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Afecta á metade dos· concellos· que non podarán decidir sobre a instalación nen opoñerse a eta 
1 1 

O PLANO EOLICO AVENTOA A INDEPENDENCIA MUNICIPAL 
' 

Bieito Iglesias 
O MELLOR FRANCÉS DE BARCELONA 

Un retrato enérxico e 
irónico da Galicia 
contemporánea, realizado 
coas armas da imaxinación. 

. 

· O Arco Atlántico: 
: un novo fracaso de Fraga 

O Arco Atlántico pode ingresar en .breve na galeria de proxectos políticos conducidos ao fracaso por Fra, 
ga: a Comisión Europea ten o propósito de facer desaparecer esta instáncia de cooperación interrexional 
(integrada na CRPM ou Conferéncia de Rexi6ns Periféricas Marítimas de Europa) polos pobrísimos resulta.:. 
dos que apresenta. Entre outros, que o Arco Atlántico fixo público o seu programa para o Interreg IIC con 
dous anos .de retraso, o que significa que non quedan máis que uns meses para executar os importantes 
créditos previstos para o triénio 1996/1999. En Bruxelas dinque os resultados da presidéncia de Fraga son 
tan míseros que seria · preferibel establecer a cooperación neutro sentido: entre as rexións económicas 
marítimas hoxe asociadas no Arco Atlántico e as rexións máis ricas dos Estados aos que pertencen. 

A notícia é pésima p~ra Galiza. No primeiro porque a importante dotación do programa Interreg é unha 
das compensacións prometidas ao país para paliar os efectos da reconversión agrícola e industrial máis 
dur.a da história comunitária europea. Despois, porque a instáncia de sustitución que Bruxelas oferece a 
cámbio do Arco Atlántico só chegaria deica o Miño, co que o Eixo Atlántico e a construcción da eurorre, 

· , · xión Galiza,Norte de Portugal poderian.entrar nunha via morta. Por riba, a Comisión pretende cambiar 
o plano marítimo de relación interrexional por outro que vai desde o centro de cada Estado a cadansua 
beiramar o que signficaria que, pola via da UE, reforzariamos o centralismo madrileño.• 
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As zonas do Norte do país acaparan o maior número de parques eólicos. Fotografías: Arquivo ANT 

Afectados 152 municípios e unha superfície do 16o/o do país 

O plano eólico obriga aos concellos 
a dar licéncia aos aeroxeneradores 

eC>- H. VIXANDE 

A redacción do plano eólico de Galiza ignora a 
autonomia municipal para obrigar aos concellos a 
dar licéncias aos parques, unhas· instalacións 
que ven moi simplificados os trámites de aproba
ción, xa que contempla o requisito da avaliación 
do impacto como algo meramente formal e mes-

a prática, o plano eólico de Gali
za afecta a 152 do 315 conce
llos do país e a unha superfície 
de 472.761 hectáreas, un 16% 
do total· nacional. Unicamente 
dez empresas 
van repartirse as 

ra facilitar a sua instalación. Asi, 
abre o camiño para que amplas 
superfícies estexan condiciona
das por hipotéticos parques eóli
cos que nen sequer están sobre 

o papel. · 

98 áreas dun pla
no que en 1996 
xa tiña definidos 
todos os proxec
tos que van po
ñerse en marcha 
nos vindeiros 
anos. 

Porén, o próprio 
plano eólico reco
ñece un sobredi
m ens ionam ento 
da superfície 
afectada, algo 
que atribue a que 

O plano eólico 
escolle os 
lugares a instalar 
os parques onde 
non vai haber 
capacidade de 

Moitos dos par
ques proxecta
dos e mesmo os 
aprobados non 
comezaron a sua 
tramitación, pero 
en todos xa está 
definida a potén
cia a instalar. A 
lei de aprobación 
indicou que a im
plantación das in
fraestruturas eóli
cas debe levarse 
a cabo meiante 

oposición 

ainda non se con-
cretaron os parques nen se des
botaron as zonas dos mesmos 
menos expostas ao vento. Pero 
en todo caso, o plano si entra a 
regular o aspecto urbanístico pa-

planos e proxec
to s sectoriais. 

Asi, o planeamento municipal 
está condicionado polo plano e 
a normativa urbanística local de
berá adaptarse ao plano eólico 
e aos proxectos concretos. Des-

l l. •.>.) :1 '- {: d 1·1.r.1.I;.. 'JU ... Ó.t?f 

mo pasa por riba da obriga de remitilo a alguns 
departamentos da Administrac!ón, como Meio 
Ambiente, e sometelo a alguns Regulamentos, 
como o de actividades molestas, insalubres, noci
vas e perigosas. Pero por se algo falla, o texto da lei 
prevé instalar os parques onde a oposición é difícil. 

te xeito, os concellos non teñen 
case capacidade de maniobra 
para garantir, meiante planea
mento, a conservación dos es
pazos naturais afectados polo 
plano. 

ción dos parques e a simplifica
ción do procedimento constitue 
unha invitación para que só se 
atendan os requerimentos da 
Consellaria de Política Territorial 

e se podan igno
rar os que exixan 
outras Consella-No capítulo referi

d o ás licéncias 
munici"pais, esta
belece o outorga
m e nto directo e 
obrigatório da li
céncia de obra e 
a intervención da 
Comunidade au
tónoma só no ca
so dunha modifi
cación do planea
mento. Oeste xei
to, unha soa auto
rización dunha 
consellaria abon-

Moitos parques 
están en monte 
comunal para 
poder realizar 
un ha 

rias como a de 
Meio Ambiente, 
que pola sua na
tureza poderia 
obrigar ao cum
primento de nor
mativas meio am
bientais que pu
deran entrar en 
contradición co 
parque en cues
tión. 

expropriación 
encuberta 

d a para que o 
concello outorgue a licé.ncia, 
outorgamento que resulta obri
g atóri o. Todas estas disposi
cións pretenden, como o mesmo 
plano declara, axilizar a instala-

... ' -

Por se os par
ques eólicos pro
vocan activida-

des molestas, insalubres, noci
vas e perigosas, o plano xa se 
encarga de declarar innecesário 
a tramitación do disposto no Re-

Pasa á páxina seguinte 
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Vén da páxina anterior 

gulamento que determina estas 
actividades. Na xustificación 
desta declaración, o plano indi
ca que non hai nengunha men
ción aos parques eólicos no Re
g u lamento. Tamén indica o 
mesmo plano que ese Regula
mento é de 1961, cando non 
habia este tipo de xeneradores. 

Monte comunal 

Despois de que a lexislación se 
encarregase de anular calquer 
oposición dos concellos, o plano 
seguiu os seus pasos encami
ñado a sortear atrancos postes 
por entidades sociais e proprie
tários dos terreas onde van ins

clientelares que -á verdadeira 
vocación dos montes. Por outra 
banda, a Xunta non colabora 
nos programas para botar a an
dar o monte. Outro flanco que 
tañen aberto vén dunha reforma 
tributária que pretende somete
los a unha fiscalidade semellan
te á das empresas. 

Estas circunstáncias abocan ao 
monte a non ser quen de de
fenderse no momento de iniciar
se un proxecto de parque eóli
co. Ademais, en xeral o procedi
mento é acudir ao presidente da 
Directiva e realizar unha venda 
encuberta meiante unha cesión 
de uso. Deste xeito, non cámbia 
a propriedade -non pode facelo 

porque o monte 
comunal non po
de venderse
porque é reversí
bel e evítase 
ademais a parti
cipación do resto 
dos comuneiros 
na toma de deci
sión. É máis, ha
bitualmente para 
cando estes te
ñen coñecimento 
do que sucede, é 
demasiado tarde. 

Ubicación e 
requisitos 

talarse os par
ques. Estes es
tán situados nun
ha superfície que 
ocupa o 16% do 
país e moitos de
les están proxec
tad os en monte 
comunal, ainda 
que tamén están 
previstos en ou
tro tipo de pro
priedades, que 
haberá que exp
ropri ar , para o 
que o mesmo 
plano, através 
dun decreto en
cárgase de de
clarar a utilidade 
pública en base 
a que é de inte
rese xeral e de 
que se trata de 

O plano di que é innecesário ap&· 
car o R.egulamento de ActMdades 
Perigosas porque non menciona 
esta actividade, pero o Regula· 
mento é de 1961, canelo non había 
aeroxenerodores. 

Por outra banda, 
o texto do plano 
sinala como zo
nas idóneas para 

enerxías renovábeis. Oeste xei
to, os proprietários que se ne
guen a vender, terán que reco
rrer o plano, non a instalación 
dun parque concreto, e veranse 
abrigados a longos procesos 
ainda máis custosos que os re
cursos contencioso-administrati-
vos. 

O feito de moitos parques esta
ren proxectados en montes co
mu nai s vén explicado porque 
grande parte do monte galega é 
comunal, pero tamén pola facili
dade que ten usar estas pro
priedades nun momento de ex
ceso de presión sobre as mes
mas. As xuntas de montes en 
man comun ainda non conqueri
ron recuperar o seu funciona
mento porque pasaron moi pou
cos anos após a sua devolución 
tras a usurpación do franquis
mo. Igualmente, moitas as di
rectivas son case unipersonais 
e respostan máis a estímulos 

desenvolver os 
parques aquelas que tañen es
casa povoación, pouco idóneas 
para a produción forestal e coa 
complacéncia dos axentes so
ci ais. Entre estas últimos hai 
que sinalar ás xuntas de montes 
de menos tradición no seu fun
ci onam ento. En poucas pala
bras, o plano eólico escolle os 
lugares a instalar o parque onde 
non vai haber capacidade de 
oposición. 

Pero o argumento a pral dos 
parques incluido no plano tamén 
sinala que estes van ser instala
dos en zonas nas que polo ven
to non hai opción a asentamen
t os de povoación. Por outra 
banda, o texto do plano non en
trou a analisar o solo non urba
n izábel de núcleo rural porque 
non hai nengun parque proxec
tado neste tipo de chan. Conta
do, especifica que as zonas a 
instalar os parques deberán 
preservarse do proceso de de-
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Nove filiais de multinacionais _e unha empresa 
galega repártense os 98 parques previstos 
Das dez empresas que partici
pan no desenvolvimento do 
plano eólico coa instalación de 
parques próprios, só unha de
las, Hidroener, S.A., é galega. 
As restantes están radicadas 
tora do noso país. Esta cir
cunstáncia reforza a cualidade 
de indústria puramente extrac
tiva destas instalacións, xa 
que nen os benefícios acada
dos da produción enerxética 
serán obxecto de tributación 
na Galiza. 

Pero, ademais, dás dez empre- ~ 
sas que participan no plano, ca
tro son as que se fixeron coa 
maioria da poténcia autorizada. 
As catro suman 1.952 dos 
2.814 megavátios autorizados e 
sesenta e catro das noventa e 
oito áreas reservadas para a 
instalación dos parques. Tráta-

Endeso é unha das adxudicatárias, unha empresa que planea pechar a fábrica das 
Pontes e desvencellar a produción da distribución para non cargar cos gastos sociais 
que supón o seu peche. 

se de Endesa-Made, Euroven
to, Gamesa e Unión Fenosa 
Enerxias Especiais. A elas, pa-
ra completar a lista da dez, hai 
que sumar Desa, Ecotecnia, Hi
droener, lberdrola, lneuropa e 
Pegsa. Esta última compañia é 
Planta Eólica de Galiza, S.A., 
unha empresa que naturalmen
te tampouco está radicada na 
Gal iza. 

Contado, várias das compañias 
que participan no plano son va
llas coñecidas dos galegas. En
desa, coa planta das Pontes, 
obstínase en desvencellar a ac
tividade de produción da venda 
en previsión do esgotamento 
do xacimento das Pontes; Fe
nosa xa hai anos que despla
zou da Galiza as suas tomas 

senvolvimento urbano, co que 
se pon de manifesto que estas 
zonas si teñen utilidade para 
ubicar vivencias. 

Son as zonas do Norte do país 
as máis afectadas polo plano 
eólico. O 77% das áreas pro
xectadas están nas províncias 
da Coruña e Lugo, ainda que o 
número de concellos afectados 
non garda a mesma relación e 
nas duas províncias referidas 
están o 66% dos municípios in
cluidos no plano. 

de decisión; e lberdrola é unha 
empresa que ten vários saltos 
en Ourense e 
que é co-pro-
prietária, xunto 
co BBVA, de e 
Gamesa, outra atrO 

catalana con quince anos de 
experiéncia. 

No outorgamen
to das licéncias 
para a explota
ción do plano 

compañia que 
· participa no pla
no. Eurovento e 
lneuropa son 
empresas fun
dadas ou resca
tadas para levar 
adiante do cha
mado Plano Eó
lico Estratéxico 
Estatal. Desa, é 

adxudicatárias 
eólico tres pe
quenas compa
ñi as foron as 
máis penaliza
das, ao acadar 
licéncias para 
unha poténcia 
moi inferior á so-

acumulan os 
dous tércios da 
poténcia a 
instalar 1 i citad a. Estas 

empresas son 
Desa, Ecotécnia 
e Pegsa. Men-unha filial do 

grupo Abengoa a participa no 
sector eólico desde 1993, e 
Ecotécnia é unha cooperativa 

Un aspecto relevante é que o 
plano contempla a avaliación do 
impacto ambiental como unha 
sorte de actuacións metodolóxi
cas que levan a analisar o im
pacto do meio e a estabelecer 
medidas correctoras e protecto
ras, sen incluirse a posibilidade 
de que se rexeite a instalación 
do parque. A maiores, desbota 
a posibilidade de que a existén
cia dun parque natural sexa in
compatíbel o parque eólico e 
abre a porta a que nos próprios 

tres, os proxectos de Fenosa_ e 
lberdrola apenas sofriron redu
cións.+ 

parques eólicos podan realizar
se outras actividades de apro
veitamento ae recursos natu
rais. Esta opción enlaza coa po
s i bil id ade de que moitos dos 
parques proxectados coincidan 
con zonas de interese mineiro. 
Neste sentido, a presenza do 
parque faria posíbel unha explo
tación mineira que doutro xeito 
seria difícil autorizar. O feito de 
que o plano eólico sobredimen
sione as zonas nas que instalar 
os parques reforza esta posibili
dade. + 

Un plano que hai que democratizar 
As enerxias renovábeis como a eólica deben ser un 
obxectivo estratéxico de Galiza. É inexcusábel un 
plano que recolla este anceio e estruture todas as 
accións encamíñadas a levar a cabo ese obxectivo, 
máis ainda cando estamos a piques de pasar a ser 
deficitários na produción enerxética, por canto as 
centrais térmicas das Pontes e de Meirama están 
esgotando os seus recursos. 

Agora ben, non está de máis botar unha aliada ao 
noso pasado para evitar erres que ás veces pudemos 
escorrentar pero que outras pasaron unha cara 
factura. Hoxe hai unanimidade ao afirmar que as 
grandes presas causaron efectos máis negativos que 
benefícios aportaron. Todos coinciden en que 
anegaron os mellares vales, pero que non trouxeron 
os efectos agardados. E xa no momento de instalar 
os grandes encaros, oferecéronse alternativas de 
menor impacto, como a construción de minicentrais e 
doutros aproveitamentos enerxéticos máis acaidos á 
necesidade de mantenimento do meio. Hai qu~ dicer 
que non todo foron fracasos e a prudéncia 
manifestada polos sectores que demandaban unha 
política enerxética sensata, topou resultados 

positivos. Grazas a esa exixéncia, non se construiu a 
central nuclear de Xove e por esa razón hoxe 
contemplamos desde a distáncia a polémica suscitada 
polos sucesos que trouxeron á actualidade esa fonte 
de enerxia. 

O pulo das enerxias alternativas é síntoma de tempos 
de maior consciéncia, pero estas fontes non son a 
panacea. Se acordamos que a auga ou a pai.saxe son 
riquezas que hai que preservar cara o futuro, tamén 
coincidiremos ao estimar que non se pode atentar 
contra elas e que unha excesiva presión sobre as 
mesmas ou unha privatización constituen atentados 
que non podemos tolerar. Desta idea participaba o 
conselleiro Xosé Guiña cando durante sete anos 
paralisou a concesión de licéncias de minicentrais para 
evitar a sua proliferación indiscriminada sen que 
substituisen a outras fontes máis contaminantes. 
Contado, ao cabo Guiña acabou por ceder ás presións 
e levantou o veto. 

Un exame do fundo do Plano Eólico revela que algo si 
aprenderon os actuais rectores da Administración 
autonómica, ainda que as leccións que lles peu o 

pasado foron negativas. Este plano está redactado 
para socavar a autonomía municipal, dificuldar calquer 
recurso por parte dos afectados e impedir a oposición 
social. Se a oposición social deu lugar no pasado a 
mobilizacións tan importantes como a de Castrelo de 
Miño, hoxe búscanse lugares despovoados e montes 
non organizados. E se na democrácia botouse man do 
estado de direito para garantir a posibilidade de 
recursos para solucionar a colisión de intereses, hoxe 
néganse trámites administrativos básicos e obrígase a 
custosos recursos xudiciais en ámbitos aos que un 
cidadán non pode acudir. 

Este grande fraude de leí que é o plano eólico dará 
moito que talar no futuro, a medida que se vaian 
desenvolvendo os proxectos locais. Será entón cando 
se tome consciéncia do método seguido na redacción 
para impedir calquer oposión a el e, daquela, cecais 
quede patente a necesidade de que canto antes a 
oposición parlamentária execute os recursos 
oportunos, necesários para desenvolver de forma 
democrática e útil un plano que, repetimos, é 
estratéxico para o futuro deste país.+ 

ANOSA TERRA 
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Sindicatos agrários e de clase e colectivos sociais maniféstanse polos' Direitos Fundamentais 

Diz Guedes tentou desmobilizar a manifestación contra sua 
-0- P.C. 

Máis de 2.000 persoas mobili
zábanse, o pasado Sábado 
30 de Outubro na Coruña, en 
demanda do respeito aos Di
re itos Fundamentais e en 
contra· das actuacións repre
sivas das forzas da orde pú
blica no presente ano e en 
1998. Pero se houbo algun 
protagonista indiscutíbel, 
mália non estar presente, es
te foi o delegado do Governo, _ 
Xan Miguel Diz Guedes. As 
organizacións convocantes, 
SLG, UUAA, CIG, CCOO e 
UGT criticaron durante a 
mesma os seus intentos de 
desmobilización, ao desacre
ditar, o dia anterior, os moti
vos da convocatória. Como 
responsábel das contunden
tes accións policiais, e polas 
declaracións públicas que 
vén realizando desde que 
chegou ao seu. c·árrego, os 
manifestantes pedian a sua 
demisión. 

As críticas do delegado do Go
verno e o forte temporal de au
ga e vento que azoutaban a zo
na da mariña coruñesa non im
pediron que máis de 2.000 per
soas reclamasen o respeito aos 
Direitos Fundamentais e a desti
tución do próprio Diz Guedes. 

É a segunda vez que os sindicatos se manifestan para denunciar a política represiva do delegado da Govemo; 

Intento de criminali:zación 

Neste sentido, Lídia Senra, se
cretária xeral do SLG,· avaliaba 
as declaracións de Diz Guedes 
nos dias anteriores á manifes
tación como "un intento de 

As organizacións convocantes desmobilizar e criminalizar a 
baseaban esta niobilización na todos os colectivos que cues-
constante vulneracion .de direi- tionan ao Governo". Ao seu en- · 
tos como o de manifestación ou tender, tanto coas cargas poli-
o de expresión que están a so- ciais comó através das multas 
frir os distintos colectivos so- e sancións que se queren im-
ciais: Entre outras actuacións, pór aos participantes nas mobi-
lembraban .as cargas poli.ciais . - lizaci.éhs -ñomeadamente nas 
contra os labregos, contra os últimas tractoradas- -desde a 
afectados polas obras do enco- Delegación do Governo intén-
ro do Ulla, contra os viciños de tase "restar capacidade de ac-
Vilaboa, ·contra os estudantes tuación -ás organizacións sindi-
ou contra traballadores de dis- : ~ais e retraer ·aos labregos pa-
tintas empresas. Ao tempo, de- ra que non participen nas ma-
nunciaban ao PP por tratar de nifestacións". 
_"lir:nitar as liberdades públicas" e _ . 
-introducir "vellas mañas" para Pola sua banda, Roberto Gar-
converter "os problemas sociais cia, secretário xeral de 
~ políticos en asuntos de mera UU.AA, aseguraba que é a 
orae pública". própria Delegación do Gover-

no a que está "vulnerando a 
legalidade vixente, os princí
pios constitucionais, e faino 

con declaracións prévias ame
az antes que desincentiven 
esa mobilización". 

A. EmÉ 

A risa de Fraga 
~ 

A Fraga góstanlle as pernas de Isabel Tocino. Estes atributos foron 
apresentados coma un dos maiores méritos cando o agora presidente 
da Xunta andaba debanando para procurar sucesor en Madrid. Tivo 
que ser Cascos, na sua reunión de Perbes, quen propuxera a Amar, 
afirmando que era verdade que a Tocino-tiña boas pernas e tamén 
tµlha manela singular, pero pouco máis na cabeza. Agora, a protexi, 
da de Fraga voltou a Galiza. Fraga riuse como poucas veces se lle vi, 
ra rir nos últimos anos (afirman os cronístas) enxergándolle as per, 
nas á ministra "e as suas médias altas". Ante a compracéncia de fra., 
ga, Isabel Tocino anunciou que, o próximo ano, o seu ministério 
executará obras por un valor de 43.000 millóns de pesetas. A res-
ponsábel do Medio Abmiente omitiu, nembargantes, calquer outra 
información, fuxindo sen dar tempo a perguntar cales eran estes pro, 
xectos tan importantes e se están consignados nos orzamentos do 
próximo ano, que seica non. De risa.+ 

Do mesmo xeito, Xesus Díaz, 
secretário xeral de CC. 00, ase
guraba que "cando se convoca 
esta manifestación é porque te
rnos motivos dabondo para que 
se faga". Para o representante 
sindical quen debería cambiar 
de atitude non son os distintos 
colectivos sociais senón o pró
prio delegado do Governo, por
que a sua misión é "evitar os 
problemas de orde pública, non 
provocalos". 

Segundo Fernando Acuña, se
cretário xeral da CIG, de fundo 
trátase dunha "atitude represiva" 
que caracteriza ao próprio Diz 
Guedes e que, ao seu entender 
é "anacrónica cos 20 anos de 
democrácia que levamos". Unha 
avalización que tamén facia o 
presidente desta organización 
sindical, Manuel Mera, para 
quen o delegado do Governo 
"quer protexer as suas atitudes 
autoritárias amparándose nun 
problema de número de cargas 
policiais, só 14!,cando estamos 
talando dun problema de com
portamento democrático". 

Ademais, segundo Mera, non 
se poden descalificar estas con
vocatórias, do momento no que 
"se organizacións sociais tan 
variadas, que ademais repre
sentamos a colectivos inmen
sos de traballadores e labregos, 
comezamos a protestar, terá 
que haber motivos de fundo pa
ra facelo". Ademais, o presiden
te da CIG considera que, no de
curso do pasado ano, non hou
bo motivos para que en Galiza 
houbera "nengun tipo de acción 
contundente por parte da Garda 
Civil ou a policia". Mera é explí
cito nas suas afirmacións, "pri
meiro, porque o conxunto das 
mobilizacións foron totalmente 
pacíficas, segundo, porque se 
teñen que respeitar os direitos 
democráticos dos cidadáns e 
terceiro, porque un dos princi
pais direitos é o direito a protes
tar e defender os intereses eco
nómicos e sociais dos distintos 
colectivos". • 

Aprázase o xuízo contra _os respOnsábeis das organizacións agrárias 
por convocar as tractoradas 
Alén dos xuízos que se están a 
celebrar en todo o país en con
tra dos gadeiros; o pasado Mar
tes 2 de Novembro, estaba pre
vista a vista en contra dos se
c retá r i os xerais do SLG e 
UUAA. A delegación do Gover
no acusaos, como representan
tes das organizacións sindicais, 
de ter convocado unha tractora
da e de infrinxir, en consecuén
cia, a Lei de Seguridade Cida
dá e vulnerar o direito á libre 
circulación. Finalmente o xuiz 
decidiu aprazalo até o próximo 
17 de Novembro, ainda que , 
segundo Lídia Senra, "non se 
entenden moi ben as razóns". 

O xuiz xustificou o aprazamen
to do xuízo baseándose en que 
o responsábel de UUAA, Ro-

berta Garcia, non estaba pre
sente., e que a organización sin
dical é unha persoa xurídica, 
non físiqa. Sen embargo, si 
asistira o seu avogado, quen 
non servia, segundo o xuiz, pa
ra representar ao colectivo. 

Sen embargo, esta argumenta
ción .non convenceu por com
pleto nen ao gabinete xurídico 
do SLG, nen á sua secretária 
xeral, Lídia Senra. Como tam
pouco se comprendeu que o 
xuiz pedise a acumulación das 
vistas alegando que as razóns 
de ambas eran as mesmas. De 
feito, nun princípio estaba pre
visto celebrar, a primeira hora 
da mañá, o xuízo contra o SLG 
e contra as doce o de UUAA. 
M~lia a oposición dos represen-

tantes legais do SLG á acumu-
· 1ación, o xuiz .. decretouna e os 
representantes desla organiza
ción tjveron que esperar até 
mediodia para logo coñecer, 
por boca do xuiz, que non se 
celebraria até odia 17. 

As causas que se agachan tras 
desta denúncia apresentada 
polo delegado do Governo son, 
ao entender dos responsábeis 
das organizacións agrárias, as 
mesmas que teñen provocado 
as cargas policiais. "Trátase de 
presionar aos sindicatos como 
organizacións e de desmotivar, 
coas multas e sancións, aos la
bregos para que non se mobili
cen", di Lídia Senra. 

