxe pública que 
vostede ten de si mesmo? 

Non penso que a miña imaxe 
pública sexa a dun imitador de 
Bob Dylan, porque el non é un 
artista para todos os públicos . 
Canta en inglés, ten 58 anos, 
protagonizou revolucións inter
nas dentro do rock ocorridas hai 
trinta anos, e nós non estaba
mos aló para velo, só podemos 
saber que alguén o chamou Xu
das nun concerto ... É verdad e 
que para min se converteu nun 
grande cantante, e que non des
coñezo ao Dylan poeta, que foi 
recebido en Europa como Jack 
Kerouac e que cando tiña 19 
anos, Kennedy remataba discur
sos con frases del, mais hai moi
tísimas causas que fixo Dylan 
que eu non faria, como conver
terme ao cristianismo. 

E non resultou perigoso, coñe
cendo as acusacións que lle fan 
de "copiar a Dylan"? 

Eu non arremedo a Dylan, estou 

inspirado nel pero , ao mesmo 
tempo, tomo moi en sério toda a 
música que escoito. Calquer po
de dicer "Calamaro igual a Bob 
Dylan" e quedar tan ancho, po
rén son poucos os que saben al
go de inglés, e Dylan é sobreto
do un lecrista. No noso teclado 
levamos un .lema de Dylan que 
di "Se queres viver fara da lei, 
terás que ser honesto" e ninguén 
se dá decatado. Penso que os 
meus pontos· de contacto en Ho
nestidad brutal con Dylan son 
unha rendición ao lume do Dy
lan dos 25 anos. 

O seu actual derroche criador 
vén dado por unha súpeta ins
piración ou por ter perf eccio
nado o seu xeito de escreber 
cancións? 

Eu actualmente teño moi engra
xado o meu 'mecanismo de com
posición, e púxenme a proba 
compoñendo as cancións direc
tamente no estúdio. Dicialles 
aos. músicos que tocasen unha 
série de acordes e gravabamos o 
que saía, e asi existen causas en 
Honestidad brutal que foron gra
vadas tal como foron escritas no 
mesmo dia, e que nunca as tiña 
cantado antes, como El día de la 
mujer mundial. 

Considera perigoso que o seu 
actual éxito leve a sua musica a 
xente non preparada para en
tender certas claves, como o 
público adolescente? 

Penso que tenho un publico fiel. 
Pero de todos os xeitos, Honesti
dad brutal é un disco preparado 
para vender e soar menos do es-

perado. Escoitar este disco con 
dez anos está ben, porque ten 
unha mensaxe políticamente ul
tracorrecta. De feito, hai pouco 
esciven cun político amigo meu, 
antigo cantante, e cando lle p~
sei o disco díxenlle: ''Estas duas 
cancións son políticas (No tan 
Buenos Aires e C lorapozan y 
circo). Porque do persoal chegan 
ao plural, e ainda que as pezas 
da polf ti ca son a economía e a 
macroeconomía, as suas conse
cuéncias son sociais, e cando a 
pobreza entra pala porta, o amor 
salta pa la xanela. 

Considera que serve de enlace 
para a Sociedade Xeral de Auto
res (SGAE) entre América e 
Europa no intento de aproveitar 
o tratado de libre comércio con 
México para entrar nos EEUU? 

Resulta interesante o asunto 
que leva a SGAE cos músicos 
cubanos: tentar recuperar un re
pertório perdido de valor incal
culábel e invalorábel. Se pensas 
no número de cancións que eu 
teño escrito nestes anos ... pois 
pensa cantas pode ter feíto 
Compay Segundo. E actualmen
te os maiores sócios da SGAE 
son' as editoriais, non os autores. 
As editoriais son donas de máis 
direítos de autor que calquer 
músico, e por iso eu criei a miña 
própria editora, para 'ocupar un 
maior volume. Eu na SGAE 
nunca pido favores, mais o pri
.meíro que me aconsellaron ao 
entrar foi criar a miña própria 
compañia, así que me dei de 
baixa na sociedade de autores 
da Arxentina (onde me paga
ban moi ben) para darme de al-
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ta. Eles utilizáronme. Pedfron
me un h a vez que fose comer 
con Aznar, e negueime, pero 
ainda asi están contento , e tou 
criando moito repercório ulci
mamente. 

Ten familia galega? 

Non, mais os que queiran p -
den considerarme un prim 
Ademais de qu exi t unh 
fortísima conexi n galeg e 
Arxencina, o rxentin s 
Buen s Aires, en particul r, t -
mos dua virt ud galega n 
naso carácter, a indecisión a 
no tálxia. É impo íb l que her
daram e ta v irtude d u r 
pavo que non sexa o gal g . 

E cales son os seus proxecto 
de futuro? 

O ano que vén é 00, licencia pa
ra macar, así que vou publicar un 
número moito mais alto de can
cións que este ano. Teño moitas 
versións feítas con moita gracia, 
gravacións en directo e cancións 
que non foron publicadas, e co
mo hai material de sobra para 
editar un par de discos e gardar o 
resto, pensando na publicación 
de toda unha ca1xa de inéditos 
cando cumpra os 50 anos, o ano 
que vén vou publicar unha ma
rea de discos. Acabo de sacar un 
LP dobre, e quedaron plantados 
un par de proxectos que xa esta
ban moi avanzados, como o dis
co con Andy. Quera publicar 
moitos traballos, asi que para o 
2000 pode ver a luz un disco en 
directo e a segunda parte de Ho
nestidad brutal con cancións gra- · 
vadas só neste ano ... • 

Al 
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Galiza Nova hGtlleua~ea .,- :<~· ., 
ao nadonalista Bemaldo SoútO. 
Foi fundador en-Bos Aires da Sociedade ;.__ ~ 
Nazonalista Porulal e.a Irriiandade Galega ~ .. , 

Bernaldo Souto, fundador da 
Sociedade Nazonalista Pondal 
e da lrmandade Galega,_ duas 
organizacións senlleiras do 
nacionalismo na diáspora ar
xentina, vai ser homenaxeado · 
por Galiza Nova en actos que 
se desenvolverán o 28 de Ou
tubro en Compostela. Unha 
mesa redonda na que intervi
rán o próprio Souto, Manuel 
Mera e Lois Pérez Leira, ás 20 
horas na Faculdade de Xeogra
fia, e un acto político con En
cama Otero e Martiño Santos, 
erán o centro das celebracións. 

Bemaldo Souto Romero naceu 
na Vila de Ribadavia o 18 de 
Xuño de 1913. Cando Bemaldo 
cumpriu os trece anos, o seu pai 
decide emigrar a Montevideo e 
ao cumprir o quince a sua nai e 
os cinco fillos menores emigran 
para Bueno Aires, onde se re
encontrarán co seu pai. 

Bernaldo sentía unha gran ad
miración polas ideas libertarias. 
Bakunin, Protokin e Ricardo 
Mella eran os seus autores predi
lectos, mentres que as lembran
zas da sua terra ao poucos que 
ia pasando o tiempo ian me
drando. A chegada de Souto 
coincidiu cunha das etapas máis 
importantes da emigración gale
ga. Foi a época de con olidación 
das entidades da colectividade, 
fundada ca e toda a comezo 
de éculo. 

En 1921 un grupo de galegui tas 
iali tas fundar n a Federa

c ied ade Galega 
Agrari e Culturai . Ne a enti
dade ti v ron unh d tacada ac
tuación de carácter galegu i ta 
per iros e m : Alons Ríos, 
Eduard Blanco e Ramón Suá
rez Picallo, entre outros. 

Por e es mesmos anos os mozos 
mái inqued s da colectividade, 
influenciados por a ideas na
cí nali tas, xurdidas en Caliza 
pola lrmandades da Fala, inten
tan organizar unha enridade de 
carácter patriótico. Así naceu a 
Sociedad e Nacionalista Galega 
"Pondal" fundada en 1925 á 
que Souto se une en 1930. 

En 1936 co estourido da Guerra 
Civil os grupos galeguistas co
mezaron un proceso de unifica
ción. Coa chegada de Castelao e 
os exilados en 1939 pénsase na 
reorganización do galeguismo e 
das fozas patrioticas antifran
quistas. A idea de Castelao era 
constituír un organismo unitário 
das diferentes sensibilidades ga
legu istas, independentemente 
da sua orixe politica anterior 

Souto e Xoán González impul
saron a fundación das Moceda
des Galegas. O 28 de xuño de 
1942 danse a coñecer a través 
dunha declaración patriotica 
co titulo de "Manifesto das 

Mocedades Galegas, aos mozos 
galega~". 

Bernaldo Souto coa unificación 
do galeguismo incorpórase á lr
mandade Galega. Nos anos 70 
fundou a Asociación Amigos do 

Idioma Galego, institución esta 
que naceu á calor dos cur;:;os de 
idioma Galega-Portugués. Ber-. 
naldo Souto realizou a tradúé
ción ao galego do famoso libro 
gauchesco "Martin Fierro", obra 
escrrita por José Hernández. + 
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NACIONALISMO E GALEGUISMO EN FERROL 
Unha das surpresas rnáis charnativas saídas das 
últi.mas eleicións rnunicipais, foi o feito de que a 
españolísirna cidade de Ferrol, onde din que fa, 
lan o castelán "mejor que en Valladolid", che, 
gara a ter un alcalde nacionf).lista,galeguista. 
Non sobra a precisión do término que seguíu ao · 
guión, pois até hai uns anos esta cidade charná, 
base El Ferrol del Caudillo; e é ben coñecido 
que Francisco Franco, o individuo que se facia 
alcurnar de tal xeito e que ten nunha praza des, 
ta urbe a estat~a ecuestre rnáis grande da penín, 
sula, e por tanto a rnáis grande do mundo ... foi 
precisamente o caudillo dos nacionalistas espa, 
ñois. Para alguns, o bon do Xairne Bello e o 
BNG ferrolán virian ser algo asi coma un mete, 
orito ou corpo extrano caído nunha cidade pa, 
trirnónio da Marina española, dunha burguesia 
españolista e, se acaso tarnén, dos bazaneiros 
obreiros da UGT e o PSOE, CC 00 e o PCE ... 
que -faltaria rnáis- falan o español con igual co, 
rrección que a burguesia, e descoñecerian -no 
centro corno nos bairrios- o galego, por ser algo 
inecesário, que di o alcalde da Coruña. Pero, 
son as cousas realmente asi? Somos tan bichos 
raros os que falamos galego nesta cidade? É real, 
mente o galega unha moda de agora, ausente 
outrora da vida da capital de ultramar? 

É algo ben coñecido que a história de Ferrolte, 
rra é rica en persoeiros ilustres; alguns deles co, 
ñecidos non só na cidade e na bisbarra, senón 
en toda Galiza, e alén das nosas fronteiras. Des, 
de Concepción Arenal a Gonzalo Torrente Ba, 
llester, pac;ando por outros persoeiros tan coñe, 
ciclos como Pablo Iglesias e José Cana.lejas, e· o 
señor que ten unha estatua subido a un cabalo 
(Cf. Perroláns de Guillermo Llorca). Pero é po, 
síbel que non sexa tan coñecido o feito de que 
na longa lista de ferroláns ilustres haxa unha 
chea de nomes que, nos máis diversos campos, 
manifestaron un compromiso coa Galiza, a sua 
língua e a sua cultura, de carácter máis ou me, 
nos claramente galeguista. 

No eido sociopolítico están: Xosé Fontenla Leal 
(1864,1919), que foi un dos impulsores da cria, 
ción da Real Academia Galega e do Hino Gale, 
go, alén do mar; Rodrigo Sanz (1872,1939), xefe 
da Liga Galega, un dos . fundadores de Solidarie,.. 
dad.e Galega e promotor das Irmandades da Pala; 
Manuel Sánchez Hermida e Euxénio Charlón, 
tamén das Irmand.gdes da Pala, promotores do 
Coro T oxos e Proles, e autores de populares obras 
teatrais en galego, nas ,que -como comenta Car, 
valho Calero na sua Historia da Literatura Galega 
Contemporánea- "non perden ocasión de frostre, 
gar a desgaleguización dos galegas"; Manuel Co, 
mellas (1853 ~ 1925), pedagogo renovador, xor, 
nalista e autor dramático en galego; Xaime 
Quintanilla (1839,1936), o alcalde mártir que 
escribíu obras en galego; Eliseo Ruíz de Cortázar, 
"Cuco" (1931,1978), un cura comprometido cos 
obreiros e o movimento viciñal, corno outros cu, 
ras da bisbarra comprometidos co galeguismo e 
cos traballadores (Cf. o meu libro Galegas e cris, 
tiáns), sen esquecer ao que foi bispo da diócese 
entre 1970, 1985, Miguel Anxo Araúxo, que pu, 
blicou nos anos 70 unha mernorábel pa5toral pa, 
ra a galeguización da húrxia e a catequese (A fe 
cristiá ante a cuestión da lingua galega). 

Entre os ,artistas, ademais dos esgrévios pintores 
galegos Alvarez de Sotomayor e Pérez Villamil, 
compre salientar a: Irneldo Corral ( 1899, 197 6), 
pintor que Manuel António chamou "poeta da 
nosa terra"; Emiliano Balás (1859,1934), pintor 
e poeta, membro das Irmandades da Fala e co, 
rrespondente da Real Academia Galega; e o 
inesquecíbel Camilo Díai Baliño (1889,1936), 
pintor, cartelista e cenógrafo, deseñador daban, 
deira das Irmandades da Fala, mártir galeguista 
e pai de Isaac Díaz Pardo. 

En fin, tamén entre os escritores en galega houbo 
ferroláns egrexios. Alguns menos coñecidos, co, 
ma o poeta Alberto Camino Sigüet ( 1820, 
1861), que Carvalho Calero calificou de "claro 
precursor de Rosalia" que "ocupa un lugar moi 
destacado entre os precursores do renacirnento 
literário galego"; Xosé López de la Vega ( 1825, 
1888) médico e poeta bohemio, outro dos pre, 

VICTORINO 

PÉREZ PRIETO 

'Desgraza
damente tan só 

nun par de 
parróquias da 

cidade se celebra 
a misa en galega 
habitualmente. 
A pesar de ter 

sido Ferrolterra 
o berce dun forte 

movimento de 
curas pala 

galeguización 
da lgrexa nos 
anos 7 O e 80" 

Ricardo Carvalho Calero cando mozo e Ernesto Guena da Cal con Blanco Amor. 

cursores da literatura galega; Benito Vicetto 
(1824, 1878), historiador de ampla produción e 
outro dos precursores de Rexurdimento; Aurélio 
Ribalta (1864,1940) , coñecido militante gale, 
guista e escritor en prosa e en verso; Francisco 
Cabo Pastor (1872,1973), outro médico e poeta, 
que foi unha figura importante de Solidariedade 
Galega e tesoureiro das Irmandades da Fala de 
Ferrol; Xoaquin Arévalo (1882,1939), poeta e 
dramaturgo en galego, xomalista e fundador de 
várias publicacións da cicla.de; Oictínio del Cas, 
tillo (1906, 1987), poeta louvado por Otero Pe, 
drayo; e o laureado poeta popular Xosé Mª Pérez 
Parallé (1909,1987) autor de libros de poemas 
en galega e de numerosas letras de cantigas, acle, 
mais do rnáis coñecido Esconxuro da Queimada. 

En fin, outros abando coñecidos, corno Ernesto 
Guerra da Cal (1911-1977) escritor e traballa, 
dor incansábel na difusión da literatura galego, 
portuguesa; e Ricardo Carvalho Calero (1910, 
1990), o máis egrexio escritor comprometido co 
galega que deu esta cidade, membro do Sernina, 
rio de Estudos Galegas, do Partido Galeguista, da 
Real Academia Galega ... e prolífico ensaista, acle, 

rnais dun grande poeta, novelista e dramaturgo ... 

É por iso que tampouco non é un "meteorito 
extraño" ca.ido en Ferrol, o feíto de celebrar 
neste mes de Outono na cidade un dos actos de 
"Galegas de por vida". Organizado polo Biénio 
Irmandiño, nel crentes e non crentes, profesio, 
nais, escritores e clérigos, rubrican ante notário 
que, xa que viven en galego, escriben en galega, 
rezan en galego, etc. queren tamén "morrer en 
galega", ser en terrados "en galego ou en silén, 
cio". Desgrazadamente tan só nun par de parró
quias da cidade se celebra a misa en galega ha, 
bitualmente. A pesar de ter sido Ferrolterra o 
berce dun forte rnovimento de curas que traba, 
llaron ardegarnente pala galeguización da lgrexa 
nos anos 70 e 80: o equipo Boa Nova. Tamén a 
esta cidade pertence un dos núcleo que funda, 
ron as únicas revistas integra.mente en galega da 
lgrexa de Galiza: Encrucillada e Irimia, que per, 
viven despois de máis de vinte a.nos a primeira, 
e case outros tantos a segunda. 

Q uen di que en Ferrol non fa lan máis que 
español?+ 
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Retrato habaneiro dos viveiristaS gal egos en f alga 
-0- X. ENRIQUE ACUÑA 

Se acaso fora no Spagne onde 
chegaron desde Redes, Camou, 
co ou Mugardos. Aquel vapor 
era un de tantos que perto do 
atraque en Cuba transbordaba 
centos de emigrantes a botes e 
lanchas. O primeiro destino 
seria unha sorte de lila de Ellis 
cubana chamada Triscornia. 

As crónicas de época non oculta, 
han que o trato ali recebido en 
pouco se diferenciaba do sofrido 
en cárceres ou penais. Emigrantes 
convertidü.5 en párias que pagaban 
pola comida escasa e máis a auga 
infecta en espera dun visto bon~ 
nitário e con el entrar en Cuba. 

"Tiven que vira isto, cavar fun, 
• do, cos pés !\ª auga todo o día, 

exposto a que unha das máquí, 
nas me deixe inútil ou morro se 
antes non m'1 escangalla un ba, 
rreno deses que botan con fio ... " 
Quen deste x;eito fala é un da, 
queles internados xa libre da 
cuarentena de· T ríscomia. Agora 
malvive nas obras do saneamen, 
to da Habana-¡''T odo por un pe, · 
so¡ do que hai

1 
que comer, pagar 

o cuarto, a qu~ta: todo ten que 
sair del neste *aís no que parece 
que sementes val o ouro ... ". 

O xomalista ~da á procura dos 
seus paisano h~baneiro , dá con 
ele no eu laborar e entra ta, 
mén nas suas moradas. "Dun ta, 
bique a outro cmzaba unha tá, 
boa que facia de cama ... sobre 
ela tendía unha corda da que 
penduraban carro ou cinco ca, 
misolas, pantalóns ... abarrotado 
todo até o Domingo, día de la, 
vado xeral..." De tal xeito, tan 
pouco abondoso na prensa da 
emigración, quedou recollido e 
mesmo nesas páxinas dáballe a 
palabra a un deles: "Que queren 
vostedes; ao rematar a xomada 
percorro as panaderías que ven, 
den o pan que queda dun día pa, 
ra outro, dese xeito aforro por, 
que dan barato e dan moito ... " 

Baixo o seudónimo "Diáfano" 
o noso anónimo xomalista ti, 
tulou cal série as suas reporta, 
xes na revista Pro,Galicia: "Co, 
mo traballan os galegas en Cu, 
ba". Unha illa onde -contá, 
banlle décadas despois a Xosé 
Neira Vilas- "nos anos vinte, e 
incluso moito antes, chegaran 
aqui, desde o porto da Ceruña, 
centos e centos de rapaces de 
doce, trece, catorce anos. Case 
todos nós viñemos con esas 
edades, e fomos deseguida ao 
Golfo. Endurámonos no traba, 

llo axudando na cociña, aten, 
dendo faroles, pescando". 

Eran os viveiristas, os homes dos 
viveiros que recebiron un dia de 
1912 a visita do xomalista que 
chega nun f erry,boat até Casa, 
blanca e atopa unha realidade 
ben distinta á agardada. Quedou 
ben surprendido; os seus compa, 
triotas andaban erguidos e for, 
tes, conscentes dos seus direitos. 
Estaban en folga. 

E non pedían moito, clamaban 
por poder manterse nos viveiros 
durante os "amarres" e tal reda, 
mo fo¡ quen de organizalos e do
talos dun sindicato. "E1 Despertar 
del Pescador" pasou a ser o nome 
colectivo daqueles homes que vi, 
vian nunha aldea cubana que ao 
noso cronista antollouselle como 
un Mugardos caribeño. Ali foi 
testemuño dunha manifestación 
de máis de douscento.5 mariñeiros 
onde os galegas eran sobrados a 
maíoria. O cronista e o seu fotó-
grafo -Pérez de apelido- deixa, 
ron un documento único para a 
nasa história social. Retratarán 
aos folguistas polas ruas da'Haba, 
na en percorrido reinvindicativo 
ante govemantes e patronos. 

Pérez sentou aos galegas que diri, 
xian "El Despertar del Pescador" 
e tivo a ben facelos posar cos suas 
armas máis potentes eneal da 
mesa; libros de sócios, selos de 
caucho sindicais, volandeiras, 
tinta, plumas e carnets. Unha fo, 
tografia reveladora dun proleta, 
riada militante que anos despois 
seria quen de afianzar as suas 

conquistas. As que algun claque, 
les "galegas do golfo de México" 
fíxolle chegar a Neira Vilas: Vin 
un dia a centos de homes nunha 

manifestación en Casa ·Blanca. 
Eran pescadores galegos. Berraban 
contl-a as empresas armadoras. Be
rrab~n pedindo, exixindo unha chea 

de cousas xustas. Ese dia escoitei 
par vez primeira a palabra "esqui, 
rol". Eu tiña once anos e acababa 
de chegar de Galiza. Foi no vrao de 
19 21 . Caéume ben aquela rebeldia 
dos paisanos e non tardei en ir á 
mar a ser en todo coma eles. Sem-

Os mariñeiros dos viveiro.5 traba, 
11aban nas embarcacións de seis 
da mañá ás oito da noite durante 
os quince ou trinta dias que dura
ba a marea palas costas de T ampa 
ou México. Neses dias ruíns co, 
mían s6 peixe e "algun tilSajo que 
guisa o breche" _ e sempre baixo a 
atenta e vixiante mirada duns pa, 
tróns que non consentían a perda 
de tempo en facer unha boa pesca 
por parte dunha, tripulación com, 
posta de costume por dous homes, 
o breche ou cociñeiro e un rapaz. 
para todo. Mociños que como a}, 
guns -:-ehegáronlle a contar a Nei, 
ra Vilas- perderon cedo a vida na 
mar, arrincada par doenza ou tem
pestaáe. E tamén par acidente, co
mo lle pasou a Daniel, de trece anos, 
miudo, nado en Pontedeume. + 
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CAL NORMATIVA PARA O GALEGO? 
. ' 

ELEMENTOS PARA UN DEBATE ERRADO 

1 ) O primeiro que lle vén a un ás mentes ao 
ver que semella reabrirse socialmente 

(nun círculo ben pequeno, mália todo) o de, 
bate sobre a norma <leste idioma que denomi, 
namos 'galego' (ou. 'galego,portugués' ou 'por, 
tugués da Galiza', asegún) é que isto pode ser 
un síntoma inequívoco de que todo está perdí, 
do e xa non haí nada que facer e a nosa língua 
camiña cara ao seu devalar definitivo, ou ben 
une síntoma de · que a necesária normalización 
de usos do galego foi un éxito e agora xa nos 
podemos dedicar á vida contemplativa. 

Cando un o pensa un pouco mellor, decátase 
de que non é nen unha cousa nen a outra, má, 
lia non ter demasiado claro a conto de que se, 
guimos tecendo e destecendo o nobelo da pla, 
nificación do corpus (ou normativización) da 
nosa língua, en canto o galego non modifica e 
subverte a perigosa tendéncia da sua substitu, 
ción polo español, desentendéndose de 'bilin, 
güismos harmónicos' e outras andrómenas e 
optando polo 'monolingüismo social' (sen des, 
coidarmos que cerras elites do país -económi, 
cas, políticas, universitárias, culturais, etc.- te, 
rán que ~ser multilingües nun contexto como o 
que o novo século anúncia). 

Asi pois, entendendo que o siléncio aqui é tan 
estéril como o balbordo suscitado, dou en es, 
creber as seguintes liñas, co afán non de con, 
vencer a ninguén, senón de oferecer un ponto 
de vista que coido que ainda.-non vin reflecti, 
do nas opinións ( dunha a outra banda) que se 
veñen expoñendo en difentes meios nos últi, 
mos tempos . 

2 ) O debate acerca de que norma recolle 
mellor a(s) fala(s) galega(s), e as suas as, 

piracións como língua nacional de Galiza, é 
· un debate que non é novo (pois que mesmo se 
remonta ao século pasado) e que, ao meu ver, 
non ten unha solución posíbel, cando menos 
satisfactória para todos. E o problema para que 
esta non se dea é que a normativización do ga, 
lego é máis que unha solución técnica a un 
problema, xa que detrás desa solución técnica 
agóchanse, como mínimo, duas ideoloxias moi 
difícilmente recon.ciliábeis: unha, que entende 
que o galego é unha língua própria de seu 
(evito tecnicismos inecesários) xebrada dun 
tronco comun medieval de falas e escritas 
(chamado impropriamente 'galego,portu, 
gués'); e outra, que defende que tal separación 
non se producíu e que, portanto, a nosa língua 
non é senón a mesma que se fala e escrebe 
alén Miño. Entre estas duas ideoloxias lingüís, 
ticas caben todos os matices posíbeis, mais en 
xeral responden ao dito. 

ais ideoloxias deron lugar a tres normativas 
ingüísticas básicas, que -por razóns máis que 

- ada de claridade expositiva- chamaremos: 
ormativa oficial; de mínimos ( reintegracionis, 
s) e de máximos (reintegracionistas). Asi, a 

ficial é a que emana das "Normas ortográficas 
morfolóx_iqts do idioma galego" redactadas 

n .1980 polo Instituto da Língua Galega 
(ILG) e mais· pola Real Académia Galega 
( G) e consagradas como nermativa oficial 
ola Xunta de Galiza no ano 1982 {por. rneio 
o chamado 'decreto Filgueira'). A de míni, 
os parte das Orientacións para a escrita do no, 

s idioma, editadas pola Asociación Sócio,Pe, 
góxica Galega (AS,PG) en 1980 e da Nova 
ramática para a aprendizaxe da língua, coor, 

d nada pala Asociación de Profesores de Lín, 
g a e Literatura (APLL) e publicada pola edi, 
t rial 'Via Láctea' en 1988. E finalmente a de 

áximos é a que vén propugnando a Asso, 
c as;om Galega da Língua (AGAL), explicita, 
d no Estudo crítico das normas ILG,RAG e 
fündamentalmente no seu Prontuário oitográ, 
fico galega, do ano 1985. (Asi mesi:no, cumpri, 
ria incluir aqui os defensores do portugués pa, 
drón para a escrita do galega, e mesmo os que 
se acolleron ás Normas do Acordo ('Acordo 
de Rio' e outros) dos países de língua portu, 
guesa). 

RAFA VILLAR 

'O deb~te 
-debe valer . 

para ;ebaixar 
a intensidade 
do 'conflito 

normativo' e 
irmos pensando 

en sentar 
as . bases para 
a completa 

nomialización 
do noso idioma" 

·A sua vez, as tres normativas foron tendo ex, 
presións diferenciadas dentro das posibilida, 
des que estas daban. Deste xeito, dentro da 
oficial hainos que escreben sen representar a 
segunda forma do artigo ('comer o caldo'), 
'ao' por 'ó' para a contracción ou a termina, 
ción ',bel/ ~beis' (posíbel/ posíbeis) frente aos 
que apostan pola segunda forma do artigo, a 
contracción 'ó' e a terrninacións ',ble/ ,bles'). 
Ou no que atinxe aos mínimos, por exemplo, 
uns optan por separar con trazo o pronome do 
verbo ('perder,se') ou pola terminación ',zón' 
(soluzón), mentres outros, en troca, prescin, 
den do trazo e empregan a terminación ', 
ción' (solución). Por certo que, ao meu ver e 
paradoxalmente, a normativa de mínimos, ain, 
da respondendo a unha filosofía lingüística de 
reintegración do noso idioma no tronco gale·, 
go,portugués, lingüisticamente está moito 
máis perto da norma oficial que dos máximos 
de AGAL. Esta e outras -cando menos, apa, 
rentes- contradicións deron lugar a algunhas 
falácias que circulan por aí e que seria boa 
cousa irmos desmontando, polo ben do futuro 
do noso idioma. 