Unha desmobilización qu~ se 

emprega como tática "cando se 
aviciñan tempos difíciles para o 
sector agrário", sinala Garcia. E 

_ é que tal e como explica a se
cretária x:eral do SLG, a aplica
ción da PAC (Política Agrária 
Comun) en Galiza terá graves 
repercusións para o sector. Un
ha situación que se pode agra
var ainda máis unha vez se 
chegue aos acordos previstos 
na OMC (Organización Mundial 
de Comércio) e que. desde os 
governos galego e central fai 
prever un incremento das mobi
lizacións. Esta dinámica crimi
nalizadora e represiva seria, xa 
que logo, un intento de evitalas 
ou, cando menos, minimizalas. 

A sanción que se pretende im
pór aos sindicatos é de un mi-

llón de pesetas, aos que habe
r i a que sumar, no caso do 
SLG, os 29 millóns aos que as
cende o total de multas acumu
ladas polos labregos. Sen em
bargo, o secretário xeral de 
UUAA explica que en todos os 
xuízos celebrados na província 
de Pontevedra os xuices de
sestimaron as denúncias, agás 
unha concreta no caso na Co
ruña. Pola sua banda, Lídia 
Senra sinala que en Lugo ga
ñáronse todos os xuízos e no 
caso de Ourense as 17 denún
ci as quedaron na metade. 
Quedan pendentes as multas 
de tráfego e as sancións guver
nativas da Coruña. "Todo de
penderá do que decida o xuiz 
que prevalece, se o direito de 
expresión ou outros". • 
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Xolé Cuiña e Xesú1 Palmou reunironM o mércores para tratar de que a1 mación1 de censura non aparezcan como unha volta atrás 
na renovación do PP. 

A operación pon en dúbida o "xiro galeguista" e a "renovación" anunciada 

O PP repesca a ex alcaldes rabiscos 
mediante mocións de censura 
-0- A. EIRÉ 

O Partido Popular lanzou unha 
ofensiva no suroeste galego 
para recuperar alcaldias perdi
das nos últimos comfcios. 
Apresentada unha moción de 
censura en Balona, están a ul
timar outra en Nlgrán asl co
mo a Integración dos rablscos 
de Tui e Ponteareas. A opera
ción, co abenzoamento de Ma
drid, pon en dúblda o anuncia
do xiro galeguista e de reno
vación do partido anunciado 
despols do último congreso. 

O novo secretário xeral do 
PPdG, Xesus Palmou, está a 
desandar o camiño que come
zara Cuíña Crespo, o seu ante
cesor, antes das eleicións muni
cipais. Guiña, seguindo as con
signas de Madrid, principiou a 
renovación do partido, deixando 
fóra das listas municipais a mili
tantes tradicionais que viñan 
ocupando as alcaldías durante 
anos. Ponteareas, Baiona, Ni
grán, Gondomar, Tui... Esta me
dida levou a que se formase un 
sindicato de rabiscos, apresen
tando igualmente candidaturas 
portas a tora da organización. 

Agora, Palmou, co abenzoa
mento de Madrid, eloxiando Are
nas a sua "capacidade negocia
dora". está tentando recuperar 
esas alcaldias perdidas pela "re
novación", pactando cos seus 
antíguos militantes. 

O primeiro grilón da operación 
atouse en Baiona, onde o PP e 
o VIS, Manuel villar e Benigno 
Rodríguez Quintas, vellos coñe
cidos e amigos-inimigos, pacta
ron unha moción de censura pa
ra desaloxar ao socialista Emílio 
lglésias da alcaldi~. 

En Nigrán as conversas están 
totalmente pechadas para que 
PP e PINN, Manuel Villar e Ave
lino Fernández, asinen tamén 
unha nova moción de censura. 
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Unicamente están a agardar o 
placet de Compostela. Avelino 
Fernández xa abandonou o go
verno municipal despois da últi
ma sesión, sen nengunha expli
cación, como denúncia o alcalde 
socialista Manuel Villar. 

En Tui, a duas ponlas do PP, en
frontadas desde hai anos, tamén 
se están a pór de acorde para 
integrarse nun mesmo govemo. 
Aqui existen máis dificultades, 
poís terian que ocupar igualmen
te cárregos no partido, do que 
ainda di formar parte o alcalde e 
líder dos independentes tuden
ses António Femández Rocha. 

En Ponteareas seguen as con
versas co alcalde Xosé Castro. 
Desde o PP pretenden que 
apresente a sua dimisión como 
alcalde, integrándose de novo 
no PP. A contrapartida, ainda 
que se están a negociar outras, 
seria a de garantirlle o indulto 
das suas condenas, ameazán
doo, doutro xeito, co fallo do Tri
bunal Constitucional co que se 
veria apartado, igualmente, da 
alcaldía. Ainda así, Pepe Castro 
afirma non ter medo pois, con 
alcaldía ou sen alcaldía, el se
guirá mandando. Castro quer 

· continuar de alcalde e integrarse 
no PP de novo. 

Contradicións do PP 

Estas operacións poñen de ma
nifesto as graves contradicións 
internas do PP. Por un ha ban
da, tala de "galeguismo" pero 
está a recuperar aos alcaldes 
máis antigalegos. Por outra, 
vende "renovación" e senta na 
cadeira municipal a persoas 
que. levan no posto desde o 
franquismo, co que comulgan 
ideolóxicamente ainda hoxe. 
Volta a máis resesa caciquil de
reita ao sureste da província de 
Poritevedra esquecéndose dos 
eslogans, da propaganda, das 
descalificacións persois e das 
promesas eleitorais. 
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Por se fose pouco, alguns des
te$ políticos están condenados 
pala Xustiza, como Pepe Cas
tro, pero, tamén Rodríguez 
Quintas de Baiona, que estivo 
inhabilitado por prevaricación e 
por utilizar o cárrego de alcalde 
en benefício próprio, e vefjen de 
embargarlle os ingresos que re
ceba no concello. Non é miflor a 
imaxe de Avelino Fernández, 
con múltiples denúncias contra 
sua. En Nigrán, xa no primeiro 
pleno da lexislatura, Xosé Villar 
votou en contra do governo do 
que formaba parte. Ao finalizar o 
pleno o PP apresenta unha mo
ción ractificando un decreto da 
alcaldía para a edificación dun
ha parcela hoteleira onde se 
multiplica a edificabilidade por 
cinco. 

Non hai que esquecer tamén 
que outras mocións de censura, 
como as de Redondela na lexis
latura pasada, tiveron un claro 
transfondo urbanístico e que, no 
Val Miñor as denúncias contra 
os alcaldes do PP, agora repes
cados, foron tamén constantes 
nestes temas da construción. 
Popularmente no Val Miñor xa 
se lles chama a estes os "pactos 
pola construción". 

Desde o PP r:exeitan que esta 
política de "repesca" vaia dirixida 
contra Cuiña Crespo, ao darlle 
protagonismo e peso político aes 
seus inimigos. O ex secretário 
xeral apurouse a apoiala, por se 
acaso, pero reuniuse o Mercores 
con Palmou no despacho da 
COTP para pedirlle explicacións 
e tratar de parar a operación. 

A explicación dada polos que 
teñen liña directa coa sé do PP 
en Madrid seria a necesidade de 
afortalar o partiqo cara as próxi
mas eleicións, tanto xerais como 
autonómicas. No PP afirman 
que o grande beneficiário destas 
desputas ia ser o BNG que po
deria sacar dous deputados ao 
Congreso en Pontevedra. • 

ANOSATERRA 

A alta velocidade de Lisboa a Porto 
desequilibra o Eixo Atlántico 
O ministro de Transportes de Portugal insistira na necesi
dade de conectar Lisboa coa Coruña através dunha liña 
ferroviária de alta velocidade, pero tivo que limitar o seu 
proxecto desde Lisboa até Porto unicamente, xa que o de
sinterese do Governo español era· patente e iso abrigaba a 
Portugal a realizar un investimento .sen garantías de conti
nuidade desde Guillarei á Coruña. Tanto é así, que Portu
gal chegou a reprochar ao Estado español ese desintere
se. Contado, a cámbio Portugal arranxará as vias para 
acadar os 180 quilómetros por hora até a fronteira con Ga
liza, cando no noso país non está prevista nen sequer un
ha actuación no mesmo sentido para reforzar esta liña fe
rroviáría. Oeste xeito, o Eixo Atlántico queda descompen
sado, de modo que será a zona Sul a que dispoña dos 
meios de transporte capaces de facelo competitivo.+ 

A Plataforma Anti Peaxe 
demanda aos partidos a sua adesión 
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A Plataforma Anti Peaxe do Morrazo quer que os partidos 
políticos incluan nos seus programas a reivindicación de 

·suprimir a peaxe de Rande a Vigo e o abaratamento 
drástico do treito desde esta cidade a Pontevedra. Ainda 

. que a Plataforma non se referiu a outros traxectos, a 
demanda no mesmo sentido formulada por usuários 
doutros tramos, é compartida polos partidos da 
oposición, _algo que significaria que a reclamación seria 
extensiva a toda a autoestrada. Asi, o deputado do BNG 
en Madrid Francisco Rodríguez interpelou ao Governo 
sobre a anunciada baixada do 7% das autoestradas e a 
falta de claridade na política de tarifas neste sentido.• 

·o BNG leva a Bruxelas 
a reivindicación de Galiza como nación 
Ante a planeada reforma do Tratado da Unión Europea 
que incluirá unha espécie de Constitución, o Parlamento 
europeu prepara un documento destas características ao 
que apresentou várias emendas o eurodeputado naciona
lista Camilo Nogueira para que a Carta Magna recoñeza 
que Gafiza é unha nación. Nogueira asinou tres emendas 
xunto con outros nove deputados nacionalistas do grupo 
dos Verdes-Alianza Libre Europea. A primeira delas de
manda corresponsabilidade de todas as administracións 
na toma de decisións e execucións, a segunda reclama a 
reforma do Comité das Rexións para que as organizacións 
non estatais asuman máis competénicas, e a terceira re
xeita a limitación no número_ de escanos proposta -<te 700 
parlamentários- porque impede a presenza de represen
tantes de nacións sen Estado, mentres Estados menores 
si teñen representación.• 

V Asemblea Nacional dos CAE en Compostela 
Co lema Un futuro aberto para 
liberar Galiza o Sábado 6 de 
Novembro os Comités Abertos de 
Estudantes (CAE), teñen 
convocada a sua V Asemblea 
Nacional. Nesta xunta, a celebrar 
na Faculdade de Direito de 
Compostela, renovarase a 
Executiva Nacional, que integran 
dez estudantes, e elixirase novo 
secretário xeral. As estratéxias de 
acción estudiantil e os critérios 
organizativos son alguns dos 
pont~s a debate que se recollen 
nos relátorios. A clausura están · Anxo Iglesias, secretario xe-
convidadas as organizacións ral sainte dos CAL 
nacionalistas BNG, Galiza Nova, 
CAF, CIG, SLG, Adega, AS-PG e as Mocidades da Mesa 
pola Normalización Lingüística.• 

O crecimento do paro en Galiza en Outubro 
representa o 25% de todo o Estado 
Segundo os dados de paro rexistados polo Instituto Na
cional de Emprego, INEM, o crecimento do paro en Galiza 
no mes de Outubro representa o 25% do conxunto de todo 
o Estado. Manuel Mera, presidente da CIG explica que 
"estas porcentaxes, que cpmo se sabe non incluen a todos 
os desempregados, amasan que o país ten hoxe máis de 
dous pontos de taxa de paro que a média de todo o Esta
do e un menor crecimento de emprego". O sindicalista en
gade que isto pon de manifesto "que algo falla na política 
económica e na xestión por parte da Xunta dé> tema do 
emprego". Mera sinala que ao tempo que Galiza é un ha 
das Comunidades autónomas nas quemáis medra propor
cionalmente o desemprego, este comportamento negativo 
dase nunha situación de conxelación de activos e de per
da de povoación, que agrava máis a situación.+ 

- .. ' • • 1 
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OPtNIÓN 

SEXAMOS OPTIMISTAS 
HENRIQUE HARGUINDEY BANET 

Caffiiñaba eu ese dia coa muller cara á punta 
de Rodeira, no noso habitual paseo vesperti, 
no, cando pasou por nós un fatiño de persoas 
de aspecto algo singular. No lusco fusco do 
serán outonal non resultaba fácil dexergalos, 
nin cando un pasea anda a reparar moito na 
xente. Con todo, pareceume como se desen 
a impresión de vir doutro tempo. Non tanto 
pola súa roupa -que hoxe a mestura de mo, 
das, lugares e épocas semella borrar frontei, 
ras- como polo seu porte e os seus acenos. 
Víase claramente ·que ían filosofando. 

Unida á sensación de estrañeza, chegoume 
tamén a de familiaridade. Como se tivese 
xa visto nalgures aqueles personaxes, mais 
¿onde? ¿E quen eran? 

Vinte segundos despois, alumeouse a eseµ, 
ridade da miña .memoria e, sen pensalo, 
volvín coma un raio sore os meus pasos 
chamando por eses señores cunha linguaxe 
que traía ecos do pasado: 

- ¡Señorías! ¿Non sodes vós acaso. o céle, 
bre westfaliano Cándido, o doutor Pan, 
gloss, o sabio Martiño e mais o fiel Cacam, 
bó, dos que Voltaire narrou as aventuras 
nun sonado relato? · 

- Somos, ·si -respondeu o primeiro- ¿E 
quen vides sendo vós, descoñecido pasean, 
te enganchetado á vosa dona? 

voltaire. 

para restaurar a verdad e? ¡ Xa non por vós 
propio por nós mesmos, e maiormente polo 
ilustre enciclopedista, o autor, que queda · 
malparado! 

- Fixen tal -retruquei eu- Pedín que, can, 
do menos, se é que chega a haber unha se, 
gunda edición, recuperen o meu texto no 
que tiña de correcto. Pero non sei eu se iso 
se chegará a producir ... 

- Polo que eu sei, podedes confiar nos edito, 
res -atallou Mariño- Non son como os hbrei, 
ros de Amsterdam que eu sufrín algún dia. 

- Ben o sei -púxenrn:e eu- A razón de non 
ser optimista é porque dubido de que che, 
gue a haber unha segunda edicción. A máis 
xa estou farto de lidar 
con algún mal chama, 

facedes vós por estas terras tan arredadas da 
Turquía onde fixarades a vosa residencia? 

- Os tempos son cam, 
biantes -respondeume 

do "corrector" .- e de ter 
que facer unha especie 
de tese de doutoramen, 
to en Filoloxía, para 
xustificar as miñas es, 
collas, cada vez que tra, 
duzo un libro. 

'Estou farto de lidar 
Cándido- e os temores 
de terra non son o máis 
cómodo para podermos 
cultivar o noso xardín. 
Aquí, seica non é zona 
sísmica segundo os sa, 
bios, fóra algún tremar 
anecdótico. E disque 
Galicia é boa terra para 
o cultivo, polo que 
pensamos establecer, 
nos. Xa Cunegunda e a 
vella, Paquette e Frei 

con algún mal 
chamado 'corrector' 

- Enganádesvos ao 
non serdes optimista 
-saltou Pangloss- Todos 
os acontecemtnos están 
encadeados no mellor 
dos mundos posibles. 

para xustificar as miñas 
escollas cada vez que 

traduzo un libro" 

Porque, en fin, se non 
tiveran pretendido modificar tanto as vasas 
traducións vós non vos teriades esforzado en 
mellorar a vosa formación filolóxica e os vo, 
sos coñecementos do galego. Se non tiveran 
pisoteádo o voso labor, vós non teriades topa, 
do ocasión para reivindicardes os dereitos do 
traductor. E, se non tiveran causado eses es, 
tragos no relato das nasas aventuras, non es, 
tariamos agora en tan amena conversa. 

Por medo a que a alusión á "amena conver, 
sa" non fose unha pinga de retranca galaica 
xa asimilada polo visitante, cambiei axiña 
de tema sen me arriscar a ser moi orixinal: 

- ¿E logo (se non é mita a pregunta), que 

Alelí andan a mirar se 
atopan unha quinteli, 

ña axeitada. Por parte, así poderei eu ir visi, 
tar a nova Lisboa, que teño saudades dela. 

- Pois évos certo que Galicia é boa terra. 
E non habedes ter problema ningún en fa, 
lar a nosa lingua se tan ben vos amañastes 
daquela en Portugal. Pero o que non seu é 
se daredes vivido desafogo cultivando o vo, 
so xardín. Hoxe en díam para o agro galega 
todo son limitacións, non nos deixan pro, 
ducir senón moi pouquiño leie e aos mari, 
ñeiros non os queren deixar pescar. 

- ¿E que fai, logo, o gobrno galego polo 
ben dos seus súbditos? -inquirí u entón 
Cándido-. 

- Son o modesto traductor das vosas ven, 
turas e desventuras á lingua deste país. Por 
iso foi que vos recoñecín doadamente. Pá~a 
outros, se cadra, pasariades desapercibidos. Xosé Lois - Pouca cousa: algunhas palabriñas polo 

babeo e poñerse firmes cando lles chaman a 
atención dende Madrid. Con estes, o barco 
vai para o fondo. 
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- ¡Ah! -púxose Martiño- ¿Sodes vós o in, 
fame que estragou a Voltaire deturpando 
unha chea de frases e empobrecendo a súa 
magnífica prosa? 

- Desculpaime, meus señores, -tatexei eu 
como puiden- Non quero deixar de confe, 
sar os meus erros cando os cometo, mais 
non se pode afirmar que eu sexa totalmente 
o pai do publicado. 

- ¿Como é iso?-preguntou Cándido- ¿Non 
figurades vós alí como único traductor? 

- Si -respondin eu- e de certo que así é. 
Mais, ¡malpocado de min!, alguéri, despois 
de eu o entregar, modificou a capricho o tex, 
to que eu escribira. E fixo tal falcatrúa que 
mesmo aparecen faltas elementais de galega. 

- ¡Por Santiago de Compostela! -excla, 
mou Cacambó- ¿E vós non fixestes nada 

- Xa vos dixemos que este é o mellor dos 
mundos po5ibles -falou desta vez Martiño- E 
Galicia, polo que eu sei, está nel. Se vós non ti_, 

vésedes un gobemo que non defende reahnen, 
te os intereses dos galegos, non teriades agora a 
oportunidade de botalo fóra e de que o vooo pa-
ís avance por fin ao nivel do tempos e do 
mundo. Se vós non tivésedes por gobernantes 
cente inepta non teriades a ocasión de escribir 
no século XXI unha fermosa páxina da v sa 
Historia, digna de ser comentada por Monsieur 
Voltaire: a da recuperación da vosa T erra. Mais 
calo, que ca me esr.ou volvendo ptimista, eu 
que non son senón un maniqueo. 

- Ai falastes -dixen con respeito eu por 
despedida. 

Í-· coa mesma, cadaquén seguíu o seu camiño. • 

MULLERES 
ANOSATERRA 

UNHA 

1 º de Maió de 1936. Última manifesta<;:ión obreira en 
liberdade. A artista galega Maruxa Mallo pinta Sorpresa 
do trigo, o cadro ne que da man· nacen as espigas. Ao 
pouco viaxará canda ela no seu fardel de fuxida. A 
súa é unha vida intensa, fascinante e tráxica tamén. 
Rebelde e inconfonnista .. la.cerada pola travesía dun 

. exilio que abre fendas na súa biografia A dunha 
muller combativa ... e tan maquillada. 

Maruxa Mallo, 
de Carme Vidal 

COLECCIÓN QUE 
.. - - - ... ~ ...................... ..._ .... . . .. .. ' ... .._., .... - ...... ..- ........--·--~-......-. 

" ... Nunca María vai tan a contracorrente, como nos 
últimos anos da súa vida, no teatro e na rúa. A súa non 

foi unha carreira cara un estrelato definido pola 
popularidade, o diñeiro e a boa vida. Se, aos setenta 
anos, o que se espera dunha dama da escena son dez 

minutos de gloria nun papel secundario dunha peza 
de autor resoado e con estrea na capital, María é 
como un salmón que escala a corrente do río ... " 

Maria Casares, 
de Arantxa Estévez 

DESCOBRE MULLERES 
. , .vJ ,., 

•• ¡'). ¡;, '"·\.' 
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PARLAMENTO 

A deputada do BNG, Pilar García Negro, pediu expf1CGCión1 no Partamento polo proxedo da Cidade da Cultura. 

Os orzamentos destinan outros 500 millóns para o proxecto 

Pérez Varela di que a Cidade da Cultura 
construirase porque "temos que sacar peito" 
-0-P.C. 

"Sacar peito", esa é a razón 
política que levou ao Governo 
galego e, nomeadamente á 
Consellaria de Cultura, a idear 
o macro-proxecto da Cidade 
da Cultura. Asi, polo menos, o 
explicaba o titular da Conse
llaria, Xesus Pérez Varela, en 
resposta a unha pergunta for
mulada pola deputada do 
BNG, Pilar García Negro. O 
complexo arquitectónico que 
non se sabe o que conterá, 
porque non están definidos 
os seus contidos, e ainda non 
se empezou a construir, xa le
va gastados 1.000 millóns de 
pesetas. 

Para acollar os 2000 anos, nos 
que o conselleiro de Cultura e 
Comunicación Social data a 
antigüidade da história de Gali
za, prevese destinar uns 
18.000 millóns pesetas -que 
poderian chegar aos 25.000, 
segundo Pilar Garcia Negro- e 
construir a Cidade da Cultura. 
Esa foi a única. explicación de 
fundo que deu Pérez Varela 
para xustificar o complexo ar
quitectónico. 

De feito, .a outra, na que máis 
fincapé. fixo na sua intervención, 
foi a de que "ternos a obriga de 
sacar peito algunha vez". Unha 
forma como outra calquera de 
explicar que con eses 2000 
anos de história e coa alta tec
noloxia non teremos que "enve
xar a ninguén". E é que Pérez 
Varela considera que ademais 
de sacar peito tamén ternos "ca
teg o ria", ainda que non fose 
quen de trazar as liñas básicas 
do programa cultural no que se 
basea o proxecto "porque ainda 
non están definidos". A mesma 
razón pala que, indicou, ainda 
non informara sobre o mesmo á 
oposición. · 

O que si fixo foi aventurar sobre 
os resultados das aplicacións in
formáticas dese "grande museu 
virtual" no que, ao parecer, o 
conselleiro espera substituir a 
realidade pola ficción para facili
tar que a xente poida "soñar". 
Con esa "avanzadísima tecnolo
xia" , a Administración galega 
quer que nos metamos en "ca
charriños" para poder sair polo 
outro extremo, pasear pola mu
ralla ¡'virtual" de Lugo e ler, des
de calquera parte do mundo, a 
biblioteca dixitali-
zada que se su-
pón conterá. 

As explicacións 

Estas cantrdades contrastan 
coas destinadas en diferentes 
conceitos nos que se reparte o , 
orzamento da consellaria.. De 
feito, para a "promoción, in
ventário xeral e divulgación ·do 
património cultural", só se 
destinan 80 millóns de pese
tas. Para "conservación, pro
tección e consolidación en xa
cimentos arqueolóxicos" a 
cantidade non supera os 60 
millóns. O Centro Superior Bi
bliográfico de Galiza, do que 

apenas hai in
formación sobre 
contidos ou es
tad o actual, e 
que ademais se 

do conselleiro se
m e 11 ar o n non 
convencer á de
putada naciona
lista, que advertiu 
do enorme gasto 
que se lle vai adi
car mentres non 
se están aten
dendo as necesi
dades culturais 
reais do país. 
Como tampouco 
convenceron a 

P érez Varela non 
foi quen de trazar 
as liñas básicas do 
programa cultural 
no que se basea o 
proxecto. 

pretende ubicar 
na "Cidade da 
Cultura", só cun
ta con 5 millóns 
para informati
zación e outros 
100 para "gas
tos inmateriais". 

Alnda resultan 
máis chamativas 
as cantidades 
destinadas a 
"equipamento de 
bibliotecas muni
cipais" de todo o 
país, ás que se 
destinan 20 mi-

socialistas e gru-
po misto, para 
quen resulta un 
gasto desmesu-
rado tendo en canta a precária 
situación na que se atopan as 
infraestruturas culturais galegas. 

Cartos investidos 

O proxecto da Cidade da Cultu
ra estaba dotado, nos orzamen
tos do 99, cun total de 500 mi
llóns de pesetas. Nos orzamen
tos do 2000 aparece consigna
da unha partida, para o mesmo 
proxecto, de 450 millóns en con
ceito de "edificios e outras cons
truccións" e outros 50 millóns en 
conceito de "gastos en investi
mentos de carácter inmaterial". 

llóns de pesetas, os 75 millóns 
previstos para "obras en maté
ria de arquivos e museus" ou 
os 20 millóns destinados á · 

· "adquisicións en matéria de ar
quivos e museus". Partidas or
zamentárias, todas estas, que 
superan en pouco ~áis da me
tade ao orzamentado para a 
Cidade da· Cultura -que ainda 
non existe- e que ademais es
tán destinadas a conceitos co
mo património cultural, mu
seus ou bibliotecas, que se su
pón serán os que enchan de 
contido o complexo arquitectó
nico.+ 
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Foron dez deputados os que se sumaron á iniciativa e nos seus paises ninguén se enterou 

Nogueira afirma que·" o rebúmbio que 
montaron_ en Bruxelas foi unha montaxe" 
-0-A.E. 