3 )Non vou ser eu quen discuta os argu, 
mentos dados por uns e outros para man, 

ter as suas posicións verbo <leste asunto, a9 
meu ver, tan lexítima a outra como a outra. E 
máis, penso que calquer análise desprexuizada 
achará que ter a certeza absoluta en cuestión 
tan espiñenta resulta pouco menos que suspei, 
tosa. Porén, no meio deses argumentos razoa, 
dos e sensatos, pr.oducíronse outros, que non o 
son tanto. 

A xeito de mostra, teño que dicer que sincera, 
mente non acredito que os defensores do reinte, 
gracionismo sintan desprezo polo idioma que fa, 
lan, por se cadra parecerlles 'rural' e non sei que 
máis, e outras patochadas polo estilo, que uni, 
camente son unha utilización viciada e dema, 
góxica dunha postura non compartida. Asema, 
de, e independentemente da idoneidade ou non 
que se poida ver na norma que hoxe é a ILG, 
RAG, a verdade é que non considero moi sen, 
sato pensar (con malícia ou sen ela) que real, 
mente a dita normativa responde a un intento 
de asimilación españolizadora, utilización igual 
de viciada e demagóxica que a"anterior. 

Ao final, no fundo, o que se acabou atacando 
non foron argumentos senón as persoas que os 
defendian, co que a posibilidade dun diálogo se, 
reno, dun intercámbio de ideas, ficou en nada. 

A.N .T. 

4 ) Para ben ou para mal, a curto e médio 
prazo (e se cadra, mesmo a longo prazo) 

van ter que conviver ambas as ideoloxias lin, 
güísticas de que falei, ainda que o agardábel é 
que os modelos lingüísticos se reduzan a duas 
únicas normativas: unha, saída do consenso 
entre a norma oficial e os mínimos, e outra que, 
posibelrnente, teria que ser o portugués pa, 
drón (ou a norma emanada de calquer novo 
acordo dos países de língua portuguesa). O en, 
tendirnento entre estas noÍmativas (que como 
digo responden a filosofías lingüísticas que di, 
verxen) é, no terreo lingüístico, imposíbel; de 
aí que o que haxa que intentaré que no terreo 
sociolóxico se dea ese entendirnento, pois non 
doutro xeito se poderá transitar o difícil cami, 
ño que nos queda cara á normalización plena 
de usos do noso idioma. 

Xa que logo, e en resumo, o debate aberro non 
debe valer nen para convencer a uns ou a u, 
tros, nen para seguir a argumentar cada unha 
das posicións (argumentos por todos cofieci, 
dos, polo que as opcións enfrentadas re pon, 
den, máis que nada, a un acto de fe), poi que 
o esforzo é inútil. Pola contra, o debate debe 
valer para rebaixar a intensidade do 'conflito 
normativo' (que infelizme existe, mália haber 
quen non o queira ollar así) e para irrnos pen, 
sando, os dunha beira e os da outra, en que é 
preciso sentar as bases para o e tabelecimento 
dun consenso -xa non normativo, senón so, 
cial- na volta dun mínimo comun denomina, 
dor: a completa normalización do noso idioma. 

En definitiva, o meu é un chamado á responsa, 
bilidade de todos, un apelo ás consciéncias dese 
nacionalismo sociolóxico e non só político(tl de 
quen depende en rnaior grao o pleno desenvol, 
vimento do noso idioma no conxunto da socie, 
dade galega. Logo o debate, na miña opinión, 
non debe darse arredor dun consenso normati, 
vo (inviábel por responder, como dixen, a ideo, 
loxias lingüísticas imposíbeis de canxar). 

O debate hai que o facer en torno a como arti, 
cular un consenso social entre as persoas e os 
grupos defensores dunha e outra ideoloxia -am, 
bas perfeitarriente lexítit¡las e válidas-, co fin de 
traballaren conxuntamente nunha estratéxia 
eficaz que consiga que o galego poida florecer 
(tamén) en Galiza.+ 

.(1) A este respeito, resulta ben absurdo observar de que 
maneira tan infantil se ten levado ao plano da confrontación 
política entre o nacionalismo galega as difer:entes maneiras 
de entender a cuestión da normativización da língua. 
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ANOSA TERRA 

LOIS DIÉGUEZ 

O monte lrago 
Dolores Fernández fala se, 
guido mentres Hes mostra 
aos viaxeiros o grande tear 
onde fai mantas de até 2,50 
m. de ancho nunha soa pe, 
za. Dolores Fernández em, 
purra con forza os fios de 
cores para que vexan, e lo, 
go quéixa,se dos impostos 
que ten que pagar. "Eles 
son quen acaban coa arte, 
sania", di. E segue con con, 
tos naquel acento maragato 
de son ecoante. O Val de 
San Lourenzo está cheo de 
tecedores. Mantas e alfom, 
bras asoman nos balcóns. 
Pero xa a obra se foco semi, 
industrial. Só Dolores segue 
co seu tear xigante, pesado, 
tecendo verdadeiros cadros 
de cores quentes. 

En Caserillo de Polvazares, 
xa no Camíño, a un paso 
de Astorga, como quen di, 
as casas ceñen as portas 
pintadas de verde, e son de 
pedra marrón ou amarela. 
Cada unha dispón do seu 
pátio ou xardin murado e 
fresco. Soben en ringla lon, 
ga, harmoniosa. 

do milladoiro. O rito de 
botar a pedra enriba se, 
gue,se ainda hoxe, uns 
entre risos, outros solenes 
e sérios. Di,se que a Cruz 
,sinalaba a raía entre a 
Maragataria e o Bierzo. 
Pola estrada, acada,se 
aqui a máxima altura do 
lrago. A panorámica far, 
ta,se de lombas e pe-rfis 
montañosos que chegan 
até O Cebreiro. 

Despois de sentir outra vez 
a vida no Acebo e beber 
na fonte da "Trucha", Sa, 
ef, por voltas precípitas 
adornadas de xaras, leva os 
amigos a Compludo a ver 
a ferreria que ainda traba, 
lla. T erra verde e húmida, 
de regatos e erva. Baixaron 
tan fondo que ceñen sensa, 
ción de mareo. Saef queda 
en siléncio mentres o ho, 
me pon a bater o martelo. 
Despois conta,Ues que San 
Frutuoso, nos seus primei, 
ros tempos de anacoreta, 
aló polo século VII, cons, 
truíu aqui o primeiro cenó, 
bio, e a ferrería para traba, 

"En Santa Colomba parecen to, 
dos rico.5", di Francisco. Leva ra, 
zón. É unha aldea pequena de 
grandes e señoriais casas. Aqui 
comezan as soidades do Camiño, 
subindo xa cara o lrago. Ao lonxe 
branquea o T eleno, o monte mí ti, 
co dos bercianos. Van morrendo 
as chairas vermellas da maragata, 
ria O monte é fosco, pelado co, 
mo lill queixo. Sofrian os peregri, 
nos ao cruzá,lo, con frio intenso 
entre montañas de neve. Rabanal 
del Camino, o "Captivos", é di, 
cer, o Pequeno, pois facia referén, 
cia a outro Rabanal, o Vello, re, 
cebe hoxe os camiñantes con 
roáis comodidade, pqis ten até ca, 

va,se aquí a casa grande das Carro 
Esquinas, da que se di que foi m°' 
rada dos templários, e unha hu, 
milde igrexa románica, tarnen 
obra deles, e perto, a mina roma, 
na de La Fucarona, que os mes, 
rnos explotaron. 

llar o ferro. Nada queda 
del, mais si a sona da grande forza 
do santo que acabou por encher o 
Val do Siléncio de anacoretas que 
fuxian das guerras e do mundo. 
"Mais esa será outra história que 
vos hei contar en canto chegue, 
mos a Ponferrada. Polo momento 
gozade de Compludo". 

a de turismo rural. É un bon xei, 
r de acallar band n deseas al, 
d de intensa hi tória. Conser, 

Por Foncebadón e Manjarín an, 
da o vento arrincando saloucos 
de soidade. As portas abertas das 
casas e as xanelas a bater enco, 
llen o corazón dos viaxeiros. Ha, 
beria noutro tempo risos de mo, 
zos e muxidos de vacas, e no me, 
dievo tiveron hospitais e mostei, 
ros e até se celebrou un sonado 
condlio. Entre ambos os dous o 
so l alegra o brillo metálico da 
Cruz de Ferro, empolingada nun 
altf imo pau que nace no centro 

Cruzarán, despois, o rio Meruelo 
por ponte románica, en Molinase,· 
ca, e pasearán a rua Real imitan, 
do os peregrinos, de casas con co, 
rredores pintados de cotes. É amá, 
bel a xente dali e hai vida, o pes, 
cadeiro cría remuíños de mulleres, 
e unha delas vai,lles abrir a igrexa 
das Angústias. T eñen a tentación 
de quedar a dormir na vila, mais 
seguen. A seguinte xomada ha 
comezar en Ponferrada. • 

O MEU FILHO BRAIS 
XosÉ CURRAS 

Para Xes, e que non tenha ciumes 

O meu filho Brais entrou agora na Universidade. 
Ten profesores que falan espanhol, outros en galega 
e outros con cerra tendéncia á lusofonia. Brais (C. 
Refajos, para mergulhadores) vai cumprir 18 anos o 
dia 19 de Decembro que, se non erro, son os que 
cumprirá o parlamento da Galiza o mesmo dia, á 
mesma hora matinal. No coléxio e no instituto 
aprendeu a escrever en galego oficial, cos livros ofi, 
dais e de sempre leu A Nosa Terra con todas as nor, 
mas, inclufda a do seu pai, que é por onde lhe dá. 

O meu filho Brais, numha sociedade de meios de 
comunicación espanhol,falantes e escrevintes e de 
pais "que quieren lo mejor para sus hijos y con el 
gallego no se va a ningures", de poderes espanhois, 
que ainda non tivo ocasión de votar, non vivíu as 
liortas que vivíu o seu pai, con respeitábeis profe, 
sores e opinións de todos os gastos, con tomas da 
bastilha lingüísticas, con asédios á Numáncia ofi, 
cial ou á contra,oficial ou á Numáncia mínima. 
Pero ama o seu idioma. 

Ama o Brais o seu idioma e ainda non sabe nada 
da liorta que ocurríu (case ninguén o sabe, ainda 
que alguns ou moitos pensemos que somos o embi, 

godo mundo e que cada vez que "cagamos sentén, 
das", como diría o Pepe Rodríguez Penha, ternos 
máis audiéncia que Humphrey Bogart en Casablan
ca). Ainda non o sabe e quizais non o saiba nunca, 
de non ser lende exemplares atrasados <leste serna, 
nário. Así, o Brais nunca terá que entender a ilus, 
tres revoluctonários independentistas amigos do 
seu pai e defensor~s da norma oficial. Nen a xentes 
da direita defendéndo o acorde ortográfico de Rio 
de Janeiro e a·sua aplicaciónªº idioma galega. 

Ao Brais pode chegar,lhe umha oportunidade ago, 
ra que comeza a sua etapa vital máis interesante: 
un acorde ortográfico entre tendéncias. Entre as 
que foron derrotadas oficialmente coa chegada da 
Xunta de Albor e Barreiro, no 1981, e as que son 
derrotadas no dia a dia do uso lingüístico. Poden 
rematar,se as derrotas e ter umha vitória coi:nun. 

A xeración do Brais poderia sentiMe satisfeita. E a 
nosa, sentar a tomar umhas tazas, que xa vai sendo 
hora. Iso. V ai sendo hora de que sen ten arredor dum, 
ha táboa e deixen de escrever nos papeis. Tanto ten o 
acorde e se o que me gesta (o nh e o lh, máis que un 
garamelo -Antón!- a un rapaz}_ non é o que prima, 
tanto ten. T eremos que perder protagonismo e deixar 
que os nasos Brais gañen o futuro da língua. • 
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PROGRAMACIÓN CULTURAL OUTUBR0"99 

PAZO DA CULTURA 
Rlla Alexandre Bóveda, s/n. A Xunqueira 

AUDITORIO 

MÚSICA 

CLÁSICA 

"Real Rhannonia de Gallda" 
Patrocina Caixa Pontevoora Ven
res, 1 de Outubro, 21.00 h. Prezo: 
SOOpta 

JAZZ 
"Trljazz" 
Jazz e flamenco fusión_con Jorge 
Pardo, frands Posé e José 
Vázquez. Promove Pazo da Cultu
ra de Pontevoora Venres, 8 de ou
tubro, 21.00 h. Prezo. 800 pta. 

Í.TNICA (MÉXICO) 

"Jorge Reyes" 
Música étnica-electrónica. Pro
move Pazo da Cultura de Ponte
vedra, Xoves, 21 de outubro, 
21.00 h. Prezo: 800 pta. 

FOLC EUSKADI 

"Kepa Junquera" 
Promove Pazo da Cultura de 
Pontevoora. Mércores, 27 de 
outubro, 21 h. Prezo: 1.000 pta. 

IOLCGAUCIA 

"Mllladoiro" 
Patrocina Caixa Vigo. Venres, 
29 de outubro, 21 h. Prezo. 
1.500 pta. 

TEATRO 

DRAMA 

"Mlsery" de Stephen King. Diri, 
xida por Rlcard Reguant. con 
Beatriz Carvajal e Ramón Langa. 
Patrocina Caixa Pontevoora. Ven
res, 15 de outubro 21.00 h. Pre
zo: 500 pta. 

SALON DE ACTOS 

nATRO PA&A. CATIVOS 

_ Dirixido a centros escolares. 
Prezo 200 pta. sesión 

"festival lntemadonal de 
Tderes de Pontevedra" 

"Araucana". Compañia Teatro 
tradicion¡ú de muñecos de 
Chile, Mércores. 6 de outubro, 
12.00 h. 

"Blg Five (Cinco grandes)". 
Compañía Teatro de Marignara 
(Italia), Xoves, 7 de outubro, 
12.00 h. 

"Pedro e o lobo". Compañía Et
cétera (Granada), Venres, 8 de 
outubro, 12.00 h. 

"Un c.onto vello volto a 
c.ontar" . Compañía Proyecto 
Cascanueces(Cuba), Luns, 1' 
de outubro, 12.00 h. 

"Manoladas". Compañía Trompi
ca/lo (Galida), Mércores, 13 de 
Outubro, 12,00 h. "Chuimpete, 
chámpate". Compañía Spaguetti 
(Gal.ida), Xoves, 14 de outubro, 
12.00h. 

SALA DE ExPoslCIONS 

AITl-IOJOGl.MIA 

"A \llnganza de Verónica". Pers
pectivas da fot_ogralia Contempo
ranea de Man Raya Matthew · 
Bamey. 

Mostrada Lambed Ad 
Collection de Zurich. Promove Pa
zo da Cultura de Pontevoora 4 de 
outubro ao 20 de novembro . De 
martes a sábado de 1 '.00 a 
14.00h. ede 17.00a21.00h. 

TEATRO PRINCIPAL 
Rúa Charino 6 

DANZA - IOLCLOR.E 

"Festival foldórtc.o de Múslc.a 
e Baile de Galle.la". Promove 
Agrupación Fo/dóric.a Ce/me. 
Venres, 1 de outubro, 20.30 h. 
Entrada gratuita ata completar 
aforo. 

TIAD.0 - IWll GAllGA 

"Un home que se parec.ía a 
Mac.beth" Compañía Uvegá Te
atro. Promove Pazo da Cultura 
de Pontevedra, Xoves 1 e venres 
8 de outubro, 20.30 h. Prezo: 
600pta. 

"Anatomía dun 
hlpoc.ondñac.o". Compañía An
cora Producción. Promove Pazo 
da Cultura e Poritevedra. Xoves 
21 e venres 22 de outubro, 
20.30 h. Prezo: 600 pta. 

nAD.O - OURAS llDES 

"Coplas por la muerte". Com
pañía Teatro éorsario (Vallado
lid). Promove Pazo da Cultura de 
Pontevedra Xoves 14 e venres 
15 de outubro - 20.30 h. Prezo: 
600 pta. 

C l NE 

LONG.UnTL\Xl 

"Programa de educación en va-
lores a través do cine". "El Inol
vidable Simón Dlrch" (Dirixido a 
centros escolares). Promove 
Concellerfa de Polític.a Social. 

- Mércores 27 e xoves 28 de ou
tubro, 10.00 h. 

CINl-IORUM 

"Programa Noltes Abertas" 
Promoven Concelleñas de Cultu
ra , Xuventude, Política Social e 
Plan LJ_rban 11. Sábado, 30 de ou
tubro, 21.30 a 00.30 h. 

llADOPARA CAlMllS 

Difuddo a centros escolares 
Prezo 200 pta. sesión 

"Festival lntemadonal de 
Trteres de Pontevedra" 

"O gato c.on botas". Compañía La 
gotera de Laz.otea (Cádiz). Promo
ve Pazo da Cultura de Pontevedra 
Sábado, 9 de outubro, 12 h. 
"A do Obro" Compañía Artello Te
atro Alta Sea/a 1 :5. Promoven 
Concelletfas de Cultura, ·Educad6n, 
Xwentude e Plan Urban U. Méroo
res, 13 de outubro, 12.00 h. 
"Catro c.ontos da China". Com
pañia Cachirulo (Galida). Promove 
Pazo da Cultura de Pontevedra. 
Sábado, 16 de outubro, 12.00 h. 

SALA DE E.xPOSIOONS 

RJLCLOU. 

"XV Aniversario Celme" 
Promove Agrupación Fo/d6ric.a 
Ce/me. Do luns 4 ao venres 15 
de outubro, 19.00 a 21.00 h. 

CÓMIC 

"Mortadelo e memón" 
Promoven Conce/leñas de Cultu
ra, Educación, Xuventude e Plan 
Urban 11. Do luns 18 de outubro 
ao martes 9 de novembro. Visitas 
de centros escolares: de 10:00 a 
13:00 h. Para tódolos públicos: 
de 19.00 a 21.00 h. 
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Na tertulia rianxeici dos sabáticos 
seráns, preguntéille aos poetas e 
profesores alí reunidos, no pasado 
verán, se sabían si fara conmemo- -
rado o centenario de Emilio Cas
telar nalgunha das tres universi
dades, ou nas demais institucións 
.culturais galegas. Ninguén dos 
presentes tiña noticia de que tal 
celebración ocurrira en ningunha. 

ais Xesús Rábade, o admira
ble novelista do ·barroco alí 

resente, cornentóume que 
foi unha mágoa tal esquecemento 
da extraordinaria vinculación con 
Ga1icia do orador do Sinai. An
que o ano que ven, coma vai estar 
adicado a exaltación da vida e 
obra de Manuel Murguía, por ser 
a figura senlleira da próxima Festa 
das Letras Galegas., fo~amente 
terán que ocuparse moitos escri
tores de Castelar; dada a conside
rable relación que o patriarca e a 
sua dona, Rosalía, mantiveron co 
eximio prologuista de Follas No
vas. Precisamente Rábade Paredes 
prepara un dos moitos estudios 
biográficos sobre Murguía que se
guramente aparecerán no ano 
2000: Que pra min terá un espe
cial interés pois no seu traballo 
a~ópase Rábade a miudo ·con co
nexións castelarinas. 

Logo, xa a principios do outono, 
faléi en Santiago con Baldomero 
Cores acerca do mesmo asunto. 
Continúa estudiando o sutil so
ciólogo, exhaustivamente, a his-

Xerentar o sangue da terra é xe
ren tar a propia vida. Por iso, 
aquelas vellas e belas deusas que 
custodiaban as virtudes das fon
tes e dos rios, ata convertelos 
en. santuarios da saúde hoube
ron de deixarlle o sitio a ninfas, 
santos e santas, que lle foron to
rnando o relevo nunha loita 
non exenta de crueldade, pro
paganda e difarnacións; pero no 
corazón popular seguen senda 
as artífices da súa nacenza-, do 
descubrimento das súas bonda
des ou, simplement~, de permi
tir que a auga siga ~urbullando. 

Mueles deuses purificadores 
Galicia prerromana como 
tal Bormánico que coida

ba das augas quentes do sur do 
Miñp ou Edovio, que protexía as 
de Caldas de Reis e arredores, 
quizabes lle debemos aínda hoxe 
que as súas augas saian fervendo 
do -fondo da terra; ou a Navia, a 
deidade feminina que co tempo se 
converteu nalgunha das virxes 
que hoxe asentan sobre os tornos 
dunha fonte, a cal tivo un Guito 
tan amplamente estendido no seu 
tempo· que ata deixou o seu nome 
nun rio da antiga Gallaecia. 

¿E que importa que uns tornos es
tean bendicidos por san Bieito ou 
san Adrián, se quen os fai brotar 

De Castelar a Castelao 
toria política e parlamentaria do 
século XIX. Por iso, chameille a 
atención sobre o esquecemento 
de Emilio Castelar niste ano do 
seu centenario. Díxome que ocu
pado noutros interesantes traba
llos esparexeuse dil. Anque xa 
tratara fondamente da sua rela
ción co noso país, hai trinta e un 
anos, mismamente, en canto 
chegóu a Puerto Rico, pra expli
car Socioloxía, na Universidade 
de Mayagüei. 

Encontróu Cores na biblioteca . 
daquela Universidade caribeña 
todos os discursos parlamentariós 
de don Emilio; mais enfocou a sua 
mirada ao tema que agora nos in
teresa. E asi publica de contado, 
na revista Atenea, nise ano f968, 
a densa monografía titulada Emi
lio Castelar y la alabanza de la cul-
tura gallega; dentro de unha serie 
de estudios seus a propósito da So
ciología. de los caracteres nacionales. 

Destaca Baldomero prime
ramente, 1.1º seu opú~cul~, 
o present1mento e intui

ción da nosa cultura que mostra 
Castelar, denantes de visitar e 
coñecer Galicia, no sublime pró
logo de Follas Novas. Logo con
firma as suas · previsións cando, 
repetidamente, viaxa pola nosa 
terra: "Desde qu~ me reconozco, 
siento por Galicia un culto de 
admiración casi religiosa, jamás 
iñterrumpido ni entibiado", diría 
don Emilio no entusiasta artigo, 

Galicia y Mondariz, escrito tras 
tomar as augas no entón famoso 
balneario dos Peinador. 

Se ben é no Homenaje a Rosalía 
de Castro, feito por Castelar no 
histórico discurso que pron:un
cióu no Circo de Artesanos coru
ñés, onde se manifesta nídiamen
te o pensamento do derradeiro 
presidente da I República a man
tenta dos ·problema5 da Galicia, e 
o bo sentimento pola sua idiosin
~ras ia: Que Cores comenta e 
compara, en varias páxinas, coas 
negativas reflexións de Juan Va
lera arredor de semellantes ternas .. 

· Lembróu o cultísimo letrado 
do Parlamento galego -ago
ra, afanosamente, xubilado

aquil vello traballo seu, e logo de 
proporcionarme decideu desviar 
a sua quincenal colaboración en 

. O Correo Galego, adicada ás figu
ras e imáxenes galegas decimo
nónicas, volvendo a discurrir so
bre Castelar, coma preludio ao 
tratamento de Murguía. E asi o 
fai, dende o outro domingo. 

Sobranceo ista tarefa dun dos 
máis agudos membros da xenera
ción da Noi~, porque o seu estu- · 
dio das ideas de Castelar sobre 
Galicia, supoño que sería o único 
que se escribeu. A non ser o pu
blicado por Anselmo López-Mo
ráis, na Estafeta Literaria, citado 
por Cores louvadamente, no que 
se lle adiantou un par de anos. 

A reXenda das augas 

é unha dama loura que se peitea 
ao arnencer? A ela1 quizabes, lle 
teñárnos que agradecer que o na
so ,país sexa iso que Cunqueiro 
c;:hamou "o dos mil ríos". 

Oprimeiro relevo chegou 
un día coa entrada das 
ninfas, baixo o acubillo 

dos estandartes romanos, e os 
vellos deuses foron deixándolle 
o sitio nos chafarices para que 

elas, investidas dos dons dos 
seus predecesores, xogaran aos 
enredos amorosos co divino 
Apolo, co esmorgante Dionisia 
ou cos feos sátiros que as perse
guían na clandestinidade do 
bosque, convertidas en eróticos 
seres, metade divinas e rnetade 
humanas, mentres posibilitaban 
a fecundidade dá natureza ou 
buscaban a compaña dun mortal 
que as devolvese a unha vida 
rnáis gorentosa que a dos con
flictivos moradores do Olimpo. 

E aquelas divinas . belezas, que 
amasaban os seus encantos 
'mentres fiaban nalgún re

cuncho dun souto ou entoaban 
os seus atraentes cánticos no co
razón da fraga, para ofrecer os 
seus tesauros a cambio dun bico 
de paixón; cando Roma deixou 
de ser quen era, foron condena
das ao inferno polos novas sacer
dotes, e no seu trono de auga vi
vificante sentaron santos e san
tas de todas as cores, tendencias 
e formas, e Virxes que, se ben 
non gardan a dozura erótica das 
súas predecesoras, seguiron man
tendo a. frescura benefactora do 
verdadeiro sangue da terra. 

As destronadas, sen embargo, 
mantivéronse e mantéñense 
asexantes no entorno do seu rei, 

BOROBÓ 

Pero aínda é tempo de pagar a 
nosa débeda co grandilocuente 
república. Quedan aínda dous 
meses do ano do centenario do 
seu pasamento, que hai q~e apro
veitar. Pola miña parte penso fa
celo, á vez que xunto os meus 
anacos que compondrán o volu
me de Daniel, o noso. Diste xeito, 
así coma Azorín pasóu De Gra
nada a Castelar, pasaremos no
soutros, gardando as debidas dis
tanci'!S, de Castelar a Castelao. 

Non é un xogo de palabras se
mellantes;· de apelidos casi 
idénticos, anque són tan dis

tintas as ideas e os feítos, dos seus 
respectivos titulares. Pois pásase, 
sen solución de continuidade, do 
centenario da defunción de D. 
Emilio (25 de maio de 1899) ao 
cincuentenario da morte de Al
fonso Daniel Manuel (7 de xanei
ro de 1950). E lfgase todo co dfa 
ou, máis ben, co ano das letras, 
consagrado a Murguía, académica 
e oficialmente. Sin que se poida 
desligar tampouco a conmemora
ción de Castelao, da do centena
rio da nacencia de seu máis inspi
rado coterráneo: Manu'el Ahto
nio. ¿Inspirado en principio, por 
il? Interrogación á que cabrá res
ponder no II Congreso da Poesía 
Galega, que se reunirá en Rianxo, 

· a finais do próximo verán, en ho
menaxe ao poeta de Catro a catro 
e pra debatir adrede da lírica, có
ma a súa, que navegou pola mar 
da Arousa... e a de altura. • 

FRANCISCO A. VIDAL 

no, compensando, moitas veces, 
as decisións dos novos rexentes. 
Elas son, pola boca dos nostálxi
cos paisanos, quen posibilitan 
que as augas desa fonte, baixo 
un rito máxico que as fai retor
nar do exilio, remedien os males 
do carpo e da alma dos crentes. 

¿Cantas veces, a mesmísima 
Virxe María, non usurpou os 
poderes dalgunha filla de Zeus? 

No fondo, os novos mitos, 
coas súas historias perfecta, 
mente artelladas e modifi, 

cadas pola adaptación ao tempo, 
non son rnáis que continuadores 
das . Nereidas ou das Náiades, 
que á súa vez lle tomaron un día 
o relevo aos deuses nativos. 

Pero con todo, os novas rexentes 
dos misterios da natureza seguen 
tendo corpo e alma, odio e amor, 
envexa e gratitude; son filántro
pos e avaros, burlóns nuns casos 
e malignos neutros, pero sempre, 
no fondo do·seu espírito (que ese 
non lle faltou nunca a ningún), 
está o castigo ou o premio a al
·guriha conducta dos humanos. 