"A eurocámara non tomou 
nengunha decisión nen eu fun 
nomeado. Eramos dez depu--
tados nacionalistas do grupo 
dos Verdes os que apoiamos 
a resolución e nos outros pai
ses non se inteiraron, só na 
Galiza se armou rebúmbio: foi 
toda un ha montaxe", afirma 
Camilo Nogueira. 

i 
O deputado nacionalista aind~ 
está enfurruñado e doido por uri 
"escándalo que nunca existiu", 
Camilo Nogueira explica que o 
único que fixeron dez deputados 
foi sumarse a unha proposta de 
resolución que tiñan consensua
do os populares e os socialistas. 
"Acudimos ao rexisto e pedimos 
que se engadisen os nosos no
mes. Que me expliquen como 
nos ían deixar retirar as firmas 
dos demáis e incluir unicamente 
as nosas? Cómo íamos facer 
esa trampa? Como ia presenta
la eu en inglés? O único erro es
tivo en que ao redactar no parla
mento fixérono como "resolu
ción conxunta", que era a que 
había anteriormente, non enga
dindo que nós nos sumáramos. 
Disto fíxose todo un mundo que 
aproveitaron para atacarme a 
min e ao BNG". 

A presidéncia do grupo Verdes/ ALE saiu en defensa de Camilo Nogueira desmentindo 
as información publicadas na..prensa galega. 

Perguntado porque non "con
sensuaran" estes dez deputa
dos esta resolución, Nogueira 
afirma que "non nos avisaron, 
querian deixarnos fora a man
tenta. Cando o soubemos xa 
non habia tempo e o único que 
podiamos facer era sumarnos, 
pois parecíanos ben. Semella 
que lles molestou". 

O deputado galego considera 
que tanto o PP como o PSOE 
estaban a agardando que No
gueira quedase desmarcado 
desta iniciativa, non podendo 
votar a favor de acorde con Ma
rrocos polas diferéncias que 
existe no grupo onde esta inte
grado, os Verdes. Populares e 
socialistas galegos estarían mo
lestos polo protagonismo de No
gueira no Parlamento, sobre to
do por levar a unha delegación 
pesqueira galega dias antes de 

facer a viaxe Fraga a Bruxelas. 
Daí viria primeiro a calúmnia de 
Guillermo Galeote que, nun acto 
no que estaba Fraga presente, 
afirmou que as intervencións de 
Nogueira non se recollian nas 
actas. 

A socialista de Galiza, Rosa Mi
guelez, que despois asinaria un 
comunicado conxunto con No
gueira afirmando que o impor
tante é a unión ante o acordo 
con Marrocos, foi a que cha
mou á prensa galega para dar-
11e· a suposta nova. Nogueira 
dóese de que "non só non com
probaron se era verídica, senón 
que dixeron mentiras, como 
que se citara o meu nome no 
Parlamento ou que eu era o au
tor da suposta falcatruada". O 
nacionalista galega constata 
como "unicamente na Galiza se 
armou rebúmbio, nos outros 
paises, eramos dez parlamen
tários os que nos sumamos, 
non saiu nada. El1 Andalucía, 
Euskadi, Escócia, Dinamarca, 
Flandes ... falaron do debate, 
aquí ninguén e enteirou, só fun 
eu o protagonista". 

Nogueira recoñece que no gru
po dos Verdes existen contradi
cións, "pero as nosas contradi
cións son ideolóxicas e non de 
intereses como noutros grupos". 
Afirma que "son moito piores as 

contradicións· existentes no PP, 
con Berlusconi, toda a dereita 
reaccionária europea, ou no PS, 
con socialistas de moi dubidosa 
catadura". 

Esas diferéncias nos Verdes fo
ron as que impediron apresentar 
unha resolución conxunta a este 
grupo logo de estar perta do 
acordo, o presidente non quixo 
enmendar a liña que mantiveran 
na anterior lexislatura. A voceira 
anterior sostivo no pleno as 
suas posición contrárias ao 
acordo con Marrocos "porque é 
un país imperialista e as augas 
sobre as que se negociaría per
teñecen ao Sahara" e Nogueira 
puido defender a posición sua e 
dos outros nove deputados no 
pleno. As diferéncias dentro dos 
Verdes foi o que levou aos dez 
deputados a apresentar un pa
pel apoiando a resolución con
sensuada polos outros grupos. 

A presidéncia do grupo Ver
des/ALE, Heidi Hautala, sacou 
unha nota en apoio de Camilo 
Nogueira, desmentindo as infor
macións de que Nogueira fose 
acusado de accións irregulares 
pola presidéncia do Parlamento. 
Ao mesmo tempo, manifestou 
que o deputado galega tivo total 
libertada para expor a sua opi
nión no pleno a respeito dos 
acordos con Marrocos. + 

Francisco Vázquez xa expuxera algo similar en 1993 e Cuiña en 1992 

O PSclG-PSOE non terá grupo próprio no Congreso 
O PSdG-PSOE non terá grupo 
parlamentar próprio no Con
greso dos Deputados como 
saira anunciado esta semana. 
Pérez Touriño aclarou a pro-

cousa é intensificar o perfil gale
guista próprio e outra segregar
se do grupo parlamentar socia
lista". 

posta despois dunha reunión Touriño afirma que a proposta 
do consello territorial do PSOE que levou a Madrid só tiña por 
no que nen sequer se chegou obxecto reflexionar sobre este 
a discutir a inquedanza galega tema, pero non houbo reflexión, 
"por falta de tempo". porque a sua intervención non 

"' acadou contestación por parte 
Segundo Pérez Touriño, o que dos outros membros do partido. 
trata o PSdG-PSOE non "é de 
ter un grupo territorial próprio Xa en 1993 Francisco Vázquez 
nas Cortes", xa que, de nengun realizara unha proposta seme-
xeito, quer "rachar" ou "saltar a llanta, pero non se chegou a por 
barreira" do grupo parlamentar en práctica polas reticéncias de 
socialista, senón de "levar ao lí- Madrid e o medo a que o PSC 
mite" as diferéncias de identida- tentase maior autonomia a res-
de galegas. Para To u riño "un ha peito do PSOE. 

En 1992 tamén Xosé Guiña fixo 
a mesma reflexión de coorde
nación dos deputados e sena
dores populares. Daquelas, Vi
tori ñ o Nuñez abandeiraba a 
idea de ter grupo parlamentário 
próprio. Coa chegada de Aznar 
á Moncloa, en Madrid impedi
ron que prosperasen os inten
tos galegos. Voltaron a retomar 
a proposta nesta lexislatura, 
coa preséncia dos deputados 
nacionalistas galegos en Ma
drid. Anunciárono, como agora 
o PSdG, como a creación dun 
"grupo próprio", pero todo que
dou nunha oficina que "corde
na" as actividades dos deputa
dos e senadores populares en 
Madrid.+ 

- ............ ' ' ... 

Non haberá 
TGVa Lisboa 
Oliveira Martins, o enxeñeiro 
que representou a Portugal na 
Comisión de Traballo coa 
Xunta, explica en 
declaracións ao diário PlJBu .. 
co que o tren de alta veloci, 
dade só atenderá Porto, 
Lisboa,Madrid. Martins cita 
un estudo da Comisión de 
Traballo Galiza,Norte de Por, 
tugal que probou "que apenas 
existem na Península Ibérica, 
sete regioes cujo número de 
habitantes justifica o TVG: 
Porto, Lisboa, Madrid, Barce, 
lona, Sevilha, Valencia e Bil, 
bau. Dai que a Corunha e Se, 
túbal fiquem sem velocidade 
para acompanhar o TVG por, 
tugués. Neste caso <leve apro, 
veitarse a via actual e mefuo, 
ra,la, com urna eventual con, 
tinuidade para o Algarve, para 
composic;oes preparadas para 
180 Kmh". O representante 
luso na Comisión di que para 
facer realidade este enlace ha, 
berá que resolver entre outros 
asuntos a inversión de marclui 
de Guillarei (hoxendia, o tren 
debe entrar e sair na estación 
en distinta dirección). Entre 
as vantaxes da linha TVG en, 
tre Lisboa e Madrid, Martins 
salienta: "tirará cerca do 80% 
do tránsito aéreo entre 
capitais que de momento, e ja 
nao estamos numa época de 
verao, comec;a a registar arra, 
sos da ordem duma hora. O 
TVG demorar pouco mais de 
duas horas a cumprir o percur, 
so o que inclusive ha retirar 
carros das auto,estradas. Os 
espanhois deram preferencia a 
liña Madrid Barcelona, já em 
fase de construc;ao, ficando a 
ligac;ao Madrid, Bilbau para 
segundas nupcias"A + 

ÜF.ORGE ÜROSZ 

Proclaman a mansedume e a resignación desde 
as suas nubes e oferecen sacrificios humanos ao 
Deus do amor. 

·•·1 
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Nafarroa 
non é Euskadi 
Amaldo Otegui, portavoz de 
Herri Batasuna, explica na 
revista PAGINA ABIERTA o 
modelo de construcción na .. 
cional de Euskal Herria: "A 
nasa aposta vai no sentido 
de asumir a personalidade da 
cada território. Queremos 
armonizar a construcción 
nacional basca coa 
pluralidade dos territórios; 
non somos partidários dun 
reduccionisrno hexemónico. 
A esquerda abertzale come, 
teu durante anos o erro da, 
quel famoso lema Nafarroa 
Euskadi Da. Agora, até na 
lingua estamos alcufiando 
novos termos coma o de 
Euskal Herria. Utilizamos a 
cada menos o de Euskadi 
porque Nafarroa non é Eus, 
kadi, nafarroa é N afarroa e 
si é Euskal Herria. Nesa re, 
flexión coincide incluso 
Juan Cruz Alli cando reco, 
ñece: nós non somos Euska, 
di pero si Euskal Herria. É 
así, porque pretendemos un 
novo marco político no que 
paticipen todos os territórios 
en pé de igualdade". + 

Apostar polo 
seguro 
A revista ANARQUISTA, que 
edita o Atenéu Libertario de 
Compostela, publica unha 
análise do Xacobeo. "A che .. 
gada de Fraga, pésia ser a 
máis clara expresión de 
fracaso na vida política, non 
deixou de semos apresentada 
coma o retomo do emigran .. 
te, do filio pródigo, 
descendente á sua vez de 
emigrantes, que volvia trun, 
fante a casa cun As na man, 
ga para acabar coa 
emigración e facer país. Foi o 
momento da promoción das 
explotacións gandeiras que 
haberian converter ao humil, 
de e escuro labrego nun em, 
presário agrícola e á Galiza 
na Bavária española. O estre .. 
pitoso fracaso deste modelo 
económico a raiz da entrada 
de España na CEE, e a conse .. 
guinte protesta popular e ma, 
lestar social capitalizado polo 
BNG, fixo que Fraga se dei, 
xase de aventuras e apostase 
polo seguro. Produciuse en, 
tón, pola sua banda, un 
retomo ás vellas en infalibeis 
fórmulas desarrollistas postas 
en prática durante o seu paso 
polo Ministério de Informa, 
ción y Turismo de Franco. 
Unhas fórmulas para as que 
nen o BNG nen o PSOE 
amasaran nen alternativa 
nen resposta política clara, a 
pesar dos evidentes riscos so, 
ciais que conlevan ( ... )Nin, 
guén pensou que o diñeiro 
que o Xacobeo vai xenerar 
na hostalaria compostelá, 
acabará ínvistindose na espe, 
culación inmobiliária en 
Santiago, Roxos, 
Bertamiráns, Sanxenxo, Mi, 
lladoiro, Cacheiras, Sigueiro, 
Padrón etc: e non na 
criación real de empresas".+ 
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DESPOIS DE CATRO MESES A FRONTE DO GOVERNO MUNICIPAL DE VIGO, LOIS P. CASTRILLO FAI UN PRIMEIRO BALANCE DE ACTUACION. LOGRADO O ACORDO CO ' 

PSOE, NON PARECE QUE AS DIFERÉNCIAS ENTRE AS DUAS FORZAS COALIGADAS VAIAN AMINORAR, COMO VEN DE SUCEDER COAS PRIMEIRAS DISCUSIONS SOBRE 

OS ORZAMENTOS. O ALCALDE VIGUÉS COIDA QUE É UNHA ESTRATÉXIA EQUIVOCADA DO PSOE "QUE QUEN A PAGARA, SE NON MUDA, SERA EMILIO PÉREZ TOURIÑO". 

Lois P. Castrillo 
"O PSOE equivócase en Vigo e iso pode pagalo Pérez Touriño" 

Hal un balance dos tres meses 
en solitário do BNG e outro do 
tempo de pacto co PSOE? 

Nós apesar da visión cara fóra 
de que a maioria municipal non 
era estábel, adicamos o tempo 
que nos tocou governar sós a to
mar moitas iniciativas: pondo a 
camiñar temas parados durante 
anos e mesmo sen ter orzamen
to: por exemplo desbloqueamos 
a compra do cuartel de Barreiro, 
que se logrou despois de doce 
anos; iniciamos o selado do ver
tedeiro do Zondal , despois de oi
to anos; iniciamos a humaniza
ción e peatonalización de bairros 
periféricos como O Calvário, .. . 
Certo é que a non entrada do 
PSOE propiciou inestabilidade 
pero non nos restou iniciativa 
política. Agora a maioria que me 
deu a alcaldía ten unha fórmula 
de governo de coalición que foi 
recibida coa máxima ilusión ci 
dadá e cumpre un dos nosos ob
xectivos políticos. 

Pero ese periodo de confron
tación prévio ao pacto parece 
continuarse agora coa elabo
ración dos Orzamentos muni
cipais, e ademais con pala
bras fortes. 

A dialéctica nun governo de co
alición ten momentos de tensión 
e distensión, e un dos pontos ál
xidos de debate e discrepáncia 
é o dos orzamentos. lsto vai ser 
asi durante catro anos. Pero un
ha cousa é o posicionamento le
xitimo de cada grupo político, e 
outra que mentres que o BNG 
trata con respeito, sentido insti
tucional e lealdade ao seu par
tenaire de governo, o PSOE 
prefere exacerbar a diferen
ciación co BNG até o extremo 
que pode semellar ~ue ainda 
están na oposición. É o seu di
reito escollar esa táctica política, 
pero caído que ven motivada 
máis por cuestións eleitorais do 
PSOE ou por un medo a seren 
superados nas Xerais. O PSOE 
amosábase como adail da uni
dade da esquerda cando eles 
eran maioritários, non o é tanto 
cando a sua posición é máis su
balterna. Coido que lle falta vi
sión estratéxica para facer en
tender que este é un governo 
conxunto. Xogámonos moito 
nunha acción de governo con
xunto nesta cidade, mesmo pa
ra a percepción dunha alternati
va na Xunta ao PP. 

Asegura que o rifi-rafe vai ser 
permanente durante catro 
anos, que non parará despois 
das eleicións de Marzo? 

Depende todo da atitude do Parti
do Socialista. Se trunfa unha po
sición inmediatista, a corto prazo 
da política, ou outra de facer pa
ís conxuntamente, de construir 
unha alternativa ao PP. O PSOE 
ten que decatarse de que este 

continuo desmarque, que non é o 
mesmo que perfilar a sua alterna
tiva política, conlevará que o ci
dadán non vexa unha alternativa 
á actual Xunta de Galicia. O prin
cipal perxudicado desta estraté
xia vai ser o PSOE e, sobretodo, 
Emilio Pérez Touriño. 

Seña pola estrutura de pro
priedade dos meios ou por 
outras razóns, non ten o seu 
governo unha certa incapaci
dade de facer ver os seus lo
gros, de comunicarse cos ci
dadáns? 

O noso problema principal é o 
económico. Estamos sen orza
mentos e cun déficit do gasto 
corrente de 700 millóns. O go
verno anterior do PP puliuse 
perta de 3.000 millóns en 18 
meses. A capacidade política, 
cando se cuantifica presuposta
riamente, limítase, e tamén inci
de na capacidade de chegar á 
xente. Pero coido que a percep
ción da cidadania é que o BNG 
governa para todos, e ten unha 
oposición dentro do governo 
que non se sabe se governa ou 
o que fai. O noso obxectivo fun
damental é que a xente se de
cate de que o BNG governa, 
con toda normalidade, a cidade 
máis importante de Galiza, que 
mudan cousas no diálogo ante 
os problemas e na iniciativa pa
ra solucionalos e que hai pro
xectos de futuro. Certa base so
cial nosa pode estar incómoda 
pero eu relativizo moito as dife
réncias co PSOE. 

-0- .XAN CARBALLA 

Cal é a postura do seu gover
no respeito a SOGAMA, que 
apareceu como unha renúncia 
ao programa nalguns meios? 

Os meios estiveron durante toda 
a campaña eleitoral perguntando 
sobre esta cuestión para alarmar 
á povoación dicindo que nós 
queriamos romper con SOGA
MA. E cando nós actuamos co
mo diciamos que iamos facer, 
buscando unha negociación, da
quela rachan as vestiduras dicin
do que trocamos de postura. 
Ese é o cerco sanítário que o po
der quer estabalecer arredor- dos 
governos do BNG. A cousa está 
clara: . nós intentaremos sacar 
adiante os nasos proxectos aca
dando a máxima base social e 
negociando coas demais admi
nistracións. O Concello leva oito 
anos en SOGAMA e queremos 
renegociar o convénio; despois 
mellorar as condicións medioam
bientais, de seguridade e de ser
vizo da planta de Guixar, porque 
mentres exista terá que dar un 
bon servizo e hoxe non ten con
tedores de abando para ir a Cer
cada e queda o lixo nas ruas da 
cidade, e finalmente o Concello 
ten que controlar esa planta. Dita 
isto engado que nós irnos ir a un 
plano de resíduos alternativo, e 
estamos elaporando un prego de 
condicións para elaboralo. Xa llo 
dixen ao presidente de SOGA
MA, e tamén que estariamos en
cantados de facelos partícipes. 
Se o asumen en todo ou en par
te moi ben, e se non taremos 
que pensarmos como levamos 

adiante a nosa política de trata
mento de residuos. 

Outro aspecto básico de sem
pre na política municipal, e en 
Vigo con VITRASA, en parti
cular, é o transporte público. 
A empresa tala xa dunha suba 
de 15 pesetas no billete. 

O transporte público ten que ser 
o eixo vertebrador das políticas 
de tránsito e de humanización 
urbana da cidade. De entrada 
ternos que aplicar o prego de 
condicións e facer cumprir o 
contrato á concesionária. O Ser
vicio de Axuda á Explotación, 
que serve para controlar e infor
mar ao cidadán e ao concello, 
empeza a funcionar en Xaneiro; 
estamos traballando na prepara
ción do billete de transbordo, na 
ampliación do número de mar
quesiñas, e cando rematen as 

. obras en Vigo haberá que reor
denar as liñas en función dun 
plano de tránsito que vai pór 
sempre como prioridade o trans
porte público. Esa é a nosa es
tratéxia, tendo claro que ternos 
que apostar orzamentariamente 
por el, porque senda deficitário 
ternos que sostelo. Por iso sem
pre preferimos nós unha empre
sa pública, pero hoxe non é viá
bel recuperar a contrata, porque 
a non ser que haxa un incumpri
mento constante do contrato
. programa e un deterioro cons-
tante do servizo, non se pode 
resgatar a concesión. Pero que 
quede claro que iso é unha pau
ta de control que ~mos ter con 

todos os servicios concedidos, 
non só con VITRASA. 

As obras son o grande trin
que hoxe da cidade, que lite
ralmente está patas para arri
ba. Até cando vai ser asi? 

As obras son necesárias porque 
talamos de saneamento, que 
estaba obsoleto, tendido de gas 
e cabo de comunicacións. Outra 
cousa é que se concentrase po
lo PP nun único ano e se esti
vesen facendo descoordenadas, 
abrindo e pechando as ruas tres 
yeces. Nós tratamos de coorde
nalas desde o dia en que toma
mos posesión. Causa graves 
moléstias, iso é indubidábel, 
porque son 120 obras abertas 
até fin de ano. Tratamos de ali
vialas con medidas de tránsito, 
moi paliativas, e con isencións 
fiscais no IAE aos pequenos co
merciantes afectados. Cando is
to xerou conflitos, moitas veces 
inevitábeis, iniciamos un estilo 
de actuación que queremos e?<
tender a toda a nosa política: 
cada vez que hai un problema 
ali vai haber un concelleiro do 
governo, para dialogar, escoitar 
e se é posíbel consensuar solu
cións, adicando todo o tempo 
que sexa preciso para chegar a 
acordos. O importante non é só 
a solución definitiva dun proble
ma como que o cidadán vexa in
terese do governo en resolvelo. 
A proba de que iste talante o 
percebe é que habendo 120 
obras en funcionamento a con
flitividade é moi cativa.• 
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Galb:a seguirá pedinclo menos axuclas das que lle corresponderian en función do número de vitelos que·ten cada explotación. 

O conselleiro non negociou nengunha das demandas da-Mesa da Carne 

Os gadeiros mobilizaranse 
na defensa do sector da carne de vacun 
'*P.B. 

O SLG ten convocado para o 26 
de Novembro unha mobilización 
do sector do vacun da carne dian
te da Consellaria de Agricultura, 
en Compostela. Exixen que se 
cumpra a táboa reivindicativa 
aprobada pola Mesa lnterprofisio
nal da Carne. Oito pontos que 
non foron atendidos nas nego
ciacións da Conferéncia Sectorial 
de Agricultura celebrada o pasa
do 26 de Outubro, xunta na que 
se acordou ademais que cando 
se eliminen as trabas que impi
den aos nasos gadeiros pedir 
máis axudas non se van poder 
aumentar o. número de solitudes. 
O SLG tamén demanda o repar
to, antes de que acabe o ano, dos 
direitos das vacas aleitantes que 
están en poder da reserva estatal. 

A xu ízo do Sindicato Labrego 
Galego (SLG), a produción de 
leite non foi o único sector per
xudicado polo resultado da Con
feréncia Sectorial de Agricultura 
celebrada o 26 de Outubro. Se
gundo explica este sindicato, 
palas notícias das que se dis
pón até estes momentos, "esta
mos en condicións de dicer que 
o sector do vacun da carne da 
Galiza saiu moi mal parado des
tas negociacións". E neste senti
do engaden que sobra con com
parar a situación de partida e os 
resultados das conversas. 

A _situación de partida é que no 
ano 1997 os galegas só solicita
ron axudas para 14.940 vitelos, 
namentra~ que en Catalunya 
161.287. E dicer, Galiza apre
senta menos solicitudes de axu-

Imaxes da fatiga. 
DE DIONISIO PERElRA 

Unha crónica visual do mundo do traballo na Caliza 
contemporánea coa que se restauran as angurias, os labor~ e o 
frrotagonismo dos homes e mulleres que, en epopeia co'-ectiva, 

estabel,eceron o roteiro para a construción do país. 

da das que lle corresponderia 
en función do número de ani
mais que ten cada explotación. 
lsto é porque o mercado interior 
galega non quer animais que 
sexan sacrificados con máis de 
oito meses de idade, namentras 
que as axudas da UE para man
ter os becerros só se conceden 
cando se sacrifican con dez me
ses de idade. "Polo tanto -sina
la Manuel da Cal, coordenador 
nacional do SLG neste sector
non compensa manter os ani
mais na casa para cobrar a axu
da que nos darian, xa que estas 
non cobren as perdas que sofre 
o prezo do animal ao ser vendi
do con máis de oito meses". 

Perante esta situación e outros 
problemas que tamén afectaban 
as explotacións, todos os axen
tes sociais e económicos que 
actuan no sector elaboraron un 
documento, que apresentaron 
ao conselleiro qe Agricultura, 
Cástor Gago, no que se recollen 
as demandas que se debían ter 
en canta á hora de encarar ás 
negociacións da Conferéncia. 
"Nengun dos oito pontos que re
coma o documento foi atendido 
-denúncia da Cal, que engade 
que a situación criada a raiz das 
conversas co Ministério e as ou
tras Comunidades Autónomas 
ainda empiorou a situación a 
respeito da concesión destas 
axudas. 

"Até o ano 2000 -explica o re
presentante do SLG- a axuda 
concederase cando o animal se 
sacrifique con 9 meses ou máis 
e apartir desa data desaparece 
a limitación de idade. O proble
ma é que nese preciso momento 
as Comunidades Autónomas 
non poderán i11crementar as soli
citudes, e dicer, rexionalízanse 
os direitos. Polo tanto Galiza non 
poderá peder máis axudas xusto 
cando se van dar as condicións 
máis favorábeis para facelo". • 

Deszafrados 
MANuELCAO 

No dia a dia prodúcense comportamentos que teñen unha 
certa importáncia na vida das persoas e que pasan desaper, 
cibidos ou con categoyia de mera anécdota á pequena ou 
grande história local. E o caso que eses dias uns xoves ope, 
rários estaban a instalar no meu domicílio un determinado 
moble. Cando os operários -remataron o seu traballo atopá, 
ronse con que o guindastre municipal levara a furgoneta 
comercial para o ser aparcadoiro particular. Até aqui nada 
hai sospeitoso máis que un comportamento dili:xente e fá, 
pido do guindastre que, celoso e eficiente no desempeño 
da sua función, anda patrullando a cidade á busca do in
fractor marxinal. 

Pasados uns días saia nos xomais un caso máis espectacu, 
lar. En Alcalá de Henares o guindastre municipal viña de 
retirar un coche funerário con cadaleito e todo e esperaba 
-mal aparcado, isa si- que os empregados recolleran o 
cadáver dunha paisana nun piso das proximidades. Cun 
celo e rapidez sulprendente a coordinación entre policia e 
servícios de guindastre facilitou o levantamento da cidade 
mentras os outros berraban e trataban de alcanzalo. Casos 
asi, ameazan con dar lugar a altarcados de orde pública 
cando se ve como se retiran coches de lugares nos que non 
estarán ben aparcados pero non disturban o tráfico men
tras se suceden os atascos nos centros máis conflitivos e 
ateigados das cidades. 