¿E cantas veces, sen sabelo, can
do i~os en peregrinación a san 
Fulano non lle estamos renden
do pleitesía a algunha ninfa?• 

Marcos 
Colomer 

ANOSA TERRA 

'Tocamos en galega . 
simplesmente porque 
so~nos galegas' 

Estou lend9 Sinué el Egipcio por ter, 
ceira vez. E un libro de aventuras, 
pero ao tempo anal.isa o desencanto 
da vida e como somos e nos com, 
portamos ante distintas situacións. 

Que recomenda ler? 

Un dia en la vida de !van Denisovich, 
de Alexander Sotzenischin. Lino xa 
nove veces. Reléoo cando non me 
decido por nengun outro e a cada 
volta comprobo que me gusta tanto 
corno a primeira vez. Gústame reler 
os libros que rnáis me impresionan 
ou que máis causas me din. 

Ruxe, mxe acaba de sacar un dis-
co, que tipo de música facedes? 

Somos nove persoas que facernos 
rock en galego. Utilizamos unha 
ampla variedade de instrumentos, 
gaitas, acordeón, guitarra . .. Hai 
xente que di que facemo bravu, 
ainda que non nos incluimos en 
nengun movimento en concreto. 

É o voso primeiro disco, pero xa 
levades algun tempo apresentan
do a vosa música en concertos. 

Gravárnolo na Rádio Galega grazas 
a un programa de promoción da 
música en galego que teñen, pero 
encarregámonos nós da edición, 
nunha compañia da Estrada, e da 
distribución. Oeixámosllos a aquela 
xente que considerarnos que lle po
de gustar, vendemos nos concertos 
e só un pequeno número o distri
buimos nas rendas de música. Dese 
xeito podemos tamén promocio
narnos, porque ademais de expor os 
discos.colocan un cartaz que per
mete que a xente nos coñeza. 

Por que compoñedes en galego? 

Simplesmente porque somos gale
gos. Non pensamos se irnos chegar 
a un mercado máis ou menos am
plo, senón que tratamos de facet as 
cancións que nos gustan. 

A música apreséntase como un 
bon veículo de comunicación, 
que tipo de letras facedes? 

Tratamos de facer música festeira 
con letras irónicas, pero ·tamén 
de amor, xa sexa á língua, á terra 
ou ás n;mlleres e de desamor, de 
desencanto. Pero sempre teñen 
esa cornpoñente festeira ·á que 
antes me referia. • 
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• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS • 

O Trinque 
Feira de Santos en Monterroso 
O un de Novembro celébr~se a 
Feira de Santos en 
Monterroso, unha das máis 
grandes do país. As · 
transaccións de animais seguen 
a ter moita importáncia pero 

tamén hai uriha boa oferta de 
produtos da terra e diferentes 
trebellos. Pódese aproveitar a 
viaxe para visitar Portomarin e 
o castelo de Pambre 
en Palas de Rei. • 

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

Cede ira da Imaxe prosegue co ciclo 
adicado a King Vidor no 

•FESTAS 
que podemos ollar ÜUT daily 
bread (O noso pan de cada 

SAMAIN 
día, USA 1934) o Xoves 28 

Levan dez anos celebrán-
e o Sábado 30. O Venres 29, 
dentro do ciclo "Produción 

doo. De primeiras pode que galega", proxectan Disonán-
non sepa de que vai, se Ue cías e Polisóns de lnácio Vi-
din que é a festa dos caba- lar (1999), con entrada gra-
zos convenidos en caliveras tu.ita As proxeccións realí-
e con luces dentro, o que zanse ás 20,15 h. non sendo 
algunhas grandes áreas co- o Sábado que son ás 18,30. 
merciais nos queren vender 
coma o "halloween", pode • EXPOSICIÓNS 
que se lembre de cando 
vostede facia o próprio na CHILLIDA 
nenez. O Sábado 30 e Do- Podemos contemplar unha 
mingo 31 coa participación escolma dos seus ttaballos 
dun amplo abano de socie- no Museu de Arte~ 
dades culrurais e viciñais, 
centros de ensino, concello 

ránea Unión Fenosa baixo o 
título de "O papel e a terra". 

e distintos grémios. 

A Coruña 
MADRID, LABIRINTO 
DEMEMÓRIAS 
Un século de fotografia en 

•CINEMA Madrid (1959-1936), na Ca-
sa da Cultura "Salvador de 

CGAI Madariaga" até o 14 de No-
O Centro Galega de Artes vembro. 

Carte eira 

A festa dos cabazos, 
o Samain, vai ser 

celebrada en CEDEIRA o 
Sábado 30 e Domingo 31. 

En FERROL fano lo 
Domingo 31. 

ARTE MEXICANA: 
DE FRIDA KALHO 
A DIEGO RIVERA 
Por primeira vez no Estado, 
a Fundación Banié, en cola-
boración co Museu Reina 
Sofia, organiza a exposición 
Arte mexicana: colección 
Jacques e Natasha Gel-
man, que recolle obras dos 
pintores máis importantes 
do século como Kalho, Ri-
vera, Siqueiros, Orozco ou 
Maria Izquierdo. 

SEBASTIÁO SALGADO 
''Urna grac;a incena" é o tí-
rulo baixo o que se acobillan 
as fotografias do brasileiro na 
Casa do Home Damus, até o 
20 de Decembro. 

TAUROMÁQUIA: 
TOUROS E TOUREIROS 
A estampa do toureo visto 
desde a perspectiva dos artis-
tas máis relevantes do século 
XX. Da Fundación do Museu 
do Graoodo Español Contem-
páraneo en colaboración coa 

~ ABERTO ATÉ O 
MENCER II. Unha de 

vampir . Cinco ladr ns plane
an un golpe nun banco mexica
no pero, durante o mesmo, ca
tro deles rematan convertido 
en vampir s. Roben Rodríguez 
tan desmedido como na primei
ra entr ga afnda que cun chisco 
menos de sentido do humor. 

violéncia e a dir.adura. O golpe 
de Estado de Franco acaba con 
esta f. rma de educar e o sentido 
da supervivéncia disfraza de 
ódio o que antes fara amor, co.
fiecirnento e solidariedade. 

que traballa nunha experiéncia · 
de realídade virtual na que os 
protagonistas descoñecen que 
son unha ficción. Qmdo desee>;,· 
bren esta situación, rev~la~ ~· 

~ MUMFORD. Polo seu 
labor pr fisional, un psi

cólogo c nquire o tecoñecl
mehto da sociedade da pequena 
cidade americana á que vén de 
chegar; non impárta que sexa 
un impostor. Comédia na que 
importan. má,is os personaxes e 
os ambient~ que a acción. 

~ PARIS-TOMBUCTU. 
Betlanga chámao filme .. 

testamento pero o que resulta é 
unha maratón de chistes pesados. 
O hutnor xa non procede, coma . 
no Betlanga clásico, do contraste · 
eno:e a ó cartón.-pedra do ftan- \ 

Fundación Caixagalicia, per
manecerá até o 31 de Outu
bro na Sala de Exposicións 
de Caixagalicia. 

A DEUSA ATLÁNTICA 
É unha mostra fotográfica 
de Xosé Luís Vázquez
Iglesias que podemos ollar 
na sala de exposicións da 
Estación Marítima. 

PABLOÜRZA 
A pintura de Orza está ex
posta na Biblioteca Pública 
González Garcés. 

• CONFERÉNCIAS 

GWBALIZANDO A ARTE 
Ciclo sobre a arte do século 
que ven, na sala P. Ruíz Pi
casso do Museu de Arte Con
temporánea Unión Penosa, no 
que o Martes 2 de Novem
bro ás 19,30 h, falará sobre 
"Paradoxos frente a un novo 
milénio" Fernando Huid. 

Cuntis 
• F.ESTAS 

MAGOSTO POPULAR 
A asociación cultural O 
Meigall.o convida a partici
par no magosto que se vai 
celebrar no Campo da Feira 
o Sábado 30 apartir das no
ve da noite. Participarán os 
grupos Seb::ebra, Liorna, 
Quinta Feira e Manoel.+ 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

GALIZA EN Foco 
Vai pola X edición e acolle 
as fotografias de 32 profe
sionais da prensa galega. 
Promovida polo Clube de 
Prensa da cidade, encóntra
se no Centro Cultural "To
rrente Ballester". 

MARIA LOUREIRO 
Mostra as suas esculturas 
na galeria Sargadel.os, até o 
30 deste mes. 

• CONFERÉNCIAS 

ÜNACIONALE 
UNIVERSAL EN CHOPIN 
Impartida por José L. Pé
rez de Arteaga, no Salón· 
do Hotel Almirante, o Xo
ves 28 ás 20 h. 

•FESTAS 

SAMAIN 
O gn1po etnográfico A Re
volta organiza umha mostra 
de cabazos, do 28 ao 31 na 
Fundación Artábria. Para o 
Domingo 31, a partir qas 
20 h, convocan a participar 
no Samain que se celebrará 
na Praza do Concello. 

A Fonsagrada 
• CONFERÉNCIAS 

ASAÚDE 
NAS MULLERES 
Sobre a prevención do can; 
ero vai falar Isabel Salazar 
(ciruxana e parlamehtária do 
PSOE), no Salón de Actos do 
ConceUO o X0ves 4 ás 19 h. 

Lugo 
• EXPOSICIÓN$ 

LEOPOLDO NóvoA 
Pinturas e gravados das tres 

últimas décadas na Sala da 
Fundación Caixagalicia, até 
o 19 de Novembro. 

PINTORES 
ROMÁNTICOS INGLESES 
Na España do século XIX, 
no Museu Provincial até o 
31 deste mes. 

•MÚSICA 

RUBÉN DANTAS 

Narón 
•MÚSICA 

REAL FILHARMONIA 
DEGALICIA 
Dá un concerto o Sábado 
30, ás 20 h; no Auditório 
Municipal: 

Ouren.se 
QUINTETO • EXPOSICIÓNS 
Está formado por lrapoan -
Freire na trompeta, Edu LAZCANO 
Nascimento na guitarra, Ru- Até o 30 deste mes, a gale-
bén Dantas na percusión, ria Visol serve de cenário 
Joaquín Galindo no saxo e para as pinturas de Xoán 
Camilo Edwards no baixo e Manuel Lazcano. 
estarán o Venres 29 no Clu
be de Arte ~ Música Clavi
cémbalo. Para o próximo Xo
ves 4 de Novembro teñen 
programado a Steve Giorda
no & John Blake jazz duo. 

Moañ.a 
•TEATRO 

MEMORIAL 
"VEfGA ALFONSO" 
Que o Sábado 30 programa 
Vltimamente non dunno 
nada do Teatro da Lúa, cla
que é autor Alber Ponte, 
está dirixida por Gina Pic
cirilli e interveñen no re
parto Dorotea Bárcena, 
Roberto Leal, Ursia Gago e 
Beatriz Graña. 

AURIN 
É a compañia que repre
sentará, o Domingo 31 ás 6 
do serán no Café-teatro do 

· Real, a obra infantil "A 
viaxe do vento pequeno". 

•FESTAS 

CAFÉ-TEA'TRO DO.REAL 
O Venres 29 a partir das 20 
h. organizan a festa Guin
nes con diversas actuacións 
musicais. 

• EXPOSICIÓNS 

BLANCO TORRES 
A quen se lle adica este 
ano as Letras Galegas, é ta
mén protagonista desta 
mostra sobre a sua vida e 
faceres a través de fotos e 
textos explicativos que se 
encontra no Café-teatro do 
Real até fin de mes. 

Monforte 
• EXPOSICIÓNS 

Os CAPRICHOS 
A mostra desta série de F. 

· d·e Gaya encóntrase na 
:Casa da Cultura até o 7 de 
Novembro. 

SAL V AOOR CIDRÁS 
Departamentos titula o vigués 
Cidrás a sua mostra da gale
ria Marisa Mariníón. Consi
derado coma un dos valores 
da plástica galega, sitúase na 
estreita liña que separa o 
funcional e o artístico, pro
curando.que a arte se produ
za do xeito máis sinxelo. Até 
o 30 de Outubro 

ARnsr AS CAMIÑANTES 
No Albergue de San Francisco 
até o 23 de Decembro, e ser
ve para facer unha pequena 
homenaxe a Conde Corbal, 
finado en Marzo deste ano. 
Ademais da obra de Corbal 
recolle as pinturas de Figuei· 
ras, Moreiras e Quessada 
Jr; as esculturas de Enrique 
Conde, as caixas de Carba
llido, os debuxos de Alexan· 
dro Bobillo e as fotografias 
de Berta Ares. 

•MÚSICA 

FESTIVAL DE CORAIS 
Continua no-Teatro Princi
pal, o Sábado 30, coas de 
Tempos Novas de Cabeza 
de Vaca; Agramadas de 
Seixalvo; a Capela Madri
galista e a Coral Albor para 
proseguer o Domingo 31 co 
Orfeón V aldeorrés e a Coral 
de Ruada. 

•CINEMA 

PADRE FEIXOÓ 
O cine-clube ourensán 
proxecta, o Xoves 28 á 
20,30 e 23 h. na Casa da 
Cultura, Fear and loathing 
in Las Vegas, de Terry 
Gilliam (EEW, 1998). 

Pon.tevedra 
• EXPOSICIÓNS 

FORO ATLÁNTICO 
De arte contemporánea, 
na sua IV edición, que reu
ne a 3 5 galerias da Galiza, 
Portugal, España, Brasil 
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A película 
O pan naso 
de cada dio, 
de King 
Vidor, é 
proxectada 
oXoves 28 
e Sábado 30 
noCGAC 
da.CORUÑA. 

:f 
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Caxigueiro 
pre~a 

. suaultima 
proposta 

criativa en 
PONl'EVEDRA. 

ANOSATERRA 
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Colombia e Venezuela e 
se celebra no Pazo da Cul
tura do 28 de Outubro ao 
1 de Novembro. 

CAXIGUEIRO 
Presenta a sua última pro
posta criativa na Sala de Ex
posici6ns de Caja Madrid bai
xo o título de ''Xeografias". 

ANTÓN PA TIÑO 
Ánforas e labirintos titula 
Patiño a exposición de pin
tura que podemos ollar na 
galería Anexo até o 20 de 
Novembro. 