E, nembargantes, toclo isto ten unha explicación racional e 
fácil de comprender. O problema do tráfico é un dos máis 
graves e insufríbeis nas nosas cidades e todos queren solu, 
cionalo sen ceder nada nos seus intereses e disfroites. A 
culpa sempre é dos demais polo que o que se trata é de 
transladar responsabilidades a outros até chegar ao cidadán 
concreto individualizado que nun determinado momento 
pode sofrer as consecuéncias pero que só concluirá despo, 
tricando contra os demais. Aqui, os axenres en danza son: 
o Concello, a concesionária do guindastre e os cidadáns. 
Os cidadáns, como indivíduos, son simples usuários das 
vias públicas que contribuiron a financiar cos seus impos
tas e están no seu papel. 

'O Concello teria a 
responsabilidade básica pero trata 
de fuxir do seu e:xercício concreto 
polo desgaste e nula rendibilidade 
política destes conflitos de tráfico" 

O Concello é o que teria a responsabilidade básica pero tra, 
ta de fuxir do seu exercício concreto polo desgaste e nula 
rendibilidade política <lestes conflitos. E velaí a idea lumi
nosa de ceder o exercício da competéncia a unha empresa 
privada co cal evítase que os funcionários municipais se ve
xan envoltos en trifulcas ou se culpe á xestión pública da 
desorde no tráfico. A empresa que xestiona o guindastre ta, 
mén actua racionalmente. Como empresa privada o ópti~o 
é retirar os máis coches posíbeis en menos tempo para obter 
máis ingresos. Para iso ha de retirar automóviles nas zonas " 
de máis fácil acceso pero que incumpran algunha ordenan, 
za de tráfico. Como empresários eficientes maximizarán as 
retiradas para o que han de fuxir das áreas máis conxestfü, . 
nadas país poderán quedar atascados, verse envoltos en líos 
e enriba a penas retirarán ningún veículo. O léxico é espe, 
rar que o caos circula que o caos circulatório s esolucione 
pouco a pouco autonomamente co cabreo de cada indiví
duo por separado e intervir só en ~aos extremos cando a au
toridade municipal se vexa desbordada e pida reforzos. • 
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O comisário europeu de Pesca visitou Galiza para coñecer de pert~ o sector 

Fischler recoñece que non comezaron .·as negociacións con Marrocos 
O comlsário da UE para asun
tos pesqueiros, o austríaco 
Franz Fischler, recoñeceu, no 
transcurso da sua visita a Ga
liza, que ainda non se Inicia
ron os contactos co Governo 
de Marrocos para renovar o 
tratado pesquelro con Euro
pa. Fischler, que se entrevis
tou cos armadores e coñeceu 
granxas acuícolas e bateas, 
considera que non a Comi
sión Europea non está tentan
do desmantelar a pesca en 
beneficio da agricultura. 

ción do sector pesqueiro e anali
zar cales serian as consecuén
cias durí tratado coas autorida
des marroquinas respeito a este 
tema. Para Fischler, cómpre 
procurar canto antes un interlo
cutor co Governo de Rabat e 
poñer unha data fixa no calen
dário da Comisión. O austríaco 
confirmou que si se mantiveron 
pequenos contactos co Primeiro 
ministro alauíta, Abderramán lu
sufi, pero que ainda non foron 
nada significativos. 

pesqueiros, o comisário, que 
tamén o é de Agricultura, mani
festou que esta afirmación é 
falsa. "Estanse facendo todos 
os esforzos a prol da pesca. 
Achegámonos ao Parlamento 
europeu e está aprobado un in
vestimento de cara ao acorde 
con Marrocos de 20.800 mi
llóns de pesetas". 

O comisário de Pesca chegou a 
Galiza, logo dos contactos que 
mantiveron con el en Bruxelas 
membros do sector pesqueiro e 
políticos galegas, como Camilo 
Nogueira ou Manuel Fraga, pa
ra coñecer en persoa a situa-

Segundo Fischler, a estratéxia 
de negociación que se debe 
seguir con Rabat debe estar 
fundamentada nun programa 
de máximos, sen nengunha 
concesión prévia "que lles dea 
vantaxes aos marroquines an
tes de sentar na mesa de diálo-

O comisario europeu de Pesca, FilChler. , 

Desde a Cooperativa de Arma
dores, as demandas que se lle 
fixeron a Fischler estiveron cen
tradas na necesidade de que a 
UE protexa o actual sistema 
pesqueiro e na viabilidade da 
criación de empresas mixtas. 
Os armadores agardan que o 
comisário atenda as suas recla
macións e sirva para algo máis 
das que serviron as doutros co
misários, como Emma Bonina.+ 

go". En canto ás acusacións 
que recebeu a UE de antepo
ñer os intereses agrícolas aos 

A ditadura dos índices 
Os pensadores de todos os tempos nos asun, 
tos económicos salientaron a relación funda, 
mental entre a economía e a política, polo 
que se denominou a esta disciplina como 
&onomia Política. Esta relación distingue a 
obra dos preclásicos e dos clásicos da &ono, 
mia e inclue necesariamente ás finanzas pú, 
blicas, a moeda, o crédito, a banca, o comér, 
cio exterior e os pagamentos intemacionais, 
entre outras matérias indispensábeis. 

Os neoclásicos --con excepcións notábeis: 
Marahall, Pareto, Wicksell, Casse, entre ou, 
tros- tenderon un velo sobre o fondamento 
político da economia e case que a elevan ao 
olimpo das categorías abstractas, neutras, te, 
ciclas con fórmulas e modelos matemáticos e 
razoamentos puros. Algun estudoso aponta 
que isto foi unha reacción académica ante o 
pensamento de Marx, quen levou as suas 
maiores consecuéncias os prindpios da eco, 
nomia política clásica. 

No esmorecente século XX, eminentes eco, 
nomistas do mundo académico --Schumpe, 
ter, Baumol, Samuelson, Keynes, Galbraith, 
entre outros- retomaron a senda da Econo, 
mia Política e destacaron teórica e pragmati, 
camente a índole social da cuestión econó, 
mica. Existe polo tanto unha interdependén, 
cia indisolúbel entre a economia, a política e 
a vida social. 

Estas referéncias veñen a conto agora cando 
se trata de encontrar supostas separacións 

entre os tres procesos da vida humana. Na 
prescripción das políticas propriamente eco, 
nómicas, como no conocido recetário do 
FMI, recoméndase emendar ou suavizar os 
efeitos desas políticas no nível de vida de 
grupos sociais considerados vulnerábeis ou 
marxinais --que van sendo a maioria polo 
mundo adiante- mediante programas de 
asisténcia social, espácio de salvamento ou 
muro de contención ante a inconformidade 
social. lsto ten o propósito manifesto, ou en, 
cuberto, de aillar a 
chamada macroecono, 
mia do curso da vida 

vai ben. Castígasenos mensualmente con ci, 
fras de paro, lPC, comércio, indústria, etc. 
Vivemos presos dos índices e, dentro dese 
marco, semella non haber alternativas fronte 
a esta forma de medir o desenvolvemento e o 
benestar da sociedade. 

É curioso que o mundo político só fale de po, . 
lítica nestos dias. Mesmo no campo alterna, 
tivo. Haberla que dicer que a economia é un 
asunto demasiado sério corno para deixalo só 

nas maus dos econo, 
mistas. Surprende ver 
como, por exemplo, o 

social, como se a acti, 'Q 
vidade económica non 
fose a máis social das 
actividades humanas, o 
fundamento mesmo do 
ser, o quefacer e o 
acontecer da nacións. 

pensamento único 
difunde a idea de que as 

crecentes bolsas de 

secretário de Estado de 
Economia difunde uns 
determinados resulta, 
dos, coa conseguinte 
análise e explicación, e 
ninguén lle tusa nen 
lle poña repar?s. 

O pensamento único 
difunde a idea de que 
as crecentes bolsas de 
pobreza, a permanéncia 
estrutural do paro, as 
lacras sociais en xeral, 
son productos aillados, 

pobreza, a permanéncia 
estructural do paro, as 
lacras sociais en xeral, 
son productos aillados" 

O aletargamento nesa 
matéria é xeral. Seme, 
lla que a próxima carn, 
paña eleitoral estará 
valeira de contido nes, 
te terreo. Os profisio, 

non a consecuéncia de 
determinadas políticas 
macroeconómicas: as que se están a seguer 
mundialmente. Os sistemas de contas na~ 
cionais da."l a impresión de que a macroeno, 
mia vai ben e que, polo tanto, a sociedade 

nais da política non se 
mollan na matéria eco, 
nómica, nen no mode, 

lo de crecemento, nen na orientación da 
economía. A política política e miúda campa 
por estos dias en todos os eidos, como se vi, 
vísemos no mellor dos mundos posíbeis. • 

Premio de Investigación "Xohana Torres" 
O Concello de Santiago de Compostela convoca o Premio de investigación "Xohana Torres" co obxecto de alentar 

os traballos sobre as mulleres ue destacaron e destacan na nosa comunidade en diferentes disciplinas. 

A convocatoria está dotada cun único premio de 300.000 pesetas e o prazo paa a presentación de traballos remata 
o 31 de decembro de 1999. 

O fallo darase a coñecer o 8 de marzo do ano 2000. 

As bases da convocatoria están a disposición das interesadas na Consellería da Muller do-Concello de Santiago 
(Praza da Constitución, nº 1, Tras Parlamento de luns a venres, e de 8,00a15,00 horas. 
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Orza recoñece que a 
refonna do IRPF 
prexudicou a Galiza 

Despois de que o ano 
pasado o presidente da 
Xunta, Manuel Fraga, 
afirmase que a 
modificación no Imposto da 
Renda acordada polo 
Governo Aznar ia servir 
para que as arcas galegas 
aumentasen a recadación, 
o conselleirn de Facenda, 
Xosé Antón Orza 
recoñeceu que a reforma 
non beneficiou en nada ao 
tesauro autonómico. Para 
Orza, Galiza obteria 
maiores ingresos se se -
aplicase o modelo anterior. 
O conselleiro pensa que o 
cámbio fíxose pensando na 
realidade catalana e que 
non se adecuou á dinámica 
de crecimento no noso 
país. "Se non se mudase o 
sistema", dixo, "a 
cantidade percibida por 
Galiza seria superior ao 
incremento do Produto. 
Interior Bruto".+ 

Os sindicatos 
denúncian os males 

_ da privatización 
da enerxia 

Represental'!tes sin~icais 
de Europa, Africa, Asia, 
Oceania e América 
reuníronse na cidade 
francesa de Grenoble 
para discutir sobre os 
prexuízos da 
privatización das 
empresas do sector 
~nerxético. Segundo as 
resolucións tomadas 
nesta xuntanza, na que 
participaron, por parte de 
Galiza, Xosé Miranda e 
Fermin Paz, da CIG, as 
privatizacións 
incrementaron a pobreza 
nos países que a 
sofreron, os recursos 
naturais foron saqueados 
sistematicamente e as 
moedas nacionais 
devaluáronse. Como 
solución, os asinantes de 
Grenoble peden a 
anulación da débeda do 
Terceiro Mundo e a 
introdución dun imposto 
especial para os 
movimentos de capital 
financelro. • 

CONCfLLO Dt: 
SANTIAGO 

Para máis información: 
teléfono 981 .56 56 10 
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Pódese praticar tai chi, aprender pintura e xogar ao rol durante as noites das fins de semana 

Pontevedra desenvolve actividades altemativas 
á marcha nocturna 
-0- CÉSAR LORENZO GIL 

O Concello de Pontevedra 
vén de inaugurar o pasado 
Venres 29 de Outubro o pro
grama "Noites abertas", un ha 
op.ción diferente para pasar · 
as noites das fins de semana. 
Este programa propón, fronte 
ás saídas a bares, pubs e dis
cotecas, actividades de lecer 
e cultura gratuitas, diversas e ' 
interactivas. · 

tira un obradoiro acerca da se
xualidade, orientado aos adoles
centes, no que se falou dos pro
blemas típicos dos pr.imeiros 
contactos e tentouse cubrir os 
valeiros que deixa a información 
sexual na escola e na famíliq. 
Outro obradoiro aberto estivo 
adicado á pintura e á expresión 
plástica. Neste recnto, os visi
tantes tiveron a opor!_unidade de 
aprender técnicas básicas e 

compartir as 
suas arelas artís
ticas. Os contidos des

te programa son 
ben sinxelos e 
tentan aumentar 
a oferta de expe-
ri é n ci as para os o e 11 
amantes da noite, once o 

As artes marciais 
foron protago
nistas dunha aula 
de tai chi e de 
kwan ki do, onde 
os participantes 
puideron praticar 
estas disciplinas 
orientais e com
prender mellar 
que é o que son 
e que interese 
ten o seu coñeci
m en to. A oferta 
deportiva verase 
ampliada en vin
deiras fins de se
mana. 

especialmente os 
máis novos. os· ! 
espácios onde se l 
realizan as activi- . 1 
dades son s-em- ! 
pre locais públi- ¡ 
cos, como pavi- ·I 
llóns ou coléxios, l 
habilitados para 1 
acoller, entre as 7 

preparo u un ha 
oferta ampla que 
obtivo o 
referendo do 
público 

da tarde e as 3 
da mañá de Ven-
res e Sábados, 
diferentes pro-
postas, que han 
variar en cada fin de semana. 

No debu das "Noites abertas", 
o pasado 29 de Outubro, o 
Concello preparou unha oferta 
ampla que obtivo o referendo 
do público, cunha.asisténcia to
tal de 250 persoas. Para a difu
sión deste proxecto, o Concello 
está aproveitando as infraestru
turas da sua competéncia oca
sional (bare~ e locais de baile e 
copas) .. onde se pode encontrar 
información abonda sobre as 
posibilidades da iniciativa muni
cipal. 

Entre as opcións deste progra- , 
ma, os visitantes puideron asis-

A música e a 
danza tamén están presentes, 
pero dun xeito diferente a como 
se apresenta en pubs e discote
cas. Abriuse un obradoiro de 
bailes de salón e outro de per
cusión musical, no que os parti
cipantes puideron aprender a 
tocar ·os pratos, o triángulo e 
demais aparellos musicais des
te tipo. 

Ademais de todo isto, abríronse 
unhas xornadas sobre xogos de 
rol, onde se puido coñecer co
mo é que funciona este entrete
mento, baseado no diálogo en
tre os xogadores e a colabora
ción mútua para lograr uns ob
xectivos expostos por un direc-

G. LUCA 

Os alboios de pesca 
convertidos en circos 

Ao país custoulle un prezo elevadísimo especializar a beiramar na 
pesca industrial. Primdro houbéramos de rechear as praias con 
moñicos de terra ao lombo. Alá foron areais urbanos de A Coru, 
ña, Vigo, Vilagarcia, Muros etc. sacrificados en nome do progre, · 
so industrial. Despois -precisáronse entubados para dispor o refu, 
gallo, traidas de auga, de electricidade, comunicacións terrestres 
e mesmo o tren que leva~e o peixe aos mercados de Madrid e 
Barcelona. N inguén recoñeceria á paisaxe da costa despois de 
cincuenta anos de servir de alfandega da pesca. Porén, faltaba 
ainda un banzo por remontar na industrialización: a tipificación 
destes partos ao conxelado. FoLesta a derradeira reconversión, 
fortemente capitalizada como correspondía a unha avanzada es, 
pecialización. Por fin, toda esta acumulación de esforzo constru, 
tor, a aposta industrial de nós, particularizada para a mátéria pri, 
ma do mar que aprendimos a traballar hai mil anos, vaise conver, 
ter ao ócio, como no caso da Casa Mar de Vigo. Repárese que 
non é un solar o que ,se recalifica senon que se salda unha espe, 
cialización histórica. Con este cámbio clase o primeiro tallo nun 
entramado orgánico de transformación de matérias primas carac, 
terizado con grande e demorado esforzo histórico. A xente de 
mar pregunta: e cando xa non haxa indústrias do conxel'ado, on, 
de iremos gañar un salário para pagar as entradas dos alboios de 
pesca convertidos en circos?• 

tor de xogo, e tamén sobre xo
gos de estratéxia, o vello siste
ma de taboleiro e fichas someti
dos á intelixéncia dos contrin
cantes. No capítulo de cinema, 
organizouse un cine-fórum ao 
redor do meio ambiente, con
sistente na emisión dun filme e 
nun debate posterior. 

A idea das "Noites abertas" está 
baseada no proxecto Abierto 
hasta el amanecer, criado polo 
Concello de Gijón hai uns me
ses e que rapidamente se espa
llou no resto do Estado. En Gali
za, Pontevedra é a primeira lo
calidad e na que se está en
saiando esta novidosa proposta 

t 

DA -~ TERRA 
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Represión 
Renfe 
Nos últimos días a Dirección de 
Renfe está procedendo a ins, 
truir expedientes disciplinários 
a máis de un cento de trabaUa, 
dores de todo o Estado por se, 
cundar as mobilizacións dos 
días 8, 9, 1 O e 13 de Outubro e 
defender o direito á folga ante 
uns servizos mínimos abusivos. 

En Galiza foron de~\jnciados an, 
te a Dirección da empresa tres re, 
preseñtantes sindicais da C)Jruña 
que se colocaron diante dun Tal, 
go o dia 8 de Outubro por enten, 

de tempo libre, que pretende 
abrir novas camiños na noite de 
Venres e Sábados. 

Para poñer en marcha o pro
grama, o Concello pontevedrés 
contou co apoio da Federación 
Española de Municípios e Pro
ví ncias e co financiamento do 
Ministério do Interior, que des
tina a este tipo de proxectos o 
diñeiro que obtén da poxa dos 
bens requisados aos narcotra
ficantes. A duración inicial do 
programa é de tres meses e os 
responsábeis municipais da 
área de xuventude valoran xa 
a idea de abrir unha segunda 
edición.+ 

der qu.e os serviros mínimos que 
estabelecia á empresa, nalgunhas 
liñas de até o 90%, agredian o di, 
reito a folga dos traballadores. 

Renfe acusa aos traballadores 
expedientados de retrasar os 
trens incluídos nos serviros mí, 
nimos e de sabotear as liñas. Es, 
tas acusacións poderian ser con, 
sideras como falta grave e traer 
consigo o seu despedimento. 
Na Comisión de Conflitos, o 
Comité de Empresa pulou pola 
retirada destes expedientes pero 
a Dirección de Renfe ignorou a 
petición e xa iniciou o proceso. 

É por iso que para o 12 de No, 
vembro os sindicatos teñen con~ 
vacada unha folga· de 24 horas. 
Para António Diaz, un dos sin, 
dicalistas que en representación 
dos traballadores protagonizou o 
acto frente o tren Talgo na Co, 
ruña, Renfe emprende unha 
campaña de represión para frear 
un proceso mobilizador in eres, 
cendo na defensa dunhas mello, 
res condicións laborais. • 
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' En galego o rótulo 
·da Lonxa de Vigo 

A Autoridade Portuária de 
Vigo ven de proceder á 
galeguización do rótulo 
exterior da nova lonxa de 
Vigo, unha reivindicación 
defendida desde Mesa pota 
Normalización Lingüística 
através dunha campaña que 
iniciu o pasado mes de 
Marzo. No rótulo da fachada 
exterior pode lerse agora "O 
Berbés. Porto de Vigo. 
Lonxa de Altura", cando a 
rotulación inicial era "Puerto 
de Vigo. Lonja de Altura". A 
Mesa felicitou por esta 
decisión ao novo presidente 
da Autoridade Portuária, 
Xúlio Predosa, unha 
demanda que non atendeu 
o seu predecesor, Xan 
Corral. Desde a Mesa 
agardan, ao tempo, que 
esta actuación marque unha 
nova etapa no 
comportamento lingüístico 
do porto de Vigo, "máis 
xusta e respetuosa co noso 
idioma".+ 

Demandan a ampliación 
do parque nacional 
das lllas Adánticas 

A Federación Ecoloxista 
Galega {FEG), formada 
por máis de 25 
asociacións de defensa 
ambiental exixe a 
ampliación do ámbito 
territorial que vai abarcar 
o futuro parque nacional 
das lllas Atlánticas. 
Manteñen que a 
Consellaria de Meio 
Ambiente segue a lei do 
mínimo esforzo ao propór 
que tan só as illas Cies, 
Ons e Sálvora formen 
parte do parque. Critican 
que o Executivo eliminase 
as illas Sisargas e 
Lobeiras do proxecto 
inicial e rexeltase tamén a 
proposta da FEG de 
incluir as illas e illotes 
situados nos tramos de 
costa entre Fisterra e 
Muxia, entre Camariñas e 
Baldaido, o complexo 
Carnota-Caldebarcos, o 
complexo interareal Umia~ 
Ogro be e a costa Vela.• 

Falece en México 
Alda Arnauda Rodríguez 

Alda Arnauda Rodríguez, 
natural de Bande e neta do 
histórico nacionalista Elíxio 
Domínguez, faleceu a 
consecuéncia dun 
accidente automovilístico 
cando desputaba, xunto ao 
seu piloto Bernardo 
Obregón, a cuarta etapa do 
rallie coñecido como 
Carreira Panamericana. O 
incidente ocurriu á saida de 
Morelia dirección 
Guadalajara, 

1

no tramo 
coñecido corno Milo 
Cumbres. Bernardo · 
Obregón era tricampeón de 
pista na Copa Corona e 
participara en várias 
Panamericanas ao igual 
que Alda Arnauda, que 
· ademais tiña o título de 
campeona nacional de 
rallies na categoría "C". • 

• (. 1 ' • 1 
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Medra o descontento entre os cadros nacionalistas con Pujol 

CiU pactará co. PP IOgo de cenificar un acordo con ERC 
*A. EIRt 

Jordi Pujol será President de 
Catalunya co apoio do PP, 
mentres a maioria dos cadros 
de CIU apostaban por un 
acordo con ERC. Esta postura 
levou a que Pere Esteve e Du
ran i Lleida, os negociadores 
de CiU, cenificaran un acordo 
con Esquerra Republicana de 
Catalunya que sabian imposí
bel pois, o mesmo Pujol, xa ti
ña pactado con Piqué, segun
do denúncia Carod Rovira. 

Jordi Pujo! impuxo unha lista 
eleitoral de CiU afirmando que 
el sabia o que queria a socieda
de catalana. Gañou as eleic
cións pero pola mínima. Os in
tentos de lanzar a faciana na
cionalista de CiU, apostando po
los perfís políticos dos candida
tos, foron neutralizados polo 
President. O medo ao cámbio 
levou a que moitos nacionalistas 
seguiasen apostando, a última 
hora, por CiU. 

guintes despois das eleicións, 
pensábase que seria posíbel. 
Falábase de duas vicepresi
déncias, unha para Artur Mass 
e outra para Durán i Lleida. Ta
mén se baraxaban nemes de 
prestíxio para ocupar carteiras 
como a de Cultura. 

Pasados os dias, as ilusións vi
ñéronse abaixo e foi enchou
pando a idea en amplos secto
res nacionalistas de que Pujol 
estaba disposto a seguir como 
estas últimos anos, "entregado 
ás 300 famílias da burguesia 
catalana". A explicación que 
dan sectores da mesma CiU a 
"esta continuidade suicida" é a 
de que en 20 anos de governo 
existe demasiados intereses, al
guns non moi claros, ataduras e 
compromisos que non son fáci
les de rachar para Jordi Pujo!, 
que seria retén da sua própria 
política. Afirman que, por eso lle 
ten medo a calquer cámbio, 
mesmo a desaparecer da cena 
política. 

apostaria por esta fórmula de 
governo. 

Das reunións que Carod Revira 
e Huguet (ERC) mantiveron con 
Esteva e Duran (CiU), públicas 
ou segredas, desde ERC 
constataron, segundo próprias 
afirmacións, que o único que 
pretendía CiU era que os repu
blicáns lles entregasen un che
que en branca para despois. Os 
mediadores de Pujo! oferecían
lles a vicepresidéncia segunda 
do Parlament, un senador auto
nómico, un lugar cu dous no 
consello de administración na 
RTVC e, tamén, a posibilidade 
de buscar un pacto de lexislatu
ra que non excluia a entrada no 
Govern. A cámbio, a formación 
de Carod debía de apoiar a in
vestidura de Pujol e ao demo
cristiano Joan Rigol como presi
dente do parlamento. 

Ao non aceitar ERG a proposta, 
CiU xa tiña a coartada perfecta 
ante o seu eleitorado e as suas 
bases: pactamos co PP porque 
ERG non quixo pactar con nós. 
Daí as teimudas mensaxes pú
blicas destes días, afirmando, 
até última hora, que querían 
pactar con ERC, que mesmo 
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A bastantes ainda lles quedaba 
a esperanza de que, consegui
da a vitória por última vez, Pujo! 
se decidise a ''facer política". A 
primeira condición para que isto 
se dese seria formar un governo 
con ERG. Unha boa parte da 
militáncia de CiU (sobre todo a 
máis xoven) apostaba por esta 
saida, tratando de xunguir ao 
nacionalismo. Sectores inde
pendentes do nacionalismo, 
próximos a CiU, tamén estive
ron a traballar nesta idea. Na 
mesma ERC, importantes secto
res tamén apostaban por un 
acorde con Pujo!. 

Ante esta perspectiva, desde 
ERG consideraban que o apoio 
a Pujol unicamente podía repre
sentar o queime político para 
esta opción. Ainda así, estiveron 
agardando xestos por parte de 
CiU que os pudera convencer 
de darlle o apoio de investidura, 
polo menos. 

enfurruñaron ªº PP.. Moitos militantes de CIU non entenden o acordo de govemo de Pujol co PP. 

Pero a rexeneración de CiU, no 
último mandato de Pujol, teria 
que levar consigo un governo 
da Generalitat tamén diferente: 
"limpar moita merda", en ver
bas d un dos fundadores de 
Convergéncia. Nos dias se-

O pacto dos orzamentos en Ma
drid levounos á conclusión de 
que Pujol queria seguir pactan
do co PP. Era un ha condición 
pela que ERG non estaba dis
posta a pasar. Xa o anunciara 
en toda a campaña: "ou o PP ou 
nós". Logo déronse conta, se
gundo afirman, de que Pujol xa 
tiña pactado co PP e que o úni
co que quería de ERG era unha 
cenificación para quedar ben 
ante a militáncia socialista e an
te a maioria do povo catalán, 
que, segundo os inquéritos, 

A única certeza 
Cara onde camiña isto? Hai roteiro? Prazos? lrnprovisa~se ou todo 
obedece a un plano perfeitamente concebido? 

Estamos a poucos meses da abertura dos coléxios eleitorais no Esta~ 
do, as eleizóns catalanas sinalaron os límites das forzas concorrentes 
(non só de Pujol, tamén do conglomerado opositor posmodemo), 
xa non hai quen se fie dos inquéritos, a sombra de González segue a 
pairar sobre Almúnia (os cadros do PSOE cenifican acotío o ritual 
de que o seu secretário xeral e un ha rocha na que confiar), Amar 
administra os siléncios e non dá nen chio, ninguén govemou tanto 
tempo falando tan pouco. 

Se un se pergunta cara onde camiña isto, é porque hai movimentos 
a esgalla, moito balbordo e é doado perder-se no palco, xa non fale
rnos no pátio de butacas. Pujol dubida (convenzo ao PP de que de
sapareza definitivamente en Catalunya ou convenzo a ERC de que 
debe elexer entre a pátria ou a órbita de Ferraz?). Arzalluz dubida 
(hai algo alén de Gemika?). Aznar dubida (por iso non adiantou as 
eleizóns, porque mora na dúbida permanente). Almunia dubida ta
mén, dubida de si mesmo, mentres o seu aparato dedica boa parte 
do seu labor a bourar nun Anguita que se presta a todo, agora fago a 
pinza a favor do PP, agora a fago a favor do PSOE. 

Moitas dúbidas e unha certeza inabalábel: Galiza precisa de máis 
forza própria para que non se eslua o seu nome nos títulos de crédito 
deste filme. Máis forza própria para que o Govemo de Madrid teña 
que comezar a asumir que isto existe, que ten direitos e que non ten 
a menor intención de suicidar-se.• 
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A fórmula do Frente.Amplio de Tabaré segue o rego de Chávez e de La Rua 

O éxito da fronte· de esquerdas no Uruguai 
confirma o momento· das terceiras vias 
*G. LUCA 

A vitória parcial da esquerda 
en Uruguai Coa vitória da coa
lición de esquerda nas elec
cións de Uruguai, o que suce
dera na Arxentina e Venezue
la comeza a cobrar categoria: 
o bipartidismo erosionado ce
de o paso á unha fronte na 
que teñen cabida os desen
cantados dos partidos institu
cionais (adeios e copeianos 
en Venezuela, blancos e co
lorados en Uruguai, xusticia
listas na Arxentina) e o arco 
da esquerda reconstruido 
despois da caida · do sistema 
bi-polar. 

Tabaré Vázquez, o Hder da coa
lición Encuentro Progresista
Frente Amplio, ten tamén en co
mún coas outras terceiras vias 
do continente un idioma men
chevique que reivindica o res
peito á leí, o interclasismo, o 
gradualismo económico e o re
pintado en rosa de todos os ter
mos vermellos que no pasado 
serveron á direita para disaprar 
a alarma da revolución e da de
fensa emerxente da pátria con
tra o comunismo. No económico 
son como Chavez: un centauro 
coa cabeza de intervención pú
blica e os cuartos traseiros pin
tados polo Fondo Monetário In
ternacional, unha fórmula esqui
zofrénica que o poder financiei
ros califica de irresponsábel e 
as esquerdas chaman gradua
lismo. 

Tabaré Vázquez, ten en carilún coas outras terceiras vias do continente un idioma men
chevique de respeito á lei, interclasismo, gradualismo económico e o repintado rosa de 
todos os tennos vennellos 

Revolución cautelosa 

Tabaré dixo que Uruguai estaba 
a v,iver unha revolución cautelo
sa', unha definición que tamén 
empregara De la Rúa en Bos Ai
res, e revolucionário é que p Par
tido Nacional (Blanco) de Luis Al
berto Lacalle tivese só o 21,5 
dos sufráxios e que os colorados 

de Batllé, no governo, quedasen 
a máis de seis pontos por baixo 
da alianza de esquerdas con só 
o 31,7% do dos votos. 

A segunda elección que debe 
ter lugar o próximo dia 28 ao 
non acadar o partido máis vota
d o a maioria simple, poderia 
producir segundo a visión opti
mista da.esquerda, un corrimen
to de votos a prol da terceira vja 
e na previsión das alianzas 
anunciadas, unha vitória da coa
lición previsíbel dos blancos e 
os colorados '(hoxe no governo) 
que pode sumar o 52% dos vo
tos. A esquerda, cos votos de 
Nuevo Espacio d~ Rafael Mi-· 
chelini atinxiria o 43%. A ·aritmé
tica, con fodo, non serveu para 
plebiscitos coma o da privatiza- -· 
cion das empresas públicas nas 
que os votantes non respeitaron 

G.L. 

O garda e o ladrón 
sobre Chechénia 

O voto de Chechénia, o Daguestán, Ose tia do N ort~ e do Sul e a 
Inguxetia non vale <liante d<> Federación Rusa nen a metade do .voto_ 
que lles permitía representarse na Duma soviética. A dir~cción-polí, 
tica da resisténcia chechena, herdeira do independentismo que nun, 
ca recoñecera á coroa rusa, viveu un complicadísimo armisticio co 
Estado soviético que saltou coma un panterlo así que o derradeiro 
membro do comité central do PCUS apagou a luz da sala branca do 
Kremlin. 
As repúblicas soviéticas declaradas autonomías no 90, perd~ron po, 
der político e viron como as suas condición materiais de vida se de, 
gradaban até a fome. Xa se armaran antes contra o Estado comunis, 
ta que os dominaba pero contra quen disparan é contra o novo Esta, 
do capitalista. En nome da Revolución, os soviéticos levantaron pe, 
tróleo durante ben anos da reserva que configura a xeografia destas 
nacións pero a resisténcia chechena non decretara a loita final. Pre, 
tender que Tito e Breznev dominaban as reivindicacións históricas 
do Cáucaso ou dos Balcáns só coa policía secreta é inxénuo. A dife, 
réncia é que agora, o Estado ruso representa o mesmo papel ca dita, 
dura de Oliveira Salazar con Angola: facer de xendarme para de, 
fender ás multinacionais que levaban o petróleo e o diamante. Nor, 
teamérica xa non reclama o direito á intervención contra o xenocí, 
dio, coma en Kosovo, porque ela vai ser a principal beneficiária de 
que borren do mapa aos proprietários verdadeiros dos xacimentos. • 

as recomendacións dos parti
dos. O sistema de duas vota
cións sucesivas é novo para 
Uruguai e pode faverecer a in
dependéncia do sufráxio. A 
equipa de Tabaré califica de re
voluciono feito de ter crebado o 
euiqlíbrio entre os dous partidos 
institucionais que se reparten o 
governo no país desde o remate 
da 11 Guerra Mundial segundo 
un esquema que lembra o dos 
liberais e conservadores, idénti
cos no -económico e diferentes 
no adxectivo, da Restauración. 

Ainda asi, o programa económi
co de Tabaré é minimalista co
ma .o de Chavez:. promete unha 

-- política fiscal xusta, a interven
ción do Esta90 onde sexa preci
so e un programa de emprego 
consensuado co FMI e os gru
pos de presión. Para as secue
las da Ditadura, Tabaré vai res
peitar a Lei de Caducidade ple
biscitada no 1989, calificada po
la esquerda coma Leí de lmpu
nidade. 

Raúl Sendic, tillo do líder tupa
m~.ro do mesmo nome, que re
presenta a alianza do MPP co 
Encuentro Progresista-Frente 
Amplio sintetizou asi a sua parti
cipación na alianza da esquer
da: "A nosa vontade é resolver 
os problemas da xente e non 
queremos ser unha esquerda 
testemuñal. Esta elección evi
dendou que Uruguai precis aun 
cámbio urxente. A partir de ago
ra o mapa político do País cam
biou para sempre e as nosas 
posibilidades de atinxir a presi
déncia o 28 de Novembro son 
boas". Sendic defende a loita tu
pamara no tempo histórico en 
que se desenvolveu: "hoxe esta
mos a facer os que nos parece 
que corresponde a esta época: 
participar nun movemento de
mocrático da esquerda progre
sista cun programa de transfor
mación profundo. O Encuentro 
Progresista-Frente Amplio ten 
un programa. Nós, como radi
cais quixeramos ir máis alá, cun 
programa mási radical pero o 
que defendemos é o programa 
da c~alicjp.n''.~t..., '1?, .,...._,~...,.,!"' ·1 
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CONCELLO DE 

PONTEVEDRA 
PROGRAMACIÓN CULTURAL 

NOVEMBR099 

PAZO DA CULTURA 
Rúa Alexandre Bóveda, s/n. A Xunquelra 

AUDITORIO 

nAlllO COMU>IA 

Pato a la naranja 
Dirixido por Julio Esdada e To
más Gayo Con Maña Casa, Cha
ro Soriano. Arantxa Del Sol e Ju
lio escalada Patrocina Caixa 
Pontevedra. Xoves 11 -21:00 
hrs. Prezo 500 Ptas. 

MÚSICA MllOoICA 

Paloma San Baslllo 
Patrocina Caixavigo e Ourense. 
Caixa Pontevedra en proceso de 
integración. Sábado 20 -21 :00 
hrs. Prezo 2.500 Ptas. 

MÚSICA CANTAUTOl 

µ..tos Cano 
Promove O.N.G. Proxecto Mun
do e Pazo da Cultura de Ponte
vedra. Sábado 27 -2 t :00 hrs. 
Prezo 2.500 Ptas. 

tlNICA 
las hijas del Sol 
Promove Pazo da Cultura de 
Pontevedra. Martes 30 -21 :00 
hrs. Prezo 500 Ptas. 

CONGRESOS E 
SEMINARIOS 

E.ncontro-C.urso 
Anlmad6n a lectura na es<.ola 
Promove Concelleñas de Cultur 
ae Educación e Pazo da Cultura 
de Pontevedra Seminario 4. Dí
as 8, 9. 1 t. 15, 16 e 18 

SALA DE ExPoslOONS 

ArTE-fOlO<iaAJ1 

"A \llnpma de Verónk:a". Pers--
pectivas da Fotogralia Contempo-

ránea de Man Raya Matthew 
Bamey. Mostra da Lambed Ad 
Collection de Zurich. Promove Pa
z:o da Cultura de Pontevedra 4 de 
outubro ao 20 de novembro . 

RECINTO FERIAL 
"Desfile de Gala" 
Promove Centro Comercial A 
Barca. Sábado 27. 

CESION DE f.sPACIOS 
lNCONnOS 

U Congreso Internacional de 
Radio Aficionados e Comunl
caclóns 
Promove Asociación Pórtico da 
Gloria. Salón de Actos. Sábado 
6 - de 10:00 a 21 :00 hrs. 

Conferencia 
Participan Alberto Nogueral e Pi
lar Díez Promove Comisión de 
Cultura COAG Colexio de Arqui
tectos. Salón de actos -Venres 
19 - de 20:00 a 22:00 hrs. 

"Congreso Galego de Coope
rativas de E.nslno de Traballo 
Asociado de Gallda (UCETAG) 
Salón de Actos. Venres 26 - de 
10:00 a 20:30 hrs. Salón de Ac
tos. Sábado 27 - de 9:30 a 
14:30 hrs. 

1 Xomada de fomento do em
prego e autopromodón 
Salón de Actos. Martes 30 - de 
9:00 a 20:00 hrs. 

TEATRO PRINCIPAL 
Rúa Charino 6 

TEAlRO 
HADO - llWE GAll6tl. 

Teatro para camaleóns 
Compañía 1\1\atarile Teatro (Gall
cia) Promove Pazo da Cultura de 
Pontevedra- IGAEM Xoves 4 e 
Venres 5 de Novembro -20:30 
hrs. Prezo 600 Ptas. 

Guillados 
Compañía Máscara Producdóns 
(Galida) Promove Pazo da Cultu
ra de Pontevedra -IGAEM 
Xoves 18 e Venres 19-20:30 hrs. 

nABO - OUUAS l.Ull.S 

En ple de guerra 
Compañís Teatrapo (Badajoz) 
Promove Pazo da Cultura de 
Pontevedra -IAGEM Xoves 11 e 
Venres 12-20:30 hrs. Prezo 600 
Ptas. Reducción do 50% para es
tudiantes e grupos 

Don Q.ulJote de la Mancha 
Compañía Cal Teatro (Ciudad 
Real) Mércor~..s 24 e Xoves 25 -
20:30 hrs. Prezo 600 Ptas. 
Reducción do 500/o para 
estudiantes e grupos 

nATilO PAllA CATIVOS 

Cucarandalnas 
Compañía Monicreques de Ku
kas. Promoven Concellerías de 
Cultura, Educación e Xuventude 
Martes 9 e Mércores 1 O -12:00 
hrs. Prezo 200 Ptas. dirixido a 
Centros escolares 

Tempestades 
Compañía de Ricardo Frazer (Ma
drid) Mércores 17 - 10:30 hrs. 
Aforo concertado con colexios 

CINE 
CINl!OaUM 

Noltes Abertas 

En la puta calle 
Promoven Concellerfas de Cultu
ra, Xuventude, Polftlca Soclal e 
Plan Urbán 11 Sábado 6 de 
Novembro -21 :30 hrs. Entrada 
gratu1ta até completar aforo 

Beautlful lhlng 
Sábado 13 -21:30 hrs. 
Prezo 600 Ptas. Redución do 
500..ó para estudiantes e grupos. 

La estrategia del caracol 
Sábadó 27-21 :30 hrs. 

CINE LONGAMEJIAXE 

Educación de Valores 
MI vida en rosa 

Promoven Concelleñas de 
Xuventude e de Servidos Sociais 
Mércores 1 -10:00 hrs. e 12.:00 
hrs. Dirixido a centros escolares 

MUSICA 
MUSICA CIASICA 

Concerto de profesores 
Promove Escola de Música E,u
terpe Luns 22 -20:00 hrs. 
Entrada gratuita. 
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POETA NACIONAL 

Uxro NoVONEYRA non é un 
"poeta da paisaxe" como pudera 
semellar e tentan definilo alguns. 
A paisaxe que canta Novoneyra, 
que describe, que patentiza e pan, 
teiza, ten un claro comido social 
e nacional, converténdose en 
universal. V elaí o seu grande vo, 
lor, a sua importáncia capital na 
segunda mitade deste século, que 
vai moito máis alá dos valores es, 
réticos, formais e mesmo poéticos. 
T rascende á calidad e e á cantida, 
de e convértese en chan baselar, 
con sólidos cimentos na T erra, na 
que se asenta a conciéncia na, 
cional dunha xeneración, coa que 
comezaba un novo Rexurdimento 
despois da longa noite de pedra e 
do paso do cabalo de Atila. 

NovoNEYRA, cosmopolita, chán, 
tase na terra do Caurel, deprimida, 
salferida, explotada, ignorada, para, 
desde os seus Eidos, a sua xeografía, 
a sua fauna e a sua flora, elevamos 
aos altos cúmios para facemos to, 
mar conciéncia de onde vimos, de 
quen somos e, tamén, cara onde 
podemos camiñar para que se cum, 
pra.o s.gño qu,e,está,spp~<;IQ. . • • . - ...... ' - .. .. -- ..... --- - .. .., -... -

NovONEYRA describindo o Cau, 
rel, vivfndoo, soñándoo, amán, 
doo, pódenos situar nas terras da 
Capelada ou do Barbanza, do Faro 
ou de Manzaneda, pero tamén nas 
ribeiras miñotas, eumesas, 
ulláns ... e nos litorais mariñans ou 
arousáns. Non importa que as pai, 
saxes non se asemellen. Ou que 
sexan unha fotografia cos mesmos 
nomes. A poesía de Novoneyra 
sobarda os recordos, levanos á 
mismidade, a atopamos con nós 
mesmos, como persoas e, através 
desa procura e desa chegada a ser, 
convértenos en seres sociais, fa¡, 
nos tomar conciéncia como mem, 
bros dunha clase, dun povo: fa¡, 
nos ver Galiza, sentila. 

NOVONEYRA, mesmo na sua poe, 
sia máis descriptiva, reivindica. 
Porque o poeta é un home do seu 
tempo e das circunstáncias nas 
que se desenvolven os seus ouvin, 
tes. Por iso a sua poesia trascende 
mesmo aos sentimentos persoais 
turrando cara a conciéncia colee, 
ti va. 

AFONSO EIRÉ 

<:;aurel e fainos a topar coa T erra. 
E a primeira etapa da toma de 
conciéncia. Saber que o teu exis, 
te, que é inigualábel, que produce 
sentimentos poéticos, que se pode 
mostrar, que se pode contar, que 
se pode cantar ... , que se pode 
amar. 

NOVONEYRA reivindica a aldea e, 
con ela, ás suas xentes e todo o 
que 'a conforma. Xa non h.ai por, 
que avergoñarse se o Caurel dos 
altos cúmios é capaz de tan subli, 
mes versos. Xa non é preciso ago, 
char a procedéncia. Novoneyra 
espalla polo mundo a sua nacén, . 
cia e a sua queréncia, sen renun, 
ciar á vangarda, ás tertúlias nos 
cafés máis modernos, a Madrid, a 
Compostela, ao recoñecimento, á 
gloria literaria. 

NovONEYRA tivo a culpa de que 
moitos mozos da aldea, estudantes 
nas cidades, regaran con seiva nu, 
trícia, recollida dos Caurel de No, 
voneyra ou da T erra Cha de Ma, 
nuel Maria, o seu corpo emocio, 
nal no que se asentou todo un 
mundo teórico nacionali~ta. 

Xa non é 
• preciso 

agochar a 
procecléncia. 
Novoneyra 
espalla polo 
mundo a sua , . 
nacencia e a 

sua , . 
querencia, 

• sen renunciar 
á vangarda 

NoVONEYRA agasállanos, encén, 
denos, apaixoanos co Vietnam 
Canto ou a Letania de Galiza, pe, 
·ro -estes non se poden asumir sen 
ter asumido Os Eidos. É unha fa, 
se anterior, lóxica, imprescindí, 
bel, máis profunda. Novoneyra, 
con estes dous poemas unica, 
mente lle estaba a colocar o froi, 
to ideolóxico á arbre que sostiña 
o carpo social galego apercibido 
como tal. 

NOVONEYRA apela aos sentimen, 
tos para chegar á razón. Senti, 
mentos que non esmorecen, que 
non pasan. Sen~imentos aos que 
se chega da man da sua sincerida, 
de, camiñando pola sinxeleza, sen 
artifícios inútis. Limpos coma as 
augas brancas da Rogueria, coa 
forza do lobo, coa pantasia do 
vento zunando, coa riqueza dos 
castiñeiros, coa lonxevidade dos 
carballos, coa vizosidade das vei, 
gas. A voz profunda da T erra fa, 
lándonos. Por iso percibimos, tan, 
ta xente percibiu, desde un pri, 
meiro momento, a Novoneyra co, 
mo poeta, como poeta do povo, 
COll).<? poe~a n'!c:ional. ~ _ _ _ _ _ _ __ 
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Os ITabollos de 
Manuel Eugenio 

de Neira, Xerardo 
Pardo de Vem, 
Xaoé lois, Neiro 
Vilas, Xaan Solo, 

V"odol Bolaño, 
Francisco 

Rodríguez, 
Herminio Barreiro, 

PilarGarcia 
Negro, X~ 
Chao Rego, 

Alonso Estrovíz e 
luisa Villalla están 

destinados á 
homenaxe a Uxio 

Novoneyra 
previsla paro o 
vindeiro 11 de 

Decembro 
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O poeta da Terra finou en Compostela o dia 30 de Outubr9 

Uns libros no cadaleito acompañan a Uxio Novoneyra 
na sua última morada 
• Carme Vidal 

O poeta Uxio Novoneyra finou o 
dia 30 de Outubro en Composte
la, na mesma data na que estaba 
prevista para a celebración dunha 
grande homenaxe nacional que 
agora terá lugar o dia 11 de De
cembro. Os seus restos foron vela
dos no Panteón de Galegas Ilus
tres, en San Domingos de Bona
val, ao pé das tumbas de Rosalia, 
Castelao e Alfredo Brañas. O en
terro tivo lugar no cemitério de 
San Froilán de Lugo á espera de 
que os seus restos mortais sexan 
transladados ao Courel, como era 
o seu desexo. O Domingo 31 
mentras o mundo das letras, repre
sentantes da política e numerosos 
amigos celebraban o acto de des
pedida, as campás de todas as pa
rróquias do Courel repenicaban 
pola morte do seu poeta. 

"Perde Galiza e a poesía universal 
un dos seus grandes poetas, que 
representaba o símbolo da grande
za e resisténcia da poesía" come
zou asi Miguel Anxo Femán Ve
llo, como voceiro. da família, a in
tervención pública que daba con
ta do pasamento de Novoneyra. O 
secretário da Asociación de Escri
tores en Lingua Galega mostraba 
o pesar do mundo das letras pola 
morte do poeta nacional que fora 
nomeado presidente dos escritores 
no 1982. De Novoneyra destacou 
Femán Vello o grande compromi
so coa língua, coa cultura na
cional e o "entrelazamento dopo
eta coa sua pátria". Poeta da T erra 
e tamén do compromiso, partici
pador do tradicional e vangardis
ta, solidário e defensor das liber
dades. Miguel Anxo Femán Vello 
non pudo deixar de loubar o seu 
traballo á fronte da AELG, na que 
imprimiu, ao seu dicer, un grande 
dinamismo e universalización e 
destacou o labor como impulsor 
dos Galeuzca, os encontros de es
critores bascos, galegas e cataláns 
aos que el sempre asistía. Precisa
mente apenas unha semana des
pois da sua morte -os días 5, 6 e 7 
de Novembro- celébrase unha no
va convocatória en Castellón de 
la Plana e Morella na que os escri
tores das tres nacións rendirán a 
primeira homenaxe ao poeta des
pois do seu pasamP:nto. 

A voz do Courel e de Galiza 

Novoneyra foi o primeiro persoei
ro que foi velado no Panteón de 
Galegos Ilustres. Por ali pasaron 
escritores de todas as xeracións, 
amigos e persoas do mundo da cul
tura e a política que despediron a 
un dos poetas de maior releváncia 
do noso panorama literário. Uns 
libros seus foron depositados no 
cadaleito antes da saida da comiti
va cara o cimetério de Lugo onde 
o seu amigo, o poeta chairego Ma
nuel Maria destacou que Novo
neyra "foi un home libre que culti
vou a dignidade e a beleza e deulle 
voz ao Courel e a Galiza". Mentras 
as campás do Courel repenicaban 
na sua lembranza, Manuel Maria 
dicialle aos presentes no cemitério 

Novoneyra 
foi o primeiro 
persoeiro que 
foi velado no 
Panteón de 

Galegos 
Ilustres 

de San Froilán na chuviosa tarde 
do Domingo dia 31 de Outubro: 
"a morte non é certa, o que per
manece fúndano os poetas". A co
ro foi entonada a sua ''Letanía de 
Galicia" que comezara a recitar 
Miguel Anxo Femán Vello, uns 
versos que o próprio poeta sabia 
que tiñan que ser pronunciados 
colectivamente. O canto do him
no galego pechou o acto que terá 
continuación na grande homena
xe que o dia 11 de Decembro se 
celebrará en Compostela na honra 
do poeta, organizada pola Aso
ciación Cultural O Galo, a ASPO 
e a Asociación de Escritores en 
Lingua Galega. Non será o único 
acto de recoñecemento para Uxio 
Novoneyra. Os concellos de Pon
tevedra e Compostela adicaranlle 
en breve unha rua e no encontro 
que a cidade do Lérez ten previsto 
celebrar os dias 1 e 2 de Decem
bro co gallo da co_memoración do 
cincuenta aniversário da Colec
ción Benito Soto de poesía haberá 
taÍnén unha especial lembranza 
para o poeta do Courel. 

Uxio Novoneyra tiña nacido o 19 
de Xaneiro de 1930 en Parada de 
Moreda, no Courel, onde pasa a 
infáncia e primeira mocidade. A 
orixe labrega foi un compromiso 
permanente na sua vida. No 1945 
cursa o bacharelato en Lugo para 
logo trasladarse a Madrid, cidade 
na que iniciará a sua actividade 
poética. V olve despois a Galiza 
entrando en Compostela en rela
ción co galeguismo pero unha 
pleuresía lévao de novo ao Courel, 
onde residirá de 1953 a 1962. Do 
Courel ven Os E idos, o poemário 
que, xa de novo, lle dará un lugar 
de priviléxio nas nasas letras. 