EsPÁCIOS 
AL TERNA TIVOS 
Proporciónannos a oportuni
dade de coñecer a novas 
criadoras, até o 30 de No
vembro, como Marina Fer· 
nández que mostra a sua pin
tura no pub Alsir;-1..aura Eva 
López que o fui na Cabana; 
Adolfo Bárcia fai unha in
tervención no Feira Vella; 
lnácio Fernández mostra as 
suas esculturas no Quinteiro; 
ou Sílvia lgrexas que realiza 
unha instalación no Grifón. 

ALFONSO 
Mostra antolóxica, organi
zada pola Fundación Barrié, 
adicada ao fotógrafo madri
leño Alfonso (1902-1990), 
que podemos ollar no edifí
cio Sarmiento do Museu de 
Pontevedra. 

HISTÓRIAS 
DE PLASTILINA 
Mil e unha, se facemos ca
so do título desta curiosa e 
divertida exposición que 
recria todo tipo de cenas 
cotiás e que estará no Cen
tro Comercial "A Barca" 
até finais de mes . 

A VINGANZA 
DE VERÓNICA 
De Man Ray a Matthew 
Barney. Exposición da co
lección de fotografia con
temporánea Lambert Art Co
llectian de Zurich. Até o 20 
de Novembro no Pazo da 
Cultura. Case duascentas 
cincuenta obras perten
centes a oitenta e catro ar
tistas cunha grande varieda
de de estilos e camiños. A 
idea do "verum icon" (ima
xe auténtica) aponta cara a) 
surprendente evolución da 
fotografia no século xx; 

• CONFERÉNCIAS 

EDUARDO SOTILLOS 
O Ateneu organiza un ci
clo sobre o papel dos ihte~ 
lectuais no fin de século no 
que, o Mércores 3 de No
vembro, intervén Sotillos 
para falar sobre "As rela
cións entre o público e o 
escritor: información e 
marketing". No Auditório 
de Caixapontevedra ás 20 h. 

•MÚSICA 

MILLADOIRO . 
O Venres 29 ás 21 h. no Au
tlitório do Pazo da Cultura. 

•CINEMA 

As DUAS TORMENTAS 
De D.W. Griffith (EEUU, 
1992), o Mércores 3 de 

. Novembro ás 20 e 22, 15 h. 
no Auditório de Caja Ma
drid, dentro do ciclo Histó
ria do cinema que programa 
o cine clube local. 

Póvoa. do C~ 
• CONFERÉNCIAS 

VALLE· INCLÁN 
A primeira conferéncia se
rá, o Xoves 28 ás 20 h. no 
Auditórici, a impartida por 
Carlos García Baión co tí
tulo "V alle-lnclán e o cate-

Convocatórias 
PRÉMIO. "LOBO DE CINEMA" 
Ao mellar traballo áudio-visual sobre 
médio ambiente aberto a profisionais e 
amadores de calquer idade, sexo e na
cionalidade. Os traballos poderán ser 
realizados en calquer formato (16 mm; 
35 mm; vídeo, diaporama ... ), e versa
rán sobre o entorno médio-ambiental 
e a sua problemática podendo ser re
portaxes, drámatizacións, humor, eco
denúncias, etc; cunha duración máxi
ma de 30 min. por traballo, podéndo 
apresentarse vários. Os prémios consis--
tirán nunha escultura sobre o lobo, 
habendo tantos como categorías. O 
prazo de presentación remata o 21 de 
Decembro deste año debendo enviar 
unha fita de vídeo que recolla o traba-

llo ao Apdo. 35 de Chantada (Lugo). 
Os traballos serán proxectados nas xi 
Xomadas de Cinema e Ecoloxia na 
Casa da Xuventude. Organiza o Cine
clube "Os Papeiros". 

CURSO DE BAILES LATINOS 
Impartidos por Xúlio Cruz e F~y Maga
llanes no Café-teatro do Real de Moaña. 
Salsa, merengue, etc. de Novembro a 
Xaneiro todos os Martes ás 20,30 h. por 
2.000 pta. ao mes. 

CINEMA E DIREITOS HUMANOS 
Curso que impartirá o Seminário Gale
ga de Educación para a Paz na Faculda
de de Educación de Santiago, cunha 
duración de 30 h. e homologado pola 

Consellaria de Educación e a Universi
dade cun crédito de libre configuración. 
Empeza o Martes_ 2 de Novembro ás 18 
h. e continuará en sesións semanais, 
Luns e Martes entre as 18 e as 21 h. con 
clases teóricas e práticas Impartido por 
Manuel Dios, está orientado a docentes 
asi como a alumnado dos últimos cursos 
de Ciéncias da Educación. O custe da 
matrícula é de 5.000 pta. e pode efec
ruarse nos locais do Seminário Rua Bas
quiños 33 12 B ou telefonicamente no 
981 561 956, por fax no mesmo número 
ou por correo electrónio: paz@sgep.org 

contemporánea de Betanzos (A Coru
ña), na rua do Castro 2, 15300, con 
telf. 981 770 011 e fax 981 774 285, 
informa que durante todo o ano im
pártense obradoiros libres e clases prá
ticas de Gravado calcográfico, Litogra
fia, Serigrafia e Fotografia. Os talleres 
libres están dirixidos a persoas co sufi
ciente coñecimento das técnicas pu
dendo ser para traballos pontoais (ma
teria is básicos incluidos) por 600 
pta/h. ou uso seguido ou periódico por 
1.500 pta/meiodia. As Clase Práticas 
realízanse durante todo o ano con 
atención personalizada e incorpora
ción en calquer momento. Máis infor
mación no local do centro ou nos 
telfs. apontados. + 

ÜBRADOIROS DE GRAVADO E 
FOTOGRAFIA 
O Centro Internacional da Estampa 

31 de Decembro, colga a 
sua pintura Uxio Cabaleiro. 

Ribadeo 
•MÚSICA 

tista ourensán a mostra de 
case trinta collages e ensam
blaxes, nunha homenaxe a 

, todo o que esta música ten de 
encontro fortuíto, e que po
demos ollar na galeria Trinta 
até o 15 de Novembro. 

M. CHAMOSO LAMAS 
Até o 5 de Novembro, no 
Museu Arqueolóxico, pode
mos ollar a mostra adicada á 
obra de Chamoso Lamas a 
través de Libros e fotografias. 

mo centro, podemos con
templar a colección Xogo de 
Suxeréncias, Granell e Ar· 
quitectura e tamén Os Li· 
bros de Artista, con pezas 
de roáis de setenta autores. 

CAMIÑODE 
SANTIAGO VIRTUAL 
Unha nova forma de via
xar polo Camiño e polo 
tempo sen ter que moverse 
de San Martiño Pinário. 
Até o 31 de Decembro. 

SANTIAGO 
Asi se titula a mostra que 
podemos contemplar, até o 
31 de Decembro, no Pazo 
de Xelmírez, Coléxio Fonse
ca e San Paio de Antealtares. 

PEREGRINACIÓNS 
XUDEAS 

MusEU 
DO Povo GALEGO 
Ademais dos fundos habi
tuais do centro, tamén pode
mos ollar a mostra adicada a 
Santiago e o! camiños de 
Santiago e a de esculturas de 
X. Francisco López Noia 
Francés titulada Fauna. 

ARTE GALEGA 
A Confederación de Empre
sários de Gal.iza fáille unha 
homenaxe á arte galega, 
co gallo das "Xornadas 
Empresa galega e Cultu
ra", no Salón de Actos da 
sua sede (Rua do Vilar 
54). Case unha vintena de 
artistas contemporáneos 
desde X. Quessada, Ale· 
xandro, X.L. de Dios até 
Ramón Conde, Buciños, 
X. Cid ou Acisclo. Até o 
15 de Novembro. 

•MÚSICA 

cismo do Pculre Astete". A · 
segunda, o Venres 29 ás 12 
do meiodia, leva por título 
"A significación da obra de 
Valle-Inclán" e será pro
nunciada por Bieito Vare· 
la Xácome . O Sábado a 
partir das 20 h; leitura de 
fragmentos da obra do es
critor e concerto de música 
tradicional por Alfonso 
Franco e Paula Danes. 

Póvoa de T. 

ÜRQUES'IRA SIN!ÓNICA 
DE PROKOVIEV 
Dá un concerto na parróqÚia 
de Sta. Maria, o Mércores 3 
de Novembro ás 20 h, den
tro do proWama de Caixagali
cia "Violins de Outono u". 

TREMA TERRA. ARTE 
RITUAL AFROCUBANA 
Os rituais das principais reli
x ións: Vodu, Espiritismo, 
Santeria, Regla, Conga e 
Sociedade Secreta Abakuá 
na igrexa de San Domingos 
de Bonaval. Os grupos cuba
nos Malaika e La Jungla 
(Xoves ás 20 h. e Venres ás 
20 e 22 h.), representan os 
rituais tal e como se realizan 
na illa caribeña. Organmi.do 
pola Furulaci6n Granell. 

CGAC 
Até o 8 de Decembro pode
remos ver, no Centro Gale
ga de Arte Contemporá
nea, as 35 obras do xa desa
parecido Rafael Baixeras, 
que pertenceu ao grupo 
"Seis e catro" e, máis tarde, 
ao movimento "Atlántica", 
realizadas entre 1970 e 
1988. Tamén neste centro 
ternos as pinturas de Ro
bert Mangold até o 12 de 
Decembro. Por outra ban
da, e até o 31 de Outubro, 
permanecerá exposta a obra 
da australiana T racey Mof
fatt neste mesmo lugar. 

Formada coas imaxes dos 
fotógrafos israelis Micha 
Bar-Am, Alex Levac, Kobi 
Klamanovitch, Scholomo 
Taitz e Jonathan Torgov
nik recorre os carro polos 
de atracción xudea: as tum
bas dos zaddikim (homes 
santos) de Galilea, o Hillu
la del Baba Sali de Netivot, 
o Norte de África e a tum
ba do rabino Nahmán en 
Tratslav (Ucraina). Até o 
12 de Novembro no Museu 
das Peregrinaci6ns. 

JAVIER A.BRALDES 
F.stará o Domingo 31 á5 17,30 
na NASA dentro da progra
mación dos concertos didác
ticos de Asteroide b-612. 

•TEATRO 

CIRANO DE BERGERAC 
A coñecida obra de Edmon 
Rostand será representada 
pola compañia Ubreescena 
na Casa da Cultwa o Sába
do 30 a partir das 19 h . 

Red~ndela 
• CONFERÉNCIAS 

ALFONSO EIRÉ 

San.x.enx:o 
• EXPOSICIÓNS 

XOÁN CERVIÑO 
Ocupa, coas suas pinturas e 
esculturas, a galeria Pilar 
Parrá, até o 30 de Outubro. 

Santiago 

ARTE AFRICANA. 
O noso director falará, o 
Venres 29 ás 20 h. no Au
ditório ''Xosé Figueroa", so
bre "Os meios de comuni
cación", c~clo artellado po
lo BNG kkal. 

• EXPOSICIÓNS 

• EXPOSICIÓNS 

X.M. TOMÉ 
Até o 4 de Novembro, na 
galeria José Lorenzo, mostra 
as suas pinturas. 

RENATA ÜTERO 
Mostra ~nha instalación 
na sala N ASA. · 

Ux10 CABALEIRO MIGUEL MosQUERA 
Na Casa da Torre, e até o "Jazz Fussiqn"denomina o á.r-

A TERCEIRA DIMENSIÓN 
No Pazo de Bendaña, sede 
da Furulaci6n Granell, expo
sición artellada con máis de 
un cento de pezas pr~en
tes de novecpaíses da Africa 
Subsahariana. A colección é I 
propriedade de Joaquín Ye
bra e cédea ao museu duran
te tres meses para a sua exi
bición .. Ademais, neste mes; 

Outono fotográfi.có 
Numerosas as activiqades e exposicións, 
como tofos os ands, que recolle o Outo
no fotográfico que se desenvolve por case 
toda a nosa xeografia e no que partici
pan cinco novas institucións. Vaiam95 
coas exposicións, coas de OURENSE: 
''Deriva", de Eduardo Ochoa, unha sé
rie de imaxes sobre escaleiras, na librarla 
Eixo do 29 de Outubro ao 13 de No
vembro; "Fotopress 99", os mellares 
traballos de fotoperiodismo español no 
Museu Municipal, do 29 de Outubro ao 
17 de Novembro; ''XV Concurso Xu· 
ventude 99" e "Certarne de Fotografia 
98", do lnjuve, na Casa da Xuventude, 
do 29 de Outubro ao 14 de Novembro; 
"Galiza en foco", organizado polo Clu
be de Prensa de Ferrol, reune a 35 foto
poridistas galegas no Ateneu, do 29 de 
Outubro ao 13 de Novembro; ''Encon
tros", de Mark Ritchie, imaxes de vários 

anos de distintos .lugares, en Studio 34, 
do 1 ao 15 de Noverribro; "Metade e 
metade", traballos de J. Arisa e S. Mu
nuer'a, españois, e E. Hemández e Y. 
Lomba, cubanos, co carpo como nexo 
de unión, na galeria Viso4 do 1 ao 10 de 
Novembro; "O viño e o camiño de 
Santiago", os prémios e obras escolma
das deste certame, no café Bohemio, do 1 
ao 30 de Novembro; "Mercado de San
to Agostiño da Coruña", do colectivo 
"Ollo de vidro" da A.C. Alexandre Bó
veda sobre esta praza de abastos, no Ii
ceu, do 1 ao 15 de Novembro; ''Escola 
de Arte António Failde", os traballos 
do alumnado do Ciclo Superior de Foto
grafía, na própria escola de arte, e os de 
Deseño Gráfico, nos trinques de Interóp
ticas, durante tudo Novembro; "Alfonso 
(1902-1998 )", do fotógrafo madrileño 
Alfonso Sánchez Portela, no Museu 

Municipal, do 3 ao 17 de Novembro; 
"Rick Dávila 1989-1998", de Rick 
Dávila, qúe recolle imaxes dos seus pro
xectos roáis importantes, na Aula de 
Cultura de Caixagalicia do 4 ao 30 de 
Novembro. En CELANOV A, do 1 ao 
15 de Novembro, "Anónimos?", de X. 
Vázquez Árias, o Rizo, as persoas .da bis
barra de Celanova nas suas feiras e fes
tas dos anos 50-60, no Centro de Servi
zos Sociais; "Viño con esmero", de 
Santi M. Amil, na cafetaria América, 
do 2 ao 30 de Novembro . . En SAN
TIAGO, a voluntaria en Nicarágua do 
CosAL, Carme Vidal, mostra "Nicará
gua, esperanza dun povo", na Casa da 
Xuventude, do 2 ao 15 de Novembro; 
"Foto traballo 99", os prémios e foto
graf ias escolmadas deste certame de 
Nariempo, no Hotel Los Tilos, do 29 de 
Outubro ao 14 de Novembro. En MA-

REAL FILHARMONlA 
DE GALIClA 
Con Lucas Alemán, no 
violino e coma director e 
Gregori Nedobora no vio-

A compañia 
andaluza l.a 
Compoñía 
repreHnta 
"Ha pa10da 
un ángel" 
na Salo 
Galán de 
SANTIAGO. 

CEDA, no castelo, do;¿ ao 16 de No- · ' 
vembro, "Máxia no Carreira", de Si
món Balvis, os magos roáis destacados 
do país que pasaron polo Mesón do Ca-- -
rreira de Lugo. En RIBADA VIA, na 
Casa da Cultura , do 2 ao 30 de Novem
bro, "Ribeira Sacra", de Xosé M. Ote
ro. En VERIN, na Casa da Xuventude, 
do 1 ao 14 de Novembro, "Visións ve
rinenses en branco e preto", o resulta
do dos cursos organizados polo conce
llo. En LUGO, no Ed.ifício Administrati
vo da Xunta, do 2 ao 30 de Novembro, 
"IX Certame Medio Ambiente 99", 
certame organizado polo Ateneu de Fe
rrol. Hai máis exposicións en marcha e 
informarémosvos a medida que vaian 
abrindo. Para máis dados sobre os cur
sos, presentacións, proxeccións e outras 
actividades, o mellor é solicitala na Ca
sa da Xuventude de Ourense. + 

1 1 
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lucas 
Alemán, 

como 
director e 
violino, e 

Gregori 
Nedobora, 
no violino, 
están coa 

Real 
Filhannonia 
de Goricia o 

Xoves 28 en 
SANTIAGO e 
oVenres 29 

en VIGO. 

A Rede 

• 

lino, con obras de Grieg, 
Mozart e Dvorak, o Xoves 
28 no Auditório de Galiza 
ás 21 h . 

SHOW SINCEIRO 
A Sala de Servizos Espe 
ciais NASA acolle, todos o 
Venres de Outubro, ás 12 
da noite por 800 pta; Ana 
Pudor Show Sinceiro; es
pectáculo de cabaret, café
cantante e teatro de varie
dades. 

•CINEMA 

Ü DESEXO 
De Rafael Dieste, do Martes 
2 ao Xoves 4 de Novembro 
no Salón de Actos da Fundar 
ci6n Caixagalicia. 

• CONFERÉNCIAS 

CLUBE ALÉN Nós 
A organización nacionalis
ta inaugura, cunha charla 
sobre "O futuro da univer
sidade no mundo" imparti
da por Dario Villanueva 
Prieto, as actividades para 
o presente curso. lste Xoves 
28 ás 20 h. no Salón do 
Hotel Meliá.-Araguaney. 

•TEATRO 

HA PASAOO UN ÁNGEL 
Espectáculo de danza pola 
compañia La Permanente 
de Andalucía. Cinco ami
gos reúnense para tomar un 
café. Baixo os seus sorrisos 
móvese un mundo de dese
xos frustrados que as boas 
maneiras nunca deixarán 
mostrar en público. O 
Venres 29 e Sábado 30 na 
Sala Galán á 22 h. 

Ü SILÉNCIO 
DASXIGULAS 
É cenmcada pola compañia 
basca Legaleón-T eatro. A 
obra é o resultado de com
binar fragmentos de Ringo 
Rango e Transpart.e de super
ficie , de Antón Reixa. Es
pectáculo cómico-negro, 
parente do dadá e do surre
alismo. O Xoves 28 e Ven
res 29 ás 22 h. e o Sábado 
30 ás 23 h. na NASA. 
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CAIXA ÜALIClA 
www.caixagallcia.es 

A páxina de inicio d Caixa Gallcia está 
en casrelán, pero inclue unha versión n 
galego. Na web atópase mformaci6n so· 
bre os produws e servltos qu ot rec , 
sobre a fundación e a axéncia de vlaxes, 
f;l$i com<:> not{clas e información xei;al. 
Tamén <:lá coma d g¡;up<;> de empresas 
da. Caixa e da sua oferta imobil*ia. • 

Últimos dios 
para 

comtemplar 
a exposición 

fotográfica 
de Virxílio 
Viétez en 
MADRID. 

1 ... 

Sá.rria 
• EXPOSICIÓN$ 

TAUROMAQUIA E 
PROVERBIOS 
De Goya, estarán, até o 3 
de Novembro, na igrexa do 
Salvador. 

Tu.i 
• EXPOSICIÓNS 

ANTÓNJO ABAD 
Mostra as suas pinturas na 
galería Trisque! e Medúlio 
até finais de mes. 

Vig.__o __ _ 
• EXPOSICIÓNS 

MODERNISMO 
CATALÁN 
Máis de 20 artistas desde 
Rusinyol, pasando por A. 
Gaudi, até Mas i Fondevi
Ua, móscránnos a sua vi
sión do modernismo a 
meio de óleos, deseños, 
acuarelas, estucos policro
mados e alfaias. Na Sala de 
Exposicións do Centro Cul
tural Caixavigo até o 14 de 
Novembro. 

MONTSE AMIGO, 
Emília Guimeráns e Helena 
Lapeña mostran as suas cria
cións, pintura, cerámica e fo
tografia, na galería Abe! Lepi
na até o 13 de Novembro. 

' XACOBEO 
Exposición bibliográfica, ic.o
nográfica e documental, c.on 
exemplares dos séculas XVI a 
XVJJI ou máis recentes do XIX. 
Aberra até o 17 de Decem
bro, na Biblioteca Penz:ol 

Concello Comarcal do Bai.x 
Uobregat (1994), de Carios 
Ferrater. 

CARLOS FERRA TER 
Primeira mostra desta tem
pada do Coléx:io de Arquirec-

' tos adicada a unha das prin
cipais figuras da arquitectu
ra española da actualidade. 
Até o 11 de Novembro po
deremos contemplar os pla
nos, maquetas e fotografías 
dos proxeccos así como 2 
áudio-visuais sobre a arqui
tectura deste barcelonés. 

AXA 
Até o 1 de Novembro po
demos contemplar, na sala 
dos Peiraos, a mostra de 
traballos presentados ao ll 
Concurso fotográfico AXA. 

Xo É L. SANT ALLA 
"Un mundo feliz" noméase 
o en aio fotográfico deste 
artista qu podemos ver na 
galería Ad Hoc até o 10 de 
Nov mbro. 

TUTANKHAMON, 
IMAXES DUN TESOURO 
BAIXO O DESERTO 
Producida polo Museu Egipci 
de Barcelona e a Fundación 
Arqueolóxica Colos, coa cola
boración da Universidade de 
Oxford, Griffith Institute, 
Ashmol.ean Museun de Ox
ford e Metropolitan de New 
York, amostra está orientada 
especialmente ao públic.o fa
miliar e escolar. Na Sala Te
mática de Caixa Vigo e Ou
rense até o 1 de Novembro. 

TÁPJES 
Unha colección de litogra
fias e augafortes de Antoni 
T ápies encónttase na Sala 
de Exposicións da Funda
ción Caixagalicia, onde po
deremos contemplalas até 
o 31 de Outubro. 

Xúuo VJLLARINO 
"O éxodo kosovar" titula 
Villarino as suas fotografias 
expo~tas na sala Expovoz:. 

•MÚSICA 

NA LÚA 
Con case vinte anos no 
mundo da música presen
tan o seu novo disco "Feiti
zo" na Sala-de Concertos do 

Anúncios de balde 
• Oferécese xoven terapéuta, en Vi
go, para acompañar enfermos e perso
as maiores en hospital ou domicilio . 
Telf. 616 323 933 

• Búscase persoal de hostelaria, ca
mareiros/as, cociñeiros/as, axudantes, 
persoal de limpeza para empresa de 
Vigo. Contrato laboral e alta na Seguri
dade Social. Telf. 656 841190. 

• Señora oferécese para cuidar po
las mañás ou noites a señora maior na 
zona de Vigo ou Santiago. Telf. 606 
077 607. 

• Vendo impresora matricial Epson 
LQ-200 por 1 O.ODO pta a negociar. 
Manolo, telf. 616 354 911 

• Paso traballos a ordenador (gráfi
cos, teses, etc.), rápido e económico 
para a zona de Vigo. Telf. 986 202 853 

• O Domingo 19 de Dezembro ·cele
bra-se a 111 marcha nacional pola li
berdade das presas e presos inde
pendentistas. Venhem de ser reagru
pados, nove na actualidade, no cárce
re de Paradela (Teixeiro). A jeito de re
cibimento e oom o objectivo de aumen
tar a presom social para dar passos 
cara a sua liberdade, pom-se andar 
esta marcha. Animamos-vos a colabo
rar na sua organiza~m . difuí}dir a con
vocatória e participar nela. E hora de 
saca-los fora. Convocan Comités Anti
Represssivos da Galiza e Juntas Ga
legas pola Amnistía. Fretarán-se auto
carros desde as principais comarcas. 

•A Federación de AA. de VV. de Vigo 
apoia a Plataforma de Solidariedade 
con Timor para axudar á reconstru
ción. Aquelas persoas que queiran 
contribuir poden facer o seu ingreso 
na oonta 20800000790040266831. 

• Clases particulares por diplomada 
en Maxistério . Horário flexíbel, zona 
de Vigo. Telf 986 200 058 

• Xevale vende bonos ecolóxicos pa
ra a repovoacion forestal. Planta a 
tua árbore mercando un "Bono-ár
bore". Garantimos a plantación de 
duas árbores autóctonas. Envía 500 
pta. (xiro, selos ... ) ao Apdo. 35 de 
Chantada ou fai o ingreso na conta 
115-2 de Caixavigo en Chantada indi
cando nome e enderezo. Todas as 
persoas recibirán un certificado. 

•Buscamos, para alugar, unha ca
sa grande cun anaco de terreo en Vi-

go. Telf. 986 470 203, preguntar por. 
Begoña. 

• Se desexas ten información so
bre a transexualidade podes escre
ber ao correo electrónico: transga
leg@lettera.es 

te conhecida. MNG (Vigo), Romil 80, 
entrecháo. Telf. 986 281 781. 

• Urxe a venda dunha casa de cantei
ria, amoblada, en Baltar (Ourense), oon 
horta de 2.000 m2. Razón nos telf. 988 
466 827, 988 409 211 e 988 302 404. 

• Alugase piso en Mañn, céntrico, to
talmente novo, todo exterior. Telf 986 
703 146 a calquer hora. 

• A Asociación Cultural e Viciñal 
"Emílio Crespo" de Návia (Vigo), 
oferécelle a todas as persoas, xo
véns artistas, de Vigo e bisbarra a 
oportunidade de expor as suas 
obras na sede da asociación. Telf. 
986 241 534, de Luns a Venres de 
17a20h. 

· • Véndese moto Vespa C-BF. 50.000 
pta. Telf. 981 857 257. 

• Rias Baixas. Vendo chalet de 2 
andares, máis garaxe e 2.590 m2 
de terreo e unha casa vella. Ideal pa
ra construir unha residéncia para a 
terceira idade. Telf 923 267 657. 

• Esquerda Nacionalista-Mocidade pon 
á venda os textos da IV Asemblea Na
cional baixo o título de "Galiza a nosa 
pátria A esquerda, a nosa identidade". 
Envíanos 300 pta. en selos ao apdo. 
384, 15780 de Santiago e recibiralos 
xunto cun autooolante oo texto: Mi/nares 
para que? Abolición do exército. 

• Precísase secretária con coñeci
mentos de informática a nível usuário 
egalego. Tif. 656911187. 

• Véndese terreo en Ferrol, perto 
do mar e a carón da rua, xunto á resi
déncia , 84 áreas (16 ferrados) . Boa 
para negócio ou casal. Prezo a con
vir. Telf. 982 594 318. 

• Equipa de futbol sala, integrado 
por seguidores da Pátria Galega, 
precisa axuda económica, social e 
humanitária para poder entrenar , 
xogar maratóns e os campionatos de 
inverno e verán. Manden a sua axuda 
económica (xiros postais) ou material 
ao Apdo. 1.262, 32080 de Ourense. 
Benzón. Pioneiros futbol sala. 

• Véndese Renault 5, matrícula PO
T por 200 .000 pta. Telf. 986 250 92?. 

1 • A venda, nas principais livrárias de 
Vigo, o livro intitulado "Recuperando 
a nossa história 11" realizado por o 
colectivo feminista Mu/heres Naciona
listas Galegas ao pre~ de 700 pta. A 
biografia de urna dúzia de mulheres 
destacáveis da história da Galiza e 
resgatadas da escassa valoraQáo da 
mentalidade androcéntrica que im
pregna a história oficial maioritarimen-

• Estou na procura de páxinas web 
independentistas (galegas, catala
nas, bascas ... ). Quen saiba o endere
zo dalgunha agradeceríalle que escre
bira a profundo_kaos@mixmail.com. 

• Véndese bici de carreiras Orbea, 
en perfeito estado de conservación. 
15.000 pta. Laura, telf. 981 577 074. 

• Rapaz con desbrozadora, oferécese 
para limpeza de fincas e montes na 
comarca de Ferrol-Terra Garanto se
riedade no traballo. André (Neda) Telf. 
981 347 060 ou 619 488 761. 

• Oferécense señoras para servizo 
no fogar. Garantida seriedade, respon
sabilidade e capacidade. A mei;:i xoma
da, por horas ou de mañá. T amén lim
peza de oficinas. Na oomarca de Ferrol
Terra. Telf. 981 347 060 e 619 488 761. 