A actividade literária de Novo
neyra nace aferrada a sua condi
ción de "dicidor". Respondía a 
múltiples convites para Levar a 
poesía por todo o país. Agora na 
sua morre numerosas asociacións 
culturais Lamentan a perda dun 
dos seus colaboradores. Facer a 
poesia voz era algo que o poeta 
mesmo levou ao eido profisional 
na sua estadía en Madrid nos anos 

sesenta na que participou no gru
po Brais Pinto e recitaba en rádio 
e televisión. Volveria ainda ao 
Courel pola enfermidade dos seus 
pais para quedar xa para sempre 
na Galiza, vivindo desde 1983 en 
Compostela e publicando poemá
rios como Os eidos II, Muller pra 
lonxe, Do Courel a Compostela ou 
Poemas de doada certeza i este brillo 
premido entre as pálpebras. Novo
neyra visitou tamén a literatura 
infantil na que nos deixou títulos 
como O cubil do xabarin e Gorgo
rin e cabezón nos que tamén apa
ece o Courelrecriado. En toda 

sua traxectória sobrancea unha 
actitude militante coa nosa lingua 
e o compromiso a favor da xustiza 
e as liberdades. Unha das estudo
sas da sua obra, a profesora Carme 
Blanco, non dubida en falar del 
coma un "clásico pola coheréncia 
e riqueza creativa da sua poesía 
total". En canto ao perfil persoal, 
Blanco fala dun home que "non 
parou de soñar coa liberdade do 
Courel a Compostela nin ram
pouco non deixou de agardar que, 
como a neve atenuaba as aristas 
da sua amada serra, un dia os ho
rrores do mundo fosen amorteci
dos e morresen". 

O poeta Miguel Anxo Femán Ve
llo retratouno como "un dos gran
des comunicadores de poesía que 
tivo Galiza en todos os tempos". 
Destacou asimesmo que a obra de 
Uxio Novoneyra está traducida ao 
francés, euskera, catalán, italiano, 
ruso e inglés e manifestou a nece
sidade de agrupar os seus poemas 
dispersos, o que daría unha pro
ducción literária ben máis ampla 
da publicada en libro. No poeta 
do Courel encontra Femán Vello 
a "figura e entidade do poeta, 
bretodo cando o poeta é tamén do 
siléncio". Repetía asi o que o pró
prio Novoneyra tiña ito no eu 
dia: "Un poeta non é precisamen
te nen somentes un escritor. Vale 
tanto o silenzo como as palabra 
cando un está ou segue inten a
mente no mesmo e non perd o 
corazón nen a mente do país". • 
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O poeta recoñécese salvado por estar '.'dentro da lingua e a cultura popular" 

Un dicidor de estirpe labrega 
"Lémbrome sair a gadañar ás sete 
da mañá e dicirme o meu pai un
ha frase que recollin logo nos Ei
dos: Está o ceo limpo coma o ollo 
do galo. O ollo do galo non é lim
po. O de limpo vén da impresión 
mesturada entre o canto do galo e 
a limpeza da mañá". Uxio Novo
neyra reivindicaba a sua estirpe la
brega, confundiase en unión coa 
lingua e evitaba todo o que poide
se "escandalizar" aos seus viciños. 
Esa perténcia á lingua era a mes
ma que transmitía como dicidor, 
cando se achegaba aos demáis 
"coma se fosen un mesmo" e se 
producia aquela unión na que to
do era "soldado coma unha mira
gre". Quen tefia asistido a un reci
tal de Uxio Novoneyra entende 
ben como as suas palabras unian. 

Dicidor e labrego. Uxio Novo
neyra despois da publicación do 
libro Poemas de doada certeza i este 
brillo premido nas pálpebras (Espi
ral Maior 1994) definianos a sua 
poesía coma "da T erra, na que o 
poeta ten unha convivéncia moi 
directa coa Terra que marca o seu 
ton veraz". Mostraba máis unha 
vez a sua teima de poeta auténti
co, que non podia escribir do que 
non pasaba por el, do non vivido, 
e que levaba a certeza mesmo a 
titular para formular con ela as 
suas ferras convicións revolucio
nárias, aquelas que recollian o 
"soño de igualdade do home e de 
solidariedade" que era para el 
certo, a forza de repetirse xera
ción tras xeracións. 

A mantenta queria o poeta que a 
sua obra gardase o vezo da orali
dade; buscaba que mesmo na es
crita a lingua .. "a máis destacada 
obra galega"- non perdese "o eu 
carácter de fala, que conserve o 
calor e a cor do pronunciado" ta
mén porque, c ma el dicia, "ouvir 

acento da no a fala dame egu
ridade e p r iso me d acouga e e 
g 1 g d ·naturalizad dalgun fa .. 
lantes e crit re ". 

Entendía tamén N voneyra que a 
poe ia facia plural, herdeiro e 
transmi or, como 1 era ,do saber 
popular, olidário pola mesma 
existéncia do o&im nto e comu
nal ao pasarnos os eu versos. "A 
poesía é, incluso inconsciente
mente, un acto colectivo, o mes, 
mo poeta que ere que está con
tando a sua estricta individualida
de está a falar por boca de todos 
nós", dicia. 

Poeta comunal e comprometido. 
Reivindicou así a poesia social 
nun encontro con Manuel Maria, 
Bemardino Graña e Neira Vilas 
no que falaron para A Nosa T erra 
en 1994 e defenderon que a poe
sía "ou é social ou non é nada". 
Daquela Uxio Novoneyra afirma
ra: "En nós o social xurdiu como 
novidade. Colleunos a ditadura, 
case se pode dicer, a contrapé, 
coa poesía social envellecida da 
que eran epígonos os Precursores. 
Nós tivemos dalgunha maneira 
que a reinventar, xa non eramos 
poetas sociais por tradición, era
mos poetas sociais abrigados pola 
situación, pola ditadura, quer di
cer, por cousas directas. Cóllenos 
en plena reación contra ese tipo 

de poesía e, sen embargo, entra
mos a facer poesia social por ne
cesidade". Era a mesma necesida
d e comprometida que o levaban a 
poñerse da parte dos povos que 
so&ian como Vietnam ou Palesti
na, a posicionarse cos represalida
dos e a reivindicar sempre unha 
nación "librada". 

Contra a traición ao rural 

Laiabase a cotio o autor de Os fü .. 
dos de que a literatura se avergo
ñara da memória labrega. Na en-
trevista que o escritor Emflio 
Arawco lle fai no libro Dos soños 
teimosos (Noitarenga, 1998) o au
tor afirma que a "experiéncia 

Para moitos a 
imaxe de 

Novonéyra 
~ 

sera a s·ua 
figura rexa a 
recitar en pé 
o Vietnam 

canto 

máis profunda e distinta que te
ñen os galegos púidera ser a do seu 
pasado rural, e agora era o mo
mento de memoralo, porque ainda 
está bastante recente". Lamentaba 
que nesa fuxida se estivese a re
sentir "a alma galega e a sua mes
ma literatura que tiña un grande 
fondo emotivo ai. Unha memória 
intensísima e riquísima. Fuxiron 
por esa presunción de que era pa
sado rebasado. Hai unha traizón 
moral, por non consideralo, cando 
realmente a agonía do rural era o 
acontecer social máis patente que 
se estaba dando na comunidade". 
Como "maniático da autenticida-

-de" que se confesaba, seguindo o 
estricto lema de que "nada que 
non vivas o escribas'', non podía 
menos que zangarse coa "desnatu
ralización" que por veces atopaba 
en certa literatura:. 

Sabia Novoneyra que estaba mar, 
cado e mesmo salvado "por estar 
dentro da lingua e a cultura popu
lar" e por iso non deixaba de mos, 
trarse elo de estirpe labrega, "anti
poder" de orixe, mesmo no mundo 
literário no que chegou a ser un 
clásico en vida e o que rexiu por 
máis longo tempo a presidéncia da 
Asociación de Escritores en Lin
gua Galega. 
Eran nese sentido tamén atrevidas 
as suas observacións. "Cando se fa .. 
la do popular como rebasado polo 
moderno coñecemento, prodúce
me indignación, porque o acervo 
popular é riquísimo ( ... ) Ainda 

· nunca falei máis a gusto e con 
maior plenitude con ninguén, an
que estivese máis próximo a min 
por experiéncias literárias, por lec
turas, por ideoloxia, nunca falei 
con ninguén con maior plenitude 
coma un labrego da miña aldea. 
Nunca, nunca a palabra entre ho
me e home se deu tan reveladora" 
díxolle a Emílio Arauxo nunha 
confesión que explicaba en boa 
parte a sua forma de posicionarse 
<liante da criación literária. A ilus
tración de Xosé Lois co rostro de 
Uxio Novoneyra confundido na 
serra do Courel pode ser boa metá
fora do que o poeta quería para si: 
"Nunca facer nada que puidese 
sorprender a un labrego, gardeime 
de formas exteriores literárias. Por 
delicadeza sempre me esforcei por 
non escandalizar aos que vivian 
conmigo". 

Ra~óns todas que explican como 
Uxio Novoneyra chegou a ser clási
co e popular. Como no seu enterro 
se recitou a coro o poema "Letanía 
de Galiza" e versos seus fic:;rrán para 
sempre na nosa memória, esa rara 
condición da que só disfrutan uns 
poucos. A imaxe de Uxio Novo
neyra para moitos será a sua figura 
rexa a recitar en pé o Vietnam Can
to, coa forza da sua poesía e a potén
cia da sua expresión. E un auditórlo 
"soldado coma unha miragre" a sen
tir coas suas palabras vivas. 

"Todo para logo seres só unha ima, 
xe, di lle o poeta a un vello amigo 
labrego no seu pasamento. Sem
pre a imaxe é a única supervivén, 
cia e logo esta supervivéncia no 
recordo será transferida á lingua 
cando escrebe" dixo Novoneyra, e 
servan agora as suas palabras para 
a lembranza~ • 

. 
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NAS 
YERRAS DE 
PONDAL 
• Asociación Cultural 
Monte Branco 

"Pondal, un poeta meu tan querido e 
tan l-ido que non hai verso que non 

me resulte mesturado coa mocedade 
no Courel". 

Uxío Novoneyra 

Durante o mes de maio de 1996 o 
poeta Uxío Novoneyra baixou 
desde os tesos cumes do Courel 
ata alí onde o Anllóns acha 
repouso, ao cume do Monte 
Branco, a aquel promontorio 
areoso e vougo. 

A Asociación Cultural Monte 
Branco (O Couto. Ponteceso) 
realizoulle unha homenaxe co 
gallo do Día das Letras Galegas. O 
16 de maio Novoneyra visitou os 
centros escolares do concello e o 
18 brindouselle homenaxe na 
Casa dos Veciños: en xomada de 
mañá Novoneyra visitou a mítica 
Terra de Pondal, á que acudía por 
vez primeira e coa que se sentía 
plenamente identificado, 
descubriu unha placa na sé social 
da asociación e realizou unha 
ofrenda floral no monolito 
pondaliano, nas marxes do 
Anllóns. 

Nesta ofrenda Novoneyra 
recordaba a débeda de Galicia co 
bardo que nos ensinou "a amar o 
pequeno, o homilde e perto e o 
grande, e sobre de todo a patria
lingua. E sendo homildes, a ser 
orgullosos do noso pasado e rexos 
e libres. E porque sepas que os teus 
de eiquí e os de toda Galicia te 
recordamos, e todos nos 
esforzaremos en ser merecentes da 
nosa T erra, da memoria do noso 
pobo e da seguranza que nos 
deche e que transmitiremos á 
nova xeración para que esto se 
repita sempre". 

T ralo xantar Uxío participou, 
como espectador, da 
escenificación do seu conto 
Gorgorín e cabezón a cargo do 
grupo T récola, para despois, na· 
casa de Eduardo Pondal escoitar 
as palabras doutro pondaliano, o 
profesor Manuel Ferreiro. 

Fechou a homenaxe o propio 
poeta cun recital poético 
pondaliano na capela de Santa 
Mariña con poemas de seu e de 
Eduardo Pondal. 

A Asociación Cultural Monte 
Branca agradece fondamente a 
presencia do poeta do Courel 
ollando o horizonte marítimo de 
Bergantiños desde o cume do 
Monte Branco. un sentido adeus, 
a ti, que tamén cantaches "con 
voz harmoniosa de Breogán a raza 
xenerosa".+ 

NOVONEYRA 
ANOSATERRA 

ORFOS DE POETAS 
•Antón Roel Villanueva 

Brua o vento ferinte no mar do 
Caurel, e unha neboa densa e 
moma, enche os verdes prados, 
orfos do facho que lles servia de 
guieiro a luz da poesía de Uxío 
Novoneyra, que esmoreceu. 

Coñecín a Uxío nun homenaxe 
que a asociación "Amigos da Cul
tura" de Pontevedra, lle fixemos a 
Cuña Novás nas ruinas de Santo 
Domingo, e a todos nós engari
mou a sua sinxela de poeta da Te
rra Chá. 

A nosa idea cando surxiu home
naxear a Cuña Novás, era o de 
tratar de reunir aos máximos ex
poñentes vivos do grupo poético 
"Brais Pinto", e falamos con Ber
nardino Graña, quen nós suxeriu 
o nome de "Tregua para a poe
sía" que nós queríamos que foxe 
nun sitio singular, e que fose 
inédito nese tipo de actos, e ao 

final non sin moitos atrancos lo
gramos poder facelo no marco 
incomparable das "Ruinas de 
Santo Domingo", o único que 
nos faltaban eran os poetas e 
pintores, pois a nosa idea era 
que a xente admirara, non soio 
as ruinas antergas se non a pin
tura actual nos cadros de Sergio 
Portela xunto coa nosa poesía, 
lograda a presencia dos poetas 
preto de nós Bemardino Graña, 
Mendez Ferrín, Cribeiro, Rafa 
Ruibal, Rafa Villar, Xaime Enrí
quez, Alonso, Jorge Cuña, etc ... 
faltabannos os poetas de máis 
lonxe , Uxio Novoneyra e Ma
nuel Maria, e nise intre foi can
do descubrimos a calidade soli
daria dos poetas cos seus compa
ñeiros, pois cando lle expuxe
mos o motivo da viaxe a Ponte
ved ra, non soio non puxeron 
ningún atranco senón que deron 
todo tipo de facilidades. 

Unha vez rematado o acto poéti
co, fornas uns cantos con Uxío a 
Breixo, pois había unha festa de 
viño novo, e alí con unhas cuneas 
de viño tinto do Salnés e unhas 
noces, e onde coñecimos a persoa 
boa e xenerosa entregada en car
po e alma á tarefa de conquerir 
unha Galicia ceibe coma era 
Uxío, pois a sua poesía xa a coñe
ciamos dabondo. 

Foise primeiro Cribeiro e agora 
Uxío, daquel feixe de poetas que 
espertaron as meigas e trasnos 
das ruinas de Santo Domingo, e 
agora, nós ficamos un pouco 
máis sós e tristes, pois aquela 
"Tregua para poesía" tornouse 
bágoas que enchen as fontes e 
regatos de Caurel, e nós, sin o fa, 
cho dos poetas, tomaremos orfos 
nun camiño de espranza do Cau
rel a Compostela, nunha cerra li
verada. • 

# # 

EN MERZA FOCHES UN MAIS DE NOS 
• Gregório Montilla Fernánde.z 

Lémbrate do que decías nos teus 
versos, " ... din os soños e os pa
xaros: a morte non é cerro" .... e 
tes toda a razón, pois a pesares de 
non poder disfrutar da tua pre
séncia física, o teu recordo vai 
perdurar por sempre; e ainda que 
o Courel esté triste, ¿por qué 
choras Courel, non penses que 
xa non che voltarán cantar, por
que iso non é certo, escoita ben e 
percibirás a voz de Uxio no ruxe 
ruxe do rio, no piar dos paxaros, 
e o vento, ¿Que me dis do ven, 
to?, fíxate como transporta atra
vés das follas dos castiñeiros e os 
carballos da Devesa da Rogueira 
a voz de Uxio que coa sua tonali
dade vai mecendo os tonos ocres 
desta época do ano, facendo que 
o chan se cubra de ouro, tes que 
estar orgulloso Courel, porque 
polos tesos cumes sempre se es
coitará a voz do teu trovador e ti 
estarás escoitando nun lugar pri
vilexiado. 
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Que eras home de ben podemos 
dar fé os veciños de Merza, que 
sempre te lembraremos como un 
máis, pois é digno de resaltar a 
forma na que te comprometiches 
coa nosa causa, estamos seguros 
de que contigo do noso lado non 
cabe outra solución posíbel que 
non sexa a vitória, e ese dia non 
tardará en chegar, xa o verás; vai 
como homenaxe á tua grandeza o 
que escribiches e liches aquela 
noite e que gardo como recordo: 

''Nada máis 
peligroso e afrentoso 
pra unha cornúnidade 
que o atentado ás condicións 
básicas de salubridade 
do seu espacio residencial 
por eso comprende a vosa loita 
e me sumo á vosa protesta" 

Ese dia, catorce de Novernbro de 
mil novecentos noventa e oito, 
tiven a sorte de compartir contigo 

un magosto que nunca esquence
rei. Chocoume que ás castañas lle 
chamabas bullas, o que me aclara
ches decindo que era proprio do 
Courel chamarlle asi, que non es
tabas seguro o porqué, pero que 
creías que era porque ao pelar cas
tañas asadas, pódese lle dicer de
bullar, e para abreviar, bullas. 

Todos quedamos encantados con
tigo, a tua personalidade, a túa 
sinxeleza, as contínuas referéncias 
ao Courel, a forma como a través 
das tuas palabras transmitíasnos o 
calor das castañas recén saidas do 
lurne; gracias Uxio pola axuda que 
nos <leches, e está seguro que can
do vaias do Courel a Compostela 
por terras libradas, poderás pasar 
por Merza, onde serás ben recibi
do, rnáis ainda cando a carón do 
teu cadaleito a túa dona Elba me 
dixo "Uxio sempre decia que Mer
za é moi bonita". Grácias outra 
vez, Uxio, amigo, compañeiro. • 
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FORTES ESPANTALOBOS 
• Xerardo Pardo de Vera 

Estou en terra montesía, eidos de Don, 
cos, entre os Aneares e O Courel. Por 
sobre nós leva o ar nubes redondas, co, 
mo inmensos paxaros de papo hincha, 
do e griseiro. Polos cumes de Fonfrfa 
vese vir a auga, mansiña. Ecoa no val, 
hacia Vilar, un gabián axexante. Andi, 
ven outeando i hei secar as perneiras 
dos pantalóns na cheminea dunha sale, 
ta que xa cheira a noces e a táboa fre
gada. T eño a txapela na man e o cora
zón en paz, como quería Cabanillas que 
fose a vida. Amáis, a señorita T areixa, 
miña anfitriona, cantarruxea uns aires 
que Milladoiro grabou en "A terra de 
Maeloc", Deus llo pague. Eu ía para Vi
lafranca e funme quedando, descansan, 
do -coma no tango- o músculo. 
Apreixando paisaxes, afrouxando nos
talxias, "Y POR FIN CONSEGUI
MOS NO LLEGAR", recomendáramo 
Novonera. O serán está, como vo-lo 
diría, a tardiña está Novoneyra. O se
rán está, como vo-lo diría, a tardiña es
tá Novoneyra, eso é: CHOVE PRA 
QUEEUSOÑE. 

Camiño Real por Pandelo de Doncos, 
serpe á estepa, Madrid de ida e volta. 
NO VOL VER A MADRID, que ta
mén mo dixo Novoneyra i eu féxenlle 
caso, que é un home de seu. 

En Madrid,·nos sesenta, había galegos 
importantes pro ficaron menos cando 
Novoneyra marchou "a sus bosques 
rojos y negros para no volver jamás", 
laiábase Umbral. Tamén os había, 
xente de Galiza que se creía importan
te porque facía literatura no Boletín 
Oficial do Estado; eran ministros, sub
secretarios, marqueses do ladrillo e · 
monseñores da prestidixitación que 
facían contratos co Gobemo. A carón 
destes "importantes oficiales" estaban 
os "impostan tes oficiosos", aqueles do 
"usted no sabe con quién está hablan
do", que eran ou tíñanse por "queridos 
amigos" dos outros. Mais, como nunca 
choveu que non escampase, existían 
reductos de importantes auténticos 
que, xeralmente, non tiñan mansión 
nen despacho e algúns cáseque nen al-

coba. Eran importantes quizabes ó pe
sar e podíamos velos, ós galegos, na 
T abema Breogán, no Café de Gijón e 
outras repúblicas dese xeito. E, á fin, 
estaban os importantes auténticos 
que, ademais e malia eles mesmos, ti
ñan figura de importantes de toda a 
vida. Dous deles eran Uxío Novoney
ra e Tino Grandío. 

Eu era sabedor de que meu pai rivera 
trato de amizade co pai de Uxío, aló 
na Montaña, pro eu, que gastaría de 
falar co filio non sabía moi ben que 
decidle, airosamente, ó autor de OS 
EIDOS e levara ó Café ós meus com
pañeiros de Facultade e á miña noiva 
pra que o visen. A rapaza, Tota Cien
fuegos, cubana cuarentona, fixaba os 
ollos mauros na figura e nos ademáns 
elegantes de ambolosdous galaicos e 
dicía pausiño, coma unha adeviñan
za: -¡Guapas guacamaas!, que des
pois soubemos que viña a ser, admira
ritivamente, "fortes espantalobos". 1 
é que Tota estivera co Ché Guevara 

# # 

en Santa Clara en La Habana e a súa 
medi~ das persoas e das causas viña 
dada ·pola súa dura experiencia de 
guerrilleira noviña. Tota tornou a 
Cuba no 63 coa brigada Político-So
cial ~ras dela e casou cun coronel, ou 
algo así, da Revolución. Na casa de
les e dentro dun marco de mambú 
puído colga unha grande foto que eu 
lle fixen a Uxío Novoneyra decindo 
o seu "PRANTO POLO CHE". Ago
ra heille remesar as testemuñas da 
homenxe que hai tanto tempo lle de
bemos a Uxío e, se a testa dame en 
barrenar i Elva Branca, Uxío e Artu, 
ro nos deixan, lévolle a Uxío mesmo. 

Cando todos señamos simplesmen
te mortos, o pó borrará a meirande 
parte das memorias pro sempre fro
recerá O Courel vendo partir ós 
que irán "DO COUREL A COM
POSTELA POR TERRA LIBERA
DA". Eu hei erguer a miña man 
mo~ta pra decir OBRIGADO, 
UXIO.• 

APUNTES PARA UNHA BIOGRAFIA DE UXIO NOVONEYRA 
• Manuel-Eugenio de Neira Poi 

Uxío Novoneyra naceu en Parada 
do Courel o 19 de Xaneiro de 
1930, na casa dos seus país. Esta
ba previsto que fosen seus padri
ños os meus, Pura e Uxío, de Pa
cios, este, irmán de Manuela, nai 
do Poeta, o que non foi posible 
polo pasamento de meu pai á 
temprana idade de trinta e seis 
anos, e foi por iso que se lle puxo 
Uxfo en lembranza do que non 
pu ido ser o seu padriño. 

O apelido Novoneyra xurdiu da 
unión do primeiros dos seus país 
Xosé e Manuela. 

Parada do C urel, onde íl naceu, 
está enclavada na mesma serra, e 
no seu redor, o máis cercano é: 

A Devesa da Rugueira "de rebo
los grosos, teixos e faias", e no ci
mo dela as <lúas famosas fontes de 
augas brancas e rubias. 

O Monte Cido, fortificado polos 
romanos, no que foron atopados a 
Placa de Hospitalidade do Car
bero e a Aiga Imperial, bronces 
que polo seu valor histórico, están 
depositados no Museo Provincial 
de Lugo. 

O Castelo do Carbedo; do meu 
antergo o Adiantado Maior do 
Reino de Galiza, García Rodrí
guez de Valcarce e Balboa, Señor 
de Doncos e de moitos castelos e 
casas forres, quen no seu testa
mento de 25 de setembro de 1366 
ante o Notario de Lugo Ares Fer
nández, que eu conservo, deixou
no á Orde de Santiago. 

Aló enriba, o Pía Páxaro, ó máis 
alto da serra. 

A Casa de Uxío, que el di que a 
fixeron os seus fai cen anos á súa 
maneira, ten un encanto solarie
go como poucas; a situación e o 
e,ntorno son imponentes. 
O poñerse o sol, fai que baixe a 
sombra do ucedo ata aniñarse no 
peito do Poeta, como el di nun 

dos seus poemas da door. Mais ó 
norte, envolto en sombras érguese 
o misterioso Castro de Brío, que 
el chama o Pico T orto, en re
ferencia a que o vértice do cume 
está descolgado cara ó abismo. 

E vaise á Casa desde Savane, a 
catro quilómetros, que foi vila e 
capitalidade do municipio do 
Courel, por unha pista asfaltada a 
carón do Río Seco, polo Real, un
ha das vías de penetración no 
Courel dende as terras de Oencia, 
na veciña provincia de León. 

Na Casa, debeuse ter moita segu
. ridade, pois as trabuqueiras, inda 

agora presentes, encañonan a 
porta de entrada. 

¡Canto teño disfrutado desde ne
na na compañia de Uxío! ¡E de 
adolescentes! ¡E de Homes! 

Ir con el á súa casa do Courel e 
ver o agarimo con que abre as 
portas e fiestras, pousando as súas 
mans nas causas, como mira no 
interior do gran armario de nogal. 
"Ando a tocadle as maos ós ante
pasados". 

Estar alá con Uxío e a súa dona 
Elba, compartindo os mesmos 
sentimentos, ledicias e pesares, e 
o cariño con que me trataron 
sempre a min e ós meus foi enri
quecedor, tanto máis canto fun o 
padriño da súa boda. 

Entrámbolos dous a cotío revelan 
a unión tan preta cás súas xentes 
e a súa terra. 

Moito se podería dicir de Uxío do 
Courel, que sería ún canto a esa 
terra tan sensible para el; como di 
nos "Eidos": "As verbas diste li
bro son verdade nas terras outas e 
soias do Caurel. Nelas para non 
mancar as causas, soio as nombro 
ou déixoas ir dun movemnto seu, 
acostumado e natural". o primeiro 
en recoñecelo, o escritor Ramón 
Piñeiro · no prólogo do seu libro 
"Os Eidos". 

Non só no Courel senón tamén 
nas súas estancias en Lugo, o día e 
a noite fánsenos cortos, nas con
versas con el, que case sempre re
matan recitando algún novo poe
ma. 

Uxío, como se sabe, estivo en 
Madrid estudiando e traballando. 
En TVE dirixía o programa Poesía 
e Imagen, deixándoo todo pola 
enfermidade dos seus país ós que 
tivo que atender e cuidar perso
nalmente no Courel. Desto fíxose 
eco Victoria Armesto nun artigo 
do 11 de Outubro de 1970 na 

¡Canto leño 
disfrutado 

desde n~no 
na compañia 

de Uxío! 
¡E de 

adolescentes! 
¡E de Homes! 

Voz de Galicia que levaba o títu
lo "Semblanza de un poeta" no 
que di entre outras loubanzas "Es
te amor filial me hace pensar en 
Antígena o en Cordelia, o en Te
lémaco" ... "Empeñado en estos 
menesteres en el curso de estos 
tristes años, din dormir muchas 
noches, Uxío Novoneyra apenas 
si ha podido escribir y es casi mi, 
lagroso que de su pluma haya sur
gido una colección de cuentos que 
pone al alcance de nuestros niños 
y una oda al Vietnam, de difícil 
tema". 

No limitado espacio con que 
conto para esta colaboración 
non podo extenderme sobre a 
súa vida de Madrid e do respeto e 
admiración dos pintores e inte
lectuais de aquel tempo: Patiño, 
Grandío, e tantos outros, como 
mesmo Francisco Umbral no seu 
libro "La noche que llegué al ca
fé Gijón". 

Está en Compostela "vendo nevar 
no Courel", pero tamén traballan, 
do pola nasa cultura- como Presi
dente da Asociación de Escritores 
en Lingua Galega.• 
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A Novoneyra 

Unha vez buscamos os altos puros 
e fomos polos vieiras da serra a percurar,te. 
Achaida a águia amiga na tarde cumprida. 
E deche,nos mazás de zume doce 
e o milagre de erva arrecendida, 
aquela dos tempos que críamos idos. 
Outro foi o sabor da vida, 
e volvemos en nós, tan adormecidos, 
e dixemos: "a palabra en ti foi renacida". 

Que canto e que esperanza, que fragas novas 
e que penas poderosas a subir para o azul 
ou contra o gris da rexa tarde de león, 
aló, na Serra tensa dos tesos cumes. 
Que mirada clara aqui, no Campo das Estrelas, 
tras a xanela amiga de salgueiro en flor, 
rentes da relva asollad~ pola mirada caurelá. 
E que alegria estar, meu amigo, aqui, outra vez contigo, 
a peneirar as horas verdes que enfian paseniño 
a história longa da montaña e do camiño. 

LOIS DIÉGUEZ 

" ( .. . ) para non mancar as causar sólo as nombro ( ... ) " 
- "Eu son e_sto que vexo e que me vei" 

Novoneyra. "Os Eidos" 

Grande, grande, 
no acubillo da tarde o home tece 
e destece coa néboa unha elexía. 
Non pesen as palabras, que non manquen, 
auga branca e calada, 
lizgairas pingorotas lenes 
pola follas de outono coma fontes. 

Grande, grande, 
no caborco da noite 
o corazón do home medra, 
oulea como lobo e nace un mundo: 
Courel dos tesos cumes 

Novoneyra Galicia 
e ábrense os camiños que cegaron. 

É a certeza da lingua e é o home 
grande, grande. 

MARICA CAMPO 

os camiños 
que un día andamos 
son hoxe como riscos 
feitos nos bordos da memoria 
gravados .a ferro por nos 
como se o tempo devalase 
r~escribindo os temporais 
e as marés 

do ventre da histo.ria 
nacemos a contrafío 
e sen embargo 
somos vento inacabábel 
somos voces que resoan 
na néboa do mañá 
camiñantes 
que regresan 

porque hai pobos 
que levan por nome 
as pegadas 
do futuro. 

RAFA VILLAR 

Mozo grande gastaba americana 
verdadeiramente, bah, non chaquetas 
que o~spureo fach~ndeaba na cidade .de Toríus. 

Antes ben, chaqueta de punto fino, censenta. 

E mais aquel sorriso que alumea 
tódas as searas de pan. 

Cada gran 
seu toledán. 

Sorris de mozo grande a més que ondula 
na memoria da Casa. 

Que~máralle as costas o sol solerte de Samil; 
no Derby 
Mozo Grande doíase da arca do peito. 

Vigo, Vigo. 

Xa en riba, en Parada, 
foille.caindo.afarrapos apelexa por dek)mbos ombreiros. 

"In der Marulel ~as sreht in der Mandel?" 

Na pedra ¿que é o que se sostén na pedra? 
a lagoa, a lagoa enfíase, enf íase na pedra 

na lagoa ¿que é o que se sostén? 
a trenza, enfíase a trenza, a trenza de beón 
enfíase, enfíase 

P.Celan 

CABELO DE ANTA NUNCA SERÁS POEIRA 

e o teu olio ¿cara onde se dirixe? 
o teu ollo sostense na pedra 
o teu ollo enfíase nas augas. 
Sostén a trenza 
e así enfíase 
enfíase 

RIZO 00 IDIOMA NUNCA SERÁS POEIRA 
PEORA VACÍA, GRIS. REAL. 

CHUS PATO 

Así e todo, o mostacho. 
Gozábase Mozo Grande nas puxencias de saudade . 

Tal e como levo referido, 
coñecín Mozo Grande cando eramos de pedra e lume. 
T án enxel, Mozo Grande. 

A poder de as anadas pasaren 
coma area, 
foi Mozo Grande florindo, e froitificou arreo. 
Eu, á sombra deitado. 

Nunca escribín un verso sen pavor do seu xuízo. 

A chaqueta de punto. 
Esa arca do peito, Mozo Grande. 

X.L MÉNDEZ FERRIN 

\ .............................. ""' ......... "' .... ~ ..... -. 
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Jazz Industrial 

Para Uxío Novoneira 

que ten outros sons na memoria e 
unha magdalena ben distinta para mollar no licor café. 
Mesmo así compartimos 
o entusiasmo do futuro 
as palabras que nos han sobrevivir 
unha simpatía enxerulrada en anos mozos 
un aprecio madurado como vizoso fruto serodio. 

Podo mollar no licor café 
as sirenas das industrias de Vigo 
para sentir o aroma da infancia, 
o canto enfeitizado, 
a chamada sirénica das fábricas, 
un escándalo matutino ascendente 
sinfon ía maquinal de Bach. 

Aspiro o despertar e vexo a ría 
mudarse a tona gris, 
lavarse a bruma e as remelas 
como operaria que acode a traballar. 

A obertura in crescendo das sirenas, 
epifanía das máquinas, 
pronde un ritmo industrial, 
un furor que rudta as ondas da ría, 
un vai vén de grúas 
e arroaces sobre o mar. 

No Berbés levan horas faenando no saín. 
Podo mollar no licor café 
os trombóns afónicos dos barcos entrando pola dársena 
acugulados de peixe e de friaxe. 

Retornelo do home no barco 

(Dedicado a Uxío Novoneyra) 

Engaiólame a mestura 
de luz de estrela e de lúa 
sobre o mar, coma un orballo 
alimentando o soñar, 
poñendo paz e misterio 
para xentes e gaivotas 
e bilorico e araus, 
mascaro e cormoráns, 
na noite doce e tranquila, 
namentres polo aire arriba 
axúntanse silencio as, 
formando nubes, as gotas 
qu n trebón rebentarán 

a í no darán b s rego 
irán p lo mundo nteiro, 

p l céano, en alseiros 
de e cumallo a rebrincar, 
e mo trarán brancas dentes 
na xerfa, palas rompentes, 
na superficie ou tellado 
do inmenso pazo encantado, 
o máis fermoso que hai, 
o gran pazo das fonduras 
de peixe de mil feituras, 
de arboredos de coral 
onde viven cunchas, algas, 
ourizos, baleas, focas ... , 
millenta de criaturas 
nadando entre montes, boc(\s, 
covas de varios volcáns 
que estouraron neutros días 
para arriba en cons, en rías, 
en illas, no areal, 
na praia onde dorme o vento, 
o vento que trae o acento 
dun mariñeiro a cantar: 
Engaiólame a mestura 
de luz de estrela e de lúa 
sobr eo mar, coma un orballo 
alimentando<;> soñar ... 

BERNARDINO ÜRAÑA 

NOVONEYRA 7 

O bafor mariñeiro 
das horas solitarias 
estremece as escamas na man da pescantina, 
hule no sangue das garnelas, 
feridas xordas. · 
Os chíos brutais das gaivotas de fondo musical. 

Podo mollar no licor café 
os tranvías que baixan do Calvario 
culeando como ferros rabiosos, 
rabuñando coas pautas os raíles, 
bramando en desbandada por Urzaiz. 
Un trasegó musical de calderetas, 
fanfarra das leiteiras de Porriño. 
Podo aspirar o cheira do tranvía abarrotado 
do xentío dos montes darredor, 
o perfume intenso da aldea que se fai industrial 
alento o suor, saín, mofo de fatiga 
un lentor condensado no gabán do revisor 
no esparto das alpargatas dos rillotes, 
que viaxan nos estribos sen pagar. 

Podo mollar no licor café 
os berros adoecidos de Pepiño T ula 
que baixa por Urzaiz como un barítono tolo 
recollendo Faros, 
o único que grita nos tempos de silencio, 
vestido co mono proletario do seu pai. 
Un día encontreino no portal da casa co pito fóa. 
O clamor de Pepiño Tula non tiña ritmo de sirena. 
O tolo gritaba sen horario 
os seus brados eran casuais, 
saían da súa gorxa fantasías 
como cantos de galo, 
ouveos de lobros, 
beos de ovella, 
ladridos de can. 

Onde só queda alguén para 
aguantar os nomes . 

Uxío Novoneyra 

O rio lee~nos vagariño 
os seus signos grabados 
no infinitamente. 

As horas, en silencio 
con doce ollar acollen;.se 
na escrita e a sua lenta luz 

e as suas sombr~s lentas: 
o que permanece no lugar 
no camiño _que comeza 

na última palabra do noso nome. 

CESAREO SANCHEZ IGLESIAS 

ANOSATERBA 

Podo mollar no licor café 
os asubíos do tren chegando na estación 
os mozos correndo pola negrura do andén para cargar 
¡Maleteiro! 
Lagañentos da carbonilla 
do infindo túnel dos Balos 
baixan dos vagóns os viaxeiros 
sen parar. 

Cando volven soar as sirenas 
xa van sendo horas de xantar 
para os obreiros. 
Podo mollar no licor café 
o guiso proletario,fia tarteira, 
a acidez do peixe con allada, 
xantar que trae a muller 
a pé desde a cociña do arrabal. 
A servilleta de cuadros despregada 
sobre o peirao ou nbanco do _xardín. 
Cando chove xantan nos portais. 
Afástanse e déixanme pasar 
cando subo as. escaleiras da casa. 
Comen da tarteira. Ela por cumprir. 
Levo o pimentón na boca ata o terceiro andar. 

Podo mollar no licor café 
os sons artificiais da miña infapcia 
agudos 
afanosos 
ferruxentos 
sons que teñen ansia laboral. 
Son humanos e eléctricos 
traen a vida, a máquina e o pan. 
Os sons da miña infancia 
teñen ritmo de jazz industrial 

Mª XosÉ QUEIZAN 

Ildara de romero 
está a fiar na xanela, 
e Novoneyra o cantor 
fita o fío e fita pra ela. 

Ildara fía que fía 
e N ovoneyra a fiar 
un cantar que se lle enfía 
na brétema do soñar. 

Ildara cala pró ucedo. 
Ábrese a noite e o medo 
pola raia do solpor. _ 

Acorda o ~antor e venta 
contra do escuro. Rebenta 
o oular do fobo cantor. 

DARIO XOHAN CABANA 
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OS EIDOS EN AMERICA 
• Xosé Neira Vilas 

Nin ben saíu do prelo, en 1955, este póema, 
rio auroral de Uxío Novoneyra, Femández 
del Riego mandoume un exemplar a Buenos 
Aires, e poida qu.e fose o primeiro que che, 

. gou ó outro lado do mar. 

Anos despois na cidade cubana de Cienfue, 
gos rnostreille Os eidos ó poeta, folclorista e 
editor Samuel Feijóo, amante de paisaxes e 
estudioso do home en relación coa .natureza. 
Ficou abraiado e pediume que lle traducise 
algúns poemas. T raducín vinteún, que foron 
publicados, en galego e castelán, na revista 
Islas da Universidade Central de Cuba, pu, 
blicación que Samuel dirixía e facía chegar a 
Universidades e grandes bibliotecas de Amé, 
rica e de Europa. 

Para nós, mozos como era o autor, foi toda 
unha revelación. Aquela poesía tan persoal e 
có~mica; aquel xeito de "ver" o país que vi, 
ñamos descubrindo e que comezabamos a es, 
tudiar, dábanos a dimensión de nós mesmos, 
emigrantes· chegados das aldeas, afeitas a an, 
dar polos montes e a tratar cada día coas ma, 
rabillas e as eventualidades da natureza. 

Recordo ter falado <lestes poemas con amigos 
como Lorenzo V arela, Emilio Pita, Bemaldo 
Souto. E .cadroume de ler algún en voz alta 
naquel café da Avda. Federico Lacroze onde 
Anisia e eu nos viarnos case a diario con 
Suárez Picallo e Fran~isco Regueira. 

Dende 1957, esta poesía serviu de tema, 
rnáis dunha vez, nas xuntanzas literario,pa, 
trióticas que celebrabarnos cada sábado en 
"Follas Novas", e tamén motivou un comen, 
tario no Mirador Bibliográfico Qalego de -
Radio Excelsior. 

Mais alá do seu canto coureliano, Uxío é ta, 
mén o poeta do amor, e da afirmación na, 
cional de Galicia, e de aconteceres tan dis, 
tantes e ó mesmo tempo tan cercanos á súa 
sensibilidade corno, poño por caso, a agre, 
sión ianqui a Vietnam ou a caída de Che 
Guevara na selva boliviana. E tarnén neste 
caso a súa poesía chegou a América. O seu 
"Pranto polo Che" foi publicado na Habana 
e formou parte dunha hornenaxe galega á }í, 
der guerilleiro que organizou a Sección Ga, 
lega do Instituto de Literatura e Lingüística 
en 1972. 

Uxío non cruzou o Atlántico, pero si o seu 
canto trascendente. • 

# 

UXIO 
/ # 

• Xosé María Alvare.z: Cáccamo 

Non. A forza do noso amor non 
pode ser inútil. Deberíamos, 
como no poema de César Vallejo, 
xuntánnonos milleiros de amigos 
e amigas de Uxío arredor do seu 
corpo dormido no cemiterio civil 
de San Froilán "con un ruego 
común: ¡quédate, hermano!" 
Novoneyra, que era de 
condescendente cerne 

-sentimental, ollaría para nós, 

/ 
corno en Vallejo, triste, 
emocionado, faría un derradeiro 
esforzo, incorporaríase vagacento, 
con aquel seu estilo serenísimo e 
mineral, apartaría ao primeiro 
home, botaríase a andar ... Como 
en Vallejo. 

Fican os versos, xa sabernos. Fica 
viva e medrará en ciencia e 
tremerá en arreguizos novos a súa 
palabra escrita, amáis singular e 
xusta das palabras poéticas de 
nós. E a súa voz de río azul 
cobalto, cóncava voz que 
debalaba lene, seguirá a ecoar na 
memoria inconforme. Si. Pero 
estarnos orfos. 

¿De qué boca poderemos escoitar 
agora aquel adverbio con que 
semellaba asentir Uxío en ángulo 
de inconfesada dúbida, con 
multiplicado asubío do x: 
"exactamente"? ¿Quén coma el 
saberá deseñar por enriba da 
atmósfera das mesas a caligrafía dos 
dedos vibrantes que acompañaban 
coa mesma paixón a liturxia dun 
verso ou un acordo da asernblea da 
Asociación de Escritores? ¿A quen 
corno a Uxío sentiremos calificar 
con tan especial agarimo un aceno, 
unha actitude, un verso de outro, 
así: "¡qué salado!"? 

¿ Voltaremos algunha vez a vivir 
con el a emoción do instante que 
Uxío luía nas xernas dos dedos, 
apreixaba no puño fechado, 
espellaba en sementeira da man 
aberta? 

Estas son algunhas das figuras, 
como apertas, como baixos, 
prolongacións do corpo que era 
Uxío, das que quedamos 
inmediatamente orfos, pobres. E 
que expresan, como os poemas, 
o home, o moito que é un home 
cando resulta constantemente 
fiel ás súas conviccións, so seu 
estilo moral, cando pronuncia, 
en perxuicio propio, a súa 
verdade política, cando trema de 
amor polos seus, que son 
milleiros, cando aposta pola cata 
despaciosa das horas, cando vive 
en ritmo de horizontes de aguia, 
"levando a sombra polas penas 
brancas", con conciéncia 
cósmica dun tempo ancho, 
longo e silandeiro, como a súa 
Poesfs, que foi labor lento e 
constante, non lírica para unh~ 
primeira metade.da vida, 
sustitufda, para a segunda 
metade, por unha actitude de 
"bon galego", como dictaminou, 
en lapidaria parvada, o 
conselleiro Pérez Varela ao día 
seguinte da morte de uxío 
Novoneyra. 

Estou a ver a lostragante puñada 
de Uxío sobre o centro mesmo 
dunha mesa de cafetería do 
Auditorio de Galiza, onde nos 
xuntamos con el os da directiva 
da AELG, cando lle fagamos 
saber con que gratuita facilidade 
se despachou o conselleiro de 
cultura (efémera ocupación, esa 
si) a incesante paixón milimétrica 
dun Poeta, dun Poeta como Uxío 
Novonera, épico e lírico e íntimo 
e plural dos tesos cumes, 
dramático do Vietnam Canto, da 
Letanía de Galieia, do Courel a 
Compostela, de toda unha 
rnaxistral vida sen rnetades. Pero 
non, o roáis probábel é que Uxfo, 
cando lle contemos o de Pérez 
Varela, bote man desa ollada súa 
de maniñas relativizadoras e diga: 
"¡qué salado!"• 

; 

COS OLLOS O LONXE 
• Xoan Soto 

Hai <lúas maneiras de ver a No, 
voneyra, corno hai dúas manei, 
ras de ver a calquera grande es, 
critor: corno creador de linguaxe 
e como creador dun mundo. A 
crítica, a filoloxía e ata as cien, 
cías da psicoloxía manteñen a 
opinión de que ambas perspecti, 
vas son inseparables. Talvez sexa 
asi, pero en Novoneyra a lingua 
adquire un valor especial por 
canto ten de significado en si 
mesma. Ó igual que todos os es, 
critores da súa xeración (e nada 
digamos dos de xeracións prece, 
dentes), comezou a escribir en 
galego por instinto; ás apalpade, 
las, se se nos permite a expre, 
sión. E aquí atopámonos con dú, 
as categorías só ó alcance de per, 
sonaxes excepcionais. Unha é a 
do desafío, dentro <lesa leí que 
explicou T oynbee para as civili, 
zacións que, afastadas, reducidas 
ou maltratadas, fan un esforzo 
suplementario que as sitúa roáis 
aló do posible: Novoneyra escfi, 
be en galego máis aló do posible. 

Mais se a linguaxe de Novoneyra 
é difícil e nacida da noción do 
desafío, non busca, en cambio, o 
illarnento ou a soidade, nin a re, 
ducción. Dito doutro xeito, ese 
libro inconmesurable que é "Os 
eidos" non é o resultado dunha 
operación reductora, nin a apro, 
piación dun mundo para facer 
del unha cabeza de xíbaro ou un, 
ha paisaxe de peto. Ó contrario: 
trátase dunha luminosa expan, 
sión, un camiño de dentro a fó, 
ra, horizonte aberto entre O 
Courel e Compostela "por cami, 
ños liberados". Só de moi poucos 
poetas se podería decer, en xusti, 
za, algo semellante, pois xa se sa, 
be que a historia da Literatura é 
a historia dunhas cantas palabras 
perennes. Por iso, cando as lapas 
que avivan e abafante fogueira 
das vaidades devoren toda a in, 
mensa farfolla de páxinas inne, 
cesarías e gratuítas, fulxira de 
entre as cinzas o diamante de 
"Os eidos" como un ascua ines, 
gota ble.• 
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AVOZ DE DEUS 
•Roberto Vidal Bolaño 

Eu unca lle oín a voz a Deus, ese 
que din que hai. Nin siquera no 
íntimo. Asi que non sei que voz 
ten, se é que ten algunha. Sei, iso 
si, da que puña na escola un ir, 
mán dos Lasalles cando quería 
metemos medo e xogaba ao imi, 
tar nun discutible español burga, 
lés, engolando ridículamente 
aquela súa voz de pito seco. ¡Y el 
Señor dijo, hágase la luz, y la luz 
fué hecha! E sei tarnén da que lle 
puñan nas películas. O cinemató, 
grafo naceu atrevido. Inda ben 
non adeprendeu a agatuñar xa lle 
meteu un balazo nun ollo á mes, 
mísima lúa. E hoxe hai películas 
de tódalas cousas, ou de case que 
todas. Hainas de amor e de riso, 
de tiros e de medo, de vaqueiros e 
de gansters. Dun xeito ou doutro 
en todas acaban por falar de Deus. 
Pero son moi raras as películas 
nas que é el o que fai persoalmen, 
te, ou o que se nos mostra encar, 
nado no pelexo de alguén. Pasou 
con Cristo, ao que lle tardamos 
en saber que tiña ellos de Jéfrey 
Hunter ou a fasqufa de Max von 
Sydow. Sernpre houbo un certo 
reparo en concretar a imaxe dese 
Deus de hoxe, no que uns eren e 
outros non. Polo menos a súa lin, 
guaxe en movimento. Corno se, 
malia estar todos feitos a serne, 
llanza del, ninguén se lle amitase 
abando. sabérnoslle a voz, pero 
non a cara. Ou eu non lla lembro. 
De común, non pasa de ser un 

trebón fuxidío, unha luz ao outro 
lado dos nubeiros, un lóstrego 
fendedor, ou unha voz acochada 
tras das faíscas dunha xesta arden, 
te, como en "Os dez Mandarnen, 
tos". É a película na que fala Deus 
que máis me ten impresionado de 
neno. Creo que a voz que lle pu, 
ñeran en español era a do vello 
Dicenta, pero tarnpouco o sei de 
certo. O que si sei é que, en máis 
dunha ocasión, cando andaba me, 
tido niso da dobraxe, téñome pre, 
guntado a rnin mesmo quen debe, 
ría ser a voz de Deus se algunha 
vez Deus se dignaba falar en gale, 
go. E a resposta era sernpre a mes, 
rna: O Lobo, Uxío Novoneyra, o 
grande poeta do Courel. Pero non 
foi posible, corno tantas outras 
causas entre el i eu, polo rnornen, 
to. Como non o foi o ensaño, 
moitas veces compartido, dunha 
versión teatral do Vietnám Canto. 
Tal que aquela que os do Antroi.do 
fixerarnos nos oitenta co "Perci, 
val e outras historias" de Mendez 
Ferrin. (El non o sabe, pero aquel 
ensoño perseguiume durante 
anos, perséguerne hoxe mesmo). 
Ou como tampouco o foi que lle 
prestase a súa voz a aquel Cun, 
queiro de ficción que saía en ''No, 
vo de Parrnuide", o piloto dunha 
serie para televisión que eu diri, 
x(n arredor dos "enveses" do de 
Mondoñedo. Cando os "Dez man, 
<lamentos" foi dobrada ao galega, 
eu xa non mandaba nada no con, 

to, e toda a miña culpabilidade 
naquilo reduciuse a prestarlle a 
voz a Cecil B. DeMille, quen co, 
mo é sabido, púxose a si mesmo 
de narrador enfático e grandilo, 
cuente para castigo· de quen ousa, 
se ser a súa voz neutras linguas. 
Cousa que non lle teño en conta, 
porque sei que non pensaba en 
rnin cando o fixo. A de aquel 
Deus volto xesta que ardía sen 
consumirse, foille otorgada a un, 
ha das voces senlleiras do oficio. 
Aunha das modélicas entre as po, 
sibles. O que non impediu que eu 
seguise a pensar que tería estado 
mellar se fose a do Uxío. Cecil B. 
DeMille non sei o que pensaría, 
pero non creo que vise mal que a 
primeira vez que Deus tiña o aquel 
de falar galega publicamente, o fí, 
xese coa voz dun dos nosos poetas 
cimeiros. Un dos poucos que acle, 
máis de ser dono da palabra, éo da 
emoción e do dicir. Hai uns anos, 
preparando "anxeliños", unha ver, 
sión rilloteira do mito de Fausto, 
que logo estrearía Teatro do Aquí, 
botei de conta que Mefistófenes 
non podía falar coma o común da 
xente, que a súa voz debía vir co, 
ma doutro mundo, e vovín pensar 
no do Courel. Pero nunca lle che, 
guei falar do conto. Non me atre, 
vín. non me pareceu xusto que 
sen lle ter podido emprestar a voz 
a Deus, como eu quixera i era de, 
bido1 por quedar ben cun amigo, 
fose e ella emprestase ao demo. • 

#' 

GALICIA EN PE 
• Hermínio Barreiro 

Está en pé Galicia, como ho, 
menaxe rendido ó eu poeta. 
Está Galicia en pé, nesta altu, 
ra, para soerguer ó eu poeta 
querido, hoxe po trad , deli, 
cado. Está en pé Galicia para 
afirmarse con forza na fala al, 
ta, clara e limpa de Uxf No, 
voneyra, eu p eta, n 
grande poeta. Novoneyra. 
Uxfo Novoneyra. A nosa voz, 
a voz do eido , d s cumes, 
das campas. A voz cincelado, 
ra e definidora do ser máis 
fondo de Galicia. Unha voz 
empeñada en vivir a poesía 
como práctica de cada día, 
como oficio, como traballo 
permanente, como dedica, 
ción case absoluta. 