• Autoprodución, transformación e 
venda de: vinhos e aguardentes medi
cinhais. Azeites e cremas para massa
gens. Cosmética terapéutica e natural. 
Refrescos, zumes, vinhos, espumosos e 
licores naturais. Apdo. 821 , 15789 Com
postela. Telf. 670 902 176 981 572 163. 
Correo electrónico: heliofilas@jet.es. We
ep: http//menbers.es .tripod:de/heliofilas 

• Grande oferta de discos e case
tes, anos 70 e 80. Prezos interesantes. 
Chamar ao s r. Baños. 986 413 496. 

• Na Coruña, véndese Citroen AX, 
motor 1.400, 83.000 Km. Chamar ao 
639-410 968, á noite a partir das 21 h. 

• Na Coruña, alúgase baixo na Av
da. de Arteixo. Até 400 m2

• Facilida
des. As persoas interesadas poden 
chamar ao telf. 981 235 298. 

• Véndese furgón autocaravana 
con ducha, auga quente, neveira, ca
lefacción , cociña e toldo . 5 prazas . 
perfecto estado . Tfl. 981 213 803• 

ganizado pola Fundación 
Caixa Galicia e que, o Xo
ves 28 ás 20 h. na sala da 
fundación, Beatriz Santos 
falará sobre "Trastornos 
da alimentación: unha 
visión multicausal" 

Porto 
•MÚSICA 

CF.SÁRIA ÉVORA 
A embaixadora da música 
de Cabo Verde no mundo 
estará no Coliseu o Sábado 
6 de Novembro ás 22 h. 

A ARTE MEDIEVAL 
GALEGA 
Por Mª Dores Barral, no 
Salón da Actos da Funda
ción Caixagalicia, o Venres 
29 ás 20 h. organizada po
la Asociación de Amigos 
dos Pazos. 

III XORNADAS 
DE SAÚDE NATURAL 
Rematan coa conferéncia, 
o Xoves 28, de Juan J. 
Núñez sobre Medicina 
da alma. 

Vilagarcia 
-• EXPOSICIÓNS 

Festival jan do Porto 

Auditório Caixavigo o Do
mingo 31 ás 22,30 h. 

REAL FILHARMONIA 
DE GALICIA 
Con Lucas Alemán como 
director e violino e Grego
ri Nedobora no violino, dá 
un concerto o Venres 29 ás 
20,30 na Sala de Concertos 
do Teatro García Barbón. 

Ningures babeo a dirección · 
de Etelvino Vázquez e con 
Salvador del Río, Casilda 
Garcia, Sónia Rua e Xosefa 
Barreiro no reparto. Segun
do o seu director é "un es
pectácuki de humor corrosi
vo conservando o seu comi
do crítico e acedo". O Ven
res 29 e Sábado 30 ás 22,30 
h. no Audit6rio de Caixavigo. 

A PALABRA PINTADA 
Ou "Conttacomos" é unha 
curiosa mostra na que par
ticipan 25 artistas da paleta 
e outtos tantos da pluma e 
que está na galeria Arcana 
(rua de Sta. Lucia), até fi
nais de mes. 

X ove 
•MÚSICA 

ÜRQUESTRA SINFéNICA 
DE PROKOVJEV 

Desenvólvese no Teatro Municipal Rivoli, 
do Venres 29 de Outubro até o Domingo 
7 de Novembro. Richie Beirach & Gre
gor Huebner duo o Venres 29; Jason 
Lindner Big Band & Carlos Azebedo En
semble, o Sábado 30; Jazz.cinema: 100 anos 
de Duke (até o Mércores 3), con Symp
hony en black, Date with Duke, de Geor
ge Pal, A.natomia de um crime, de Otto 
Preminger, París Blue, de Martín Ritt, ou 
Reminiscing in temp, fita autobiográfica; 
voltando ás actuacións en directo, o Xoves 
4 estará Fred Hersch; o Venres 5 Julian 
Argüelles Octet & Joao Paulo Trio; o 
Sábado 6 Dave Douglas Quartet (Down 
Beat Critics Poll Winners Concert); e o 
Domingo 7, Palatino (Aldo Romano, 
Marco N eri, Glenn Ferris e Michael Be
nita). Todas as actuacións son ás 22 h . 
Ademais, na sala de ensaios, workshop de 
big band orientado por Cecil Bridgwater 
(que tamén fará unha improvisación na 
Escola de Jazz.); e outra improvisación leva
da por Richie Beirach na ESMAE. + 

Madrid 
• EXPOSICIÓN$ 

VIRXÍLIO VIÉITEZ 
• TEATRO • CONFERÉNCIAS 

LUGAR COMUN ANORÉXIA E BULÍMIA 
Cenificada polo TeatTo de Ciclo de conferéncias or-

Dentro do programa de 
Caixagalicia "Violins de 
Outono ll", na Casa da 
Cultura o Martes 2 de No
vembro ás 20 h . 

Até finais de mes, no Canal 
de Isabel 11 ; exposición de 
máis de cento e medio de 
fotografías da Galiza rural. • 
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-0- PAULA BERGANTIÑOS 

Discos de pedra, singles e 
elepés, gardan preciosamen
te desde primeiros de século 
a história dos clásicos da 
música galega. Gaiteiros, 

-agrupamentos musicais, co
ros, compositores clásicos, 
intérpretes de zanfona e vio
lino teceron ao longo de oito 
décadas un legado de músi
ca tradicional conservado, 
na maioria dos casos, grá
cias ao interese P,.articular de 
coleccionistas. E a história 
dos Clássicos da Música Ga
lega que através dunha re
compilación en dez compac
tos apartir da Primavera re
cuperan para o mercado a 
Fundat;om Meendinho e a em
presa discográfica Boa Music. 

A colección vai oferecer grava
cións orixinais da música gale
ga, actualmente descataloga
das ou esgotadas, desde 1904 
até a década dos oitenta. Sairá 
a venda no mes de Abril e rer.o
lle ao redor de 200 melodias e 
máis de 1.000 páxinas ilustra
das que estudan a história re
cente da música tradicional. 
Unha idea orixinal da Fun
dar;om Meendinho que será 
distribuida por Boa Music no 
2000 através do selo Do Fol. 
Todos .os volumes están prolo
gados por especialistas e in
cluen ilustracións, notícias, cu
riosidades e surpresas, "que 
ainda hoxe son escasamente 
coñecidas polo grande público". 

De:z compactos temáticos 

A obra, que segundo os seus 
promotores é de ;•carácter abriga
do" se se quer coñecer e com
prender a música tradicional, bo
ta a andar coa primeira gravación 
comercial. "En 1904 -canta Ra
mom Pinheiro Almuinha, director 
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criativo do proxeatcr- o coro pon
tevedrés Aires da Terra (aoque 
se lle adica o último compacto) 
realiza as primeiras gravacións 
comerciais da história da música 
galega para os técnicos da com
pañia do Gramophone, chega
dos expresamente desde Paris 
para·tal fin. Partindo desta expe
riéncia e chegando aos grandes 
mestres dos oitenta - engade 
Pinheircr- a colección reune as 
obras e interpretacióris daquelas 
personalidades do mundo da 
música tradicional de cualidade e 
vixéncia intempor~is", é dicer fi
guras como os Gaiteiros de Sou
telo, Faustino San~lices, Florén
cio "O Cego dos Vilares" ou Ri
cardo Portela. 

Gaiteiros para un século é o le
ma co que se apresentan as 
duas primeiras entregas. Ovo
lume 1 recolle os grandes mes
tres da gaita da primeira metá
de de século resgatados de dis
cos de gramófono e o segundo 
compacto abarca os anos se
senta, setenta e oitenta. "No 
primeiro quixemos incluir tamén 
imaxes dixitalizadas e partituras 
de mestres como o Gaiteiro de 
Ventosela ou o Rilo de Betan
zos que non tiveron a oportuni
dade de gravar. Algo semellan
te taremos coas Gaiteiras de· 
Ribadeo, o primei.ro grupo femi
nino da nosa História. Non te
ñen nada gravado en vinilo pe
ro atopámol.as tocando nun 
NO-DO, un episódio que quere
mos reproducir para CD-ROM". 

As agrupacións musicais serán 
as protagonistas dos discos tres 
e catro. Na primeira entrega a 
variedade que se foi conforman
do. na primeira metade de sécu
lo, que vai en palabras de Pin
heiro "desde o clasicismo do 
cuartet0 dos gaiteiros de Soutelo 
até as anovadoras propostas 
musicais de murgas do ·mamen-

to con clarinete, saxofón e acor
deón como acompañamento, Os 
Beiros por exemplo". A segunda 
entrega (disco número catro) re
colle formacións continuadoras 
que "preservaron as sonoridades 
clásicas, criando ademais, unha 
nova forma de afrontar e inter
pretar a música marcada polas 
pautas de sobriedade, limpeza 
de execución, técnica instrumen
tal e respecto ás fontes orixinais 
de onde entresacaron as pezas 
do seu repertório", engade. 

A descuberta dos clásicos ensi
na tamén que no país, os primei
ros en recoller, reelaborar e in
terpretar a tradición musical fo
ron os coros. E no camiño do 
seu coñecimento, a estas primei
ras sociedades de folclore tamén 
adica esta coleción sendos volu
mes. Repertório tanto da Galiza 
como da emigración americana 
recompila o primeiro deles, adi.
cado á primeira metade de sécu
lo. Séguelle un segundo volume 
(disco seis) que propón un per
corrido pala sua evolución, xa 

· que segundo explica Pinheiro 
despois da guerra civil española 
ábrese un novo marco socio-po
lítico que influirá decisivamente 
no desenvolvimento das forma
cións musicais. "Os coros van 
ser os máis afectados sofrindo 
enormes modificacións na sua 
estrutura e espectáculo". 

Violino e :zanfona 

Se existen na história da música 
tradicional dous instrumentos 
solistas que a carón dá gaita 
merezan atención senlleira, 
eses son a zanfona e o violino. 
No 1904 Perfecto Feixoó prepa
ra as que se consideran como 
primeiras gravacións con . zanfo-

. na. As suas , as de Faustino 
Santalices, que anos despois 
tentou revilitalizar e dignificar o 
seu uso, e as que o recuperaba-
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ron definitivamente nos anos se
tenta da man de autores como 
Miro Casabella, Em ilio Cao , 
Amáncio Prada e Antón Corral 
compoñen o disco adicado a es
te instrumento. Asi mesmo no 
traballo sobre a história do violi
no xúnguense interpretacións en 
versión orixinal de Floréncio, "O 
Cego dos Vilares" -o último vio
linista popular dunha saga de 
músicos ambulantes e cegos- e 
unha selección de melodías tra
dicionais ou de corte tradicional 
arranxadas para este instrumen
to por Manolo Quiroga ou Pablo 
Sarate, entre outros. 

"O repertório das formacións po
pulares -sinala Ramom Pinhei
ro- non emanaba somente da 
tradición. Durante todo este sé
culo fóronse adaptando compo
sicións dos grandes músicos ga
legas por parte de todo tipo de 
formacións". Traballos interpreta
dos por bandas de música, ma
sas corais ou grupos de gaitas 
que se recollen, finalmente, no 
disco compositores clássícos. 

Para os promotores deste traba
llo faciase necesário editar unha 
obra destas características que 
desentrañara as raíces máis pró
ximas dun movimento musical 
que neste tempos na Galiza es
tase a xulgar con grande opti
mismo. Ramom Pinheiro fai fin
capé na existéncia dun desper
tar cultural que demanda tamén 
a posta a ponto de proxectos 
que contribuan á restauración da 
história musical. E neste sentido 
explica as dificuldades para 
apresentar unha colación des
tas características. "Foi un traba
llo de investigación moi dificulto
so -sinala- Ademais de conse
guir as gravacións, tiñamos que 
ir reconstruindo a história da mú
sica tradicional, descobrir quen 
gravou, que traballos fixo e en 
que condicións". + 

Fusións 

XOSÉ A. GACIÑO 

Envoltos na voráxi~e, pa
rece que inapelábel, da 
globalización económica 

e da comunicación universal 
-via alta tecnoloxia que sobre
pasa fronteiras e ideoloxias, se 
é que ainda queda desto últi
mo-, apenas advertimos que 
algunhas causas son coma 
sempre . Por exemplo, que o 
capitalismo -un concepto que 
case xa non se emprega, pero 
que ainda existe e penso que 
por moito t empo- ren de á 
concentración e, polo tan to, 
ao monopólio ou, como míni
mo, ao oligopólio, é d icer, t n
de a eliminar a libre compe
téncia, que, teoricamente, é o 
seu fundamento teórico, a ra
zón da ua exi téncia. 

Pero i o non parece chamarlle 
a atención aos grande confi r
madore da opinión pública 
nesta área do univer o, que te
ñen saudade con xúbilo as fu
sións bancaria artellada · no 
último me e en E paña, e 
que presentan como mo tra da 
importáncia da banca españo
la no ámbito europeu e me mo 
mundial, mentra mostran un 
desprezativo cabreo -o do "su
perior" ao que lle molesta que 
o "inferior' faga uso das sua 
competéncias- cando o gover
no portugués, por exemplo, 
veta a fusión dun grande ban
co español con outro portu
gués até clarexar determinad 
términos da operación. 

Nos grandes meio de comuni
cación non hai dúbidas obre 
as fusións, nen equer ·obre a -
pectas tan elementai como a· 
repercusión no ervizo aos 
usuário ou ná continuida 
dos seus trabal! .dar s. Todo 
sexa polo olig p lio d eficá
cia e da competiLiví acle b n 
entendida (é dicer, en rcpa1-
tida entre un p uco ). O c
mais n prexuízo d marxi -
tas nostálxic , cand non 
arroutada infanti d mozo 
"autodenominado ,, antifa ci -
tas que rompen as cri tal ira 
dos banco para mo trar a ua 
incapacidade para incorpor r
se ao apaixoante mundo das 
burbullas financieiras e do tra
ballo precário. • 

V oLVER Ao REGO 

Demoledor o pode r dé 
preditor de Fraga que 
ven de afirmar que o 

nacionalismo está descenden
do nas suas expectativas de 
apoio popular. Cando chegou 
de "salvapátrias" en 1989 o 
BNG tiña 5 deputad os e 
150.000 votos. Nos seus case 
dez anos de govemo o _apoio ás 
posiciós nacionalistas só fai 
medrar: no parlamento, nas al
caldias, en Estrasburgo e, por 
suposto, en número de votos. 
Acerta máis que Rappel. • 