Ninguén máis enraizado no 
ser de Galicia que Uxío No, 
voneyra. Ninguén máis com, 
prometido co vivir galego. 
N inguén máis libre ... Do máis 
próximo, do máis lene, do 
máis particular ... , camiñando 

· sempre cara o máis lonxano, 
o máis grave, o máis univer, 
sal. Canto máis de eiquí, tan, 
to máis do mundo. Rigurosa, 
mente noso e cada vez máis 
de todos. Sempre marinando 
sobre Galicia nos pobos do 
mundo ("volven os pobos") . 
Volverán os soños, os "soños 
teimosos" ... 

da sua vida vivida poética, 
mente. Para Uxío, a poesía 
non é algo engadido, senón 
esencial; é a vida mesma. No, 
voneyra é un poeta que vive 
permanentemente como poe, 
ta. A sua vida é un exercicio 
poético continuado. Na poe, 
fa de Novoneyra está sempre 

toda a poesía ... 

O soño e a liberdade. A poe, 
sía de Uxfo Novoneyra son 
os camiños da liberdade. A 
vida do noso vate é un con, 
tinuo transitar polos camiños 
do soño: 

"PolaLomba 
polas vagoadas i os cousos da 
Seara 
pola Serra do Rebolo 
i o Carreiro do Sono 
vai o José de Parada 
cara Viana do Bolo e Val di 
Orras 
rubindo e baixando costas 
nun sono d'idas e voltas". 

E os soños son teimosos ... Dos 
soños teimosos é, xustamente, 
o título evocador e incitante 
dun dos últimos libros de No, 
voneyra. Os soños ... O "inno, 
meado utópico" -que poderfa 
reaparecer en Occidente-. 
lsto é, Uxío, hoxe, neste chi, 
rriante final de século, apela 
unha vez máis a ese soño tei, 
moso. Os problemas do plane, 
ta: eis ·a preocupacción pfin, 
cipal neste intre de un patrio, 

ta galego. Xa non vivimos 
nun "estad.o de inminencia" pe, 
ro sí no da "pura posibilidade" 
-a teima dos soños-. 

¡A liberdade ! Concepto cardi, 
nal en Novoneyra e na poesía 
de Novoneyra. Palabra máxi, 
ca da sua poética. As evoca, 
cións e advocacións múltiples 
da liberdade síntense nos seus 
poemas todos e na expresión 
do seu pensamento. Uxío 
N ovoneyra é o poeta libre por 
excelencia. Poeta libre que 
soña constantemente con te, 
rras libradas.... Concepto ide, 
olóxico, político, moral e 
mesmo físico da liberdade ... 

Está en pé Galicia para seguir 
sentindo intensamente aten, 
ta a voz de Uxío Novoneyra. 
A voz do poeta, en negro so, 
bre blanco. A voz escrita im, 
posible. Pero a voz do rapso, 
da, do recitador, do dicidor ... 
A sua voz eufónica, entona, 
da, vibrante. Voz de tódolos 
ventos atlánticos. Voz da no, 
sa terra. Voz do noso ceo. Pa, 
labra da nosa cultura máis 
nova e máis vella. Palabra de 
poeta. Palabra de Fisterra, de 
Compostela, do Courel... Pa, 
labra do noso tempo. Palabra 
nos a. 

"Hein d 'ir ó Pía Páxaro i a Bo, 
cado Faro 
deitarme ·na Campa da Lucenza 
nun claro" ... • 

ANOSATERRA 

Novoneyra 
é un dos 

poucos que 
ademáis de 
ser dono da 
palabra éo 

da emoción e 
do dicir 

O soño e a liberdade son os 
dous conceptos clave da poé, 
tica n~v_one~!~· son o nort~ 
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UXIO 
NOVONEYRA 

•Francisco 
Rodríguez Sánchez 

Foi primeiro un norne na distán, 
cia, enigmático e ambivalente. 
Apareceu,se,rne despois como un, 
·ha evidéncia chamativa dó home 
e da poesia asentados na terra, e 
da ollada comprensiva sobre o no, 
so mundo, o mundo inteiro de to, 
dos. Finalmente, comprobei a solí, 
dez de quen comparte con respei, 
to e agarimo o esforzo por termos 
como povo, outro destino. 

Resulta difícil achar no chamado 
mundo intelectual a alguén tan 
ponderado nos xuízos e tan ex, 
presivo nas suas solidariedades. 
Lonxe das bandeirias sectárias, 
pero afincadísimo na consciéncia 
de defendere aos perseguidos, aos 
que sofren, ás vítimas das inxus, 
tizas, mantivo sempre unha acti, 
tude baril e ergueita como a sua 
figura. 

Esta intencionalidade de com, 
prensión omnímoda, que non re, 
xeita o xuízo duro e contundente 
se for necesário, é a mesma que o 
identifica co seu, co noso país, a 
Galiza. Uxio Novoneyra é un poe, 
ta de sentirnento e cosmovisión 
tan patrióticas, corno de sereo e 
fraterno internacionalismo. Preci, 
samente, esta dificil simbiose 
práctica para os homes da sua xe, . 
neración, reloce no home e no 
poeta e na sua traxectória huma, 
na, ideolóxica e literária. 

Viver nun país no que con natura, 
lidade devalan persoas como 
Uxio, é a proba de que nengunha 
mancadura colectiva, nengunha 
opresión secular, nengunha defor, 
mación social esperpéntica, é 
quen de rematar coa esperanza. • 
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CARTA 
AUXIO 
NOVONEYRA 

• Maria Pilar Garcia Negro 

Benquerido Uxio: ¡Tantas veces 
que teño falado, e tan gastosa, 
mente, contigo, e esta vén ser a 
prime ira carta que che escrebo ! , 
Así que me vas permitir que che . 
confidéncie algun recordo rneu 
que teño rnoi vivo e no que ti tes 
todo a ver ... 

Á altura de 1975, 1976, eu só co, 
ñecia de nome, e pola leitura 
d 'Os Eidos. corno tantas outras 
veces, "vin" o Courel en ti, na 
tua ollada, na tua soedade, nos 
teus versos ... antes do que na rea, 
lidade física. Coñecín e paseei 
palas tuas terras queridas élespois 
de te:r lido e de rnergullar,rne no 
idioma do país que, daquela, eu 
queria facer meu de pleno direi, 
to. Se a rnemória non me engana, 
no Día da Pátria de 1976, o xor, 
nal de maior tiraxe do país, pu; 
blica, en prirneira plana, un poe, 
rna teu, rnoi breve, que eu levei 
cornigo na carteira moitos anos: 
Galiza é a nosa pátria, Galiza de, 
be ser soberana e dona de si: im, 
posíbel, decerto, dicer rnáis en 
menos espazo ... Con estes versos, , 
ti entroncabas cunha curiosa tra, 
dición da literatura de noso, a 
que buscou sernpre un "vós" re, 
ceptor que, espellando,se no ga, 
lego escrito, se encontrase a si 
próprio, nesa anagnórise que ain, 
da non acabou ... 

A outra lernbranza é xa posterior: 
vexo, te nunha reunión da asern, 
blea da Asociación de Escritores 
en Língua Galega, en San Dornin, 
gos de Bonaval... Ante cornentá, 
rios pexorativos de alguén sobre a 
literatura "ruralista", sobre o carro 
de vacas e dernais "atrasos", ti -
voz grave, pausada, con tanta se, · 
renidade como firmeza- senten, 
ciaches: "si, pero iso tarnén exis, 
te". ¡Vaia se existe! Non corno re, 
síduo, como ghetto sentimental; si 
como realidade ben viva, ben rna, 
terial, socialmente rnerecente do 
seu rnantimento, da sua sobrevi, 
véncia económica! (o "carro" xa o 
actualizou todo o mundo: o pro, 
blerna é practicaren a exclusión 
absoluta coa Galiza: nen carro, 
nen vacas, nen leite, nen pesca, 
nen indústria: o caso é existirrnos 
ou non ... ) · 

. E isto todo terr a ver con nós mes, 
rnos, co naso presente e co naso 
futuro, porque, efectivamente, co, 
rno ti rnoi ben escrebeches, "has, 
tra os que calan din GALICIA" ... 

Que saibas que te acompañarnos. 
Que saibas que ti nos acompañas 
e nos fortaleces. "De tanto calar 
xa falo eU solo": poucos versos ha, 
berá tan estrernecentes, tan exac, 
tos e tan definitórios do esforzo 
colectivo do pavo galega, que te 
fixo e que tanto che debe. 

Uxio, disirnula,rne estas pobres · 
rnostras de cariño que che mando. 
Si é grande e rica a miña admira, 
ción e o rneu recoñecernento en ti 
e por ti, que che envio coa rniña 
aperta rnais forte, desde a "nosa" 
muralla de Lugo aos "teus" cumes 
do Courel.+ 
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A historia 
converteute 
en estrela 
desta etnia · 

que anda en 
angueira de 

facerse 
• # 

nac1on como 
Breogán 
manda 

,,,, 
DENDE AS ENTRANAS 
• Xosé Chao Rego 

Uxío Amantiño: 

Levo escrito miles e miles de ver, 
sos mais, poesía, ningunha. Ti, 
cunha <lucia de poemas, coma 
quen di, pasaches á prirneira liña 
dos creadores deste Pobo, do que 
es inesquecible dicidor das súas 
creacións literarias. Non che dou 
tido envexa, porque cando a súa 
cor verdella agrama é de contado 
afogada pola admiración. Se eu 
quixer emularte, soaría a voz da 
T erra aldraxándome: "Fai versos 
pero non odas". Non son lector 
da poesía por carencia de fineza · 
lírica, pero cando bato coa túa 
obra síntorne moito abrigado, nos 
dous sentidos da expresión: o ga, 
lego e rnailo portugués. 

Ti, Uxío Novoneyra, eras para 
min unha nebulosa, un ceo sen es, 
trelas, persoa dun mundo outro. ' 
Un día calquera vilalbés do ano 
76 achegueirne a Lugo e vin na li, 
brería da Praza do Campo un ho, 
me de fasquía nobre e serena, cun 
aquel de bardo, rodeado de adrni, 
radares. Aquelado, inquirín pala 
túa personalidade e María Estela, 
a libreira, babeando a voz para non 
incornoda,lo misterio, rosmou: 
"Éche Uxío Novoneyra". ¡Ah! 

Outro día volvín a ese mesme 
presebe literario e idéntica esce, 
na: rapaces ansiosos e mociñas se, 
dentas zugaban o teu falar pausa, 

do. Matinei nunha ducia de discí, 
pulas dos que ti éra,lo indiscutido 
Rabino, se é que atino nesta frase 
vice,sacramental. Logo souben 
que de tal cenáculo literario for, 
maba parte unha muller singular, 
a nai de Branca, e is to constituí u 
para min unha Boa Nova, e escú, 
same a perforrnación profesional. 

Digo de Branca porque, desque vi, 
vo en Compostela, os encontros 
contigo foron tan casuais coma 
efémeros. Tímido disfrazado de 
ousado, non dei co xeito de che 
amasar toda a miña estima ata que 
atopei unha ponte afectiva, unha 
xeitosa pontella. Branca, froito do 
teu vizoso querer e da fecundidade 
de Elba, foi compañeira de traba, 
llo académico, coa diferencia de 
que ela, quinceaneira, pagaba 
mentres que eu, vellouqueiro, co, 
braba. Foi un achegamento á vosa 
vida por procurador. eu sabía que 
ti es ti, pero devecía por entrar na 
túa circunstancia, terra montesfa 
do teu Courel. E xa fomecido o 
ánimo pala afinidade á que me es, 
tou referindo pillei o camiño do 
teu recanto xubilar, que así de le, 
do peregrino cheguei ás túas por, 
tas na compaña de Sari, a miña 
rnuller, e da filla Sara. 

Confeso que non era quen a te vi, 
sitar, pero puído o sentimento. 
chegamos con tempo suficiente 
para retomar ó mediodía, antes 

de que fumegase a cheminea a vo, 
sa lareira. ¡Va precaución, vilego 
de min, que non tiven en canta a 
parsimonia dos fillos dos teus Ei~ 
dos! Na soleira do teu lar batín 
cun patrucio sobrio de xestos aín, 
da que bébedo de tenrura, e unha 
cornpañeira que soubo privamos 
do seica innecesario pudor, pois 
alí estaba a miña Branca e os pe, 
quenas Uxío e Arturo aledando a 
vasa acollida desculpabilizadora. 
Pomos involuntarias -pero agra, 
decidas-, vítimas da vosa xene, 
rosidade, e un xantar quente fíxo, 
me a vose presencia cada día máis 
entrañable que, xa se sabe, os su, 
blimes aconteceres poden deitar 
da cabeza pero se non pasan palas 
entrañas, e dende elas baixan ós 
pés, fican en mental trivialidade. 

Coñecín o Courel do teus años 
que pasaron· a ser os meu . T eño 
que dicirche que a paisaxe que 
nos amosastes Elba e ti non é a 
mesma que eu chuchara dos teus 
libros: tiñan o IVE ou valor enga~ 
dido imposto pala sensibilidade 
telúrica da túa epiderme: plusva, 
lía simbólica dunha paisaxe na 
que ti oficiabas coma Xograr da 
Creación en atinado salmo cós, 
mico das criaturas. 

Cando as abrigas académicas me 
forzaron a facer do teus libros es~ 
cola, non tiven reparo en procla, 
mar que viñas senda a persoa que 
pulsara con máis fondura lírica as 
cordas cantaruxeiras da Tellus 
Master, ó meu diminuto entender 
poemático. A dimensión telúrica 
da túa inspiración debcoume feri, 
do, coma o cervo do bardo cuba, 
no que procura abeiro no monte 
porque lle teño máis lei ós hurnil, 
dosos regatos montesio ca ó em, 
pacho das aguas salgadas. Sen res, 
ponsabilidade propia as miñas au, 
gas amnióticas coñeceron a noite 
estrelecida da ribeira d r(o chai, 
rego dos Freires. 

E isto é o que che queda manifes, 
tar: xa non es unha n bul a, a 
historia converteute en e rela 
desta etnia que anda en angueira 
de facerse naci n c mo Bre gán 
manda. Os d Galo honráronme 
coa invitación a facerche campa, 
ña nesta homenaxe, e af vai 
meu quiquiriquí, afnda que non 
resulte moi estético espir e diante 
de tan ta xente un rapaz coma 
min, ficando, que din, en traxe 
rexional do paraíso. Ando atouti, 
ñando no firmamento as estrelas 
da quentura, a paz da noite pecha, 
sen medos. Atopo a Via Láctea 
rnoi ocupada por tanto composte, 
lanizante, pero a noite estrelecida 
vainas aleitar co calor da fecunda 
lúa. Como dixo o de Fefiñans, af 
·está, chave de tempos, a man da 
Saudade labrando a verba xurdia 
do consola: ¡Esperade! 

Se dixeres amén a todo isto, sen, 
tiríame por ti bendecido, meu 
uxío amantiño. 

P.D:: Hoxe, día do teu pasamen, 
to, sei por Elba que estas liñas 
chegaron a tempo. Nste intre te, 
ño nas mans aquel Cristo caseiro 
que me agasallaches xunto cun 
vello devocionario. Xa acougas 
no seo de Abram, xa gozas do pa, 
raíso de Breogán . .fi.deus, Uxío. + 
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NEM YUDO ACABA, AMIGO 
~ • Isaac Alonso Estraviz 

Caríssino amigo U. Novoneyra, 

Desde o primeiro momento que 
decidim exercer sempre de galego, 
o teu nome e apelido, cheios de 
musicalidade, acompanharam,me 
polo mundo adiante. Quando jun, 
to com outros companheiros fum 
expulso de Usseira para dar lugar a 
frades castelhanos -repara como a 
história se repete- Os Eidos esti, 
veram ao meu lado na Frans:a, Só, 
ria, Alemanha, Navarra, Albacete, 
Madrid, etc. E cada verso ou palav, 
ra sua suscitavam em mim urna 
cheia de sentimentos e de mundos 
fantástico,reais, que me faziam en, 
gradar os olhos ante qualquer ob, 
j ecto da nossa paisagem por insig, 
nificante e diminuto que fosse. Ad, 
mirei sempre a tua capacidade de 
criar rima com só mentar as cousas 
e deixar que elas digam a sua pa, 
lavra. Os Eidos ensinaram,me a 
captar e comprender melhor a pai, 
sagem e a ver na Natureza um ana, 
co de mim. De aí que ainda hoje 
siga a falar com as plantas e com 
tudo o que me rodeia. 

Sonhava com estar algum dia ao 
teu lado nas terras por ti canta, 
das. No setenta e tantos foi a 
minha primeira ida ao Courel. 
Ansiava ver a paisagem por ti 
cantada. A minha surpresa foi 
enorme. Eu, homem da terra cha 
limiana, fiquei asombrado ante 
aquelas paisagens imponentes. 
Quigem ver,te lá nos teus lares. 
Mas naquela altura andavas por 

Santiago e afinal desistim de 
passear todo o Courel. 

Passaram anos e depois tivem a 
sorte de te conhecer pessoalmen, 
te em Amarante, Santiago, Lugo, 
Ourense ... e pudemos falar de 
muitas cousas. Nao me esque~o 
como pouco e pouco te foste apo, 
derando dos irriquietos estudantes 
(1988) do Otero Pedraio de Ou, 
rense. A tua poesia por ti recitada 
provoca sentimentos e origina 
mundos insuspeitados. realmente 
eu nao poderia conceber o Courel 
sem ti e a ti sem o Courel. For, 
mais urna simbiose total, sois o 
complemento um do outro! E se 
para ti "Eiqui síntese ben o pouco 
que é un home", perante a tua 
presen~a vem,me imediatamente 
a minha mente "Aqui sente,se 
bem o grande que é um homem" 
(física e espiritualmente). Sim, 
amigo Novoneyra, a Natureza é 
realmente grandiosa porque faz 
parte dela o Homem. 

Mas foi a meados de Agosto de 
1997 quando decidimos voltar 
novamente ao Courel eu e Ma, 
nuela, a minha companheira. E 
dessa vez foi grandioso. Olhamos 
devagar as paisagens e lugares 
dessa terra. Falamos com toda 
classe de gentes, contemplamos 
os meandros do rio Lor e demos 
contigo o 20 de Agosto em Para, 
da de Moreda. Que dia aquele! 
Estávais tu, Elva, Uxio e Arturo. 
Falamos amplamente contigo e 

GALIZA OU NADA 
• Luisa Villalta 

Galicia será a miña xeneración 
quen te salve? 

Nacín no ano en que Uxfo Novo, 
neyra p rgunta a is to ( quen sabe 
e no me mo in tante?) a todo 

nó , a que xa éram e ao que 
aínda er m s, p rqu a t d , é 
v rd d , "chamaránn alicia" 

u n n no chamarán nada. E a 
min gostaríame dar a uí eventual 
re p ta afirmativa is, o que eu 
son e como on, naceu á úa vez 
en min desa mesma incógnita e 
n la produciu d envolveu. 

A túa xeración, Uxí , máis que 
unha xeración, unha irmandade, 
soubo e afnda abe er o círculo 
de xustos, a trabe que sostén o di, 
fícil equilibrio do país. Mais como 
ti mesmo dixeche, "nengún vento 
ven do futuro". Houbo con certe, 
za un chamado involuntario, tal, 
vez, da mesma terra que se resol, 
vía en sí carregada de derrota e 
humillación, pero con forza aínda 
viva e incansablemente renovada. 
Foi ela entón quen Vos chamou 
por voz de Otero no nome de to, 
dos os demais, mortos e vivos, pa, 
ra convocarvos? 

Erades os discípulos aprendendo a 
serdes mestres, herdando 
trans/misións que sabíades non ser 
nengunha gloria o paradóxico 
destino da liberdade e por iso 
mesmo libremente aceitado: xa 
ves que os que non tiveron o va, 
lor agora nen nome teñen e por 
iso non irnos xa nen a lembralos. 

E de entre todos ti, a voz de Uxío, 
o ben nacido, apostouse a esperar 
con máis paciencia, "cal se agarda 
no Courel", para facer da espera 
un suceder de poema tras poema, 
o máis deles quizaves nen escri, 
to . "Eu escrebo tan s6 o que me 
obra", dixécheme un día pasean, 

d , e a fra e soou a inscrita en pe, 
dra, a runa ou petroglifo, igual 
que a túa propria voz, a túa voz 
que paraliza, como detería aquela 
outra vez o brazo de Abraham 
dun policia, dun autómata repre, 
sor de manifestcións, batendo a 
súa covardía nun neno que ben 
podía ser eu mesma, que eramos 
todos nós, os nacentes á concien, 
ciasen excusa. 

Portanto perguntache: Irei un día 
do Courel a Compostela por terras 
libradas? 

E continúoche hoxe esa mesma 
pergunta na diagonal azul cara a 
esta esquina do mar en que eu ha, 
bito, onde non reinan as monta
ñas nen a imensísima verdade do 
silencio, onde o soño constante, 
mente se desperta sobresaltado de 
tanto esquecimento, onde A Ci, 
dade, esta que tamén eu son e é 
Galiza, oculta nalgún predio aín, 
da subterráneo aquel momento no 
que ti e máis Lugrís, segundo me 
ten dito Avilés, de tan tenra me, 
moria, enterrastes todos tres as 
pedras angulares de calquer edifi, 
cación digna e humana que ha de 
ser remisión na nosa Ungua, que 
ha de ser por nós e para nós a for, 

coma Elva, jantamos, passeamos 
a Casa Grande, admiramos as 
cereijas do carnabudo, contem, 
plamos a escala na que leccio, 
nou Maria Mariño Carou, ouvi, 
mos o recitado dos teus versos. 
Em Seoane do Courel ficamos 
dormidos lendo o exemplar nú, 
mero 146 com o poema manus, 
crito de rigor, 

Casa de pedra e cal vella 
solaina e ventana pra serra 
feita f ai cen anos a miña mane ira 

E ainda nos ofereciche aquele ou, 
tro 

IRMANDADE 

Galiza terra irnúí. de Portugal 
que o mesmo Oceano abra.fa long
maente. 

A mesma saudade que non minte 
a mesma irmandade que e1a sinte 
por canto foi conxunta case igual. 
Só o fado a fixo dif erenté. 

Teixeira de Pascoes-Novoneyra 

Desde entao vao connosco aquela 
Casa Grande, as histórias do teu 

. tio escondido, durante a guerra, 
entre o sobrado e a corte, as lem, 
bran\'.as dos poemas por ti recita, 
dos naquela mansa.o de paz, as áf, 
vores e os lameiros dessa vossa ca, 
sa, a escola de Maria Mariño Ca, 
rou agora cheia de lembrans:as e 

za efectiva da arte e da palabra: 
esa solemnidade, ese espacio tan 
enorme e que tan interminable, 
mente andas pola páxina, a men, 
te, os ares e a nación. 1 

Andas ti, que nen parece que te 
moves, e anda o mundo. E agora 
son eu a que pergunta: estaremos 
nós, os que nacemos, a dar o se, 
guinte círculo da espiral que con
sagrastes? Unha vontade de seguir 
afirmando e reafirmando apontó, 
ame as dúvidas. Unha necesidade 
de país inteiro sen fisuras quere 
continuar en min a converter os 
eternos andaimos das teorías en 
demostración. Pero de onde xur, 
den esta vontade e esta necesida, 
de? Máis unha vez creo que actúa 
o poder da terra e do estraño des, 
tino que nos leva abrigados a ser, 
mos libres. 

"Os que así nos tein só tein noso 
JI , os nosos nomes no censo e ver, 

dade. E agora que xa podo ver al, 
gunhas cousas con historia, e a 
pesar do temor de que afinal o 
censo vaia gañando mesmo sobre 
os que facemos da lingua e da le, 
tra a alma do país, unha cousa se, 
gue sendo certa: pervivirá nada 
máis o que faga de nós unha soa 
voz continuada, cada vez máis for, 
te, máis fraterna e indestrutíbel 
como a vosa. Tamén ti o soube, 
che no teu verso: "Todo o que eu 
amo é eterno" dixeche. E contigo 
non podemos máis que concluir: 
Non a forza de tanto amor non pode 
ser inutle. • 

Sonhaba com 
estar algum 
dia ao teu 
lado nas 

terras por ti 
cantadas 

11 

saudades. Quanta vida por aí pas, 
sou, quantos amores e ódios a de, 
ambular nas sombras de um passa, 
do ainda recente! 

Mas nem tudo acaba, amigo No, 
voneyra. Neste curso passado le, 
vei urna grande surpresa em ter, 
ceiro de Educas:ao Infantil quan, 
do urna turma da classe decidiu 
fazer urna unidade didáctica so, 
bre o Ciclo da Água na matéria 
de Desenvolvimento de Habilidades 
Linguísticas. Eles situaram o pro, 
tagonismo imaginário nada me, 
nos que no Pia Páxaro. A Intro
du~ao come\'.a assim: "Pepom é 
um rapaz que vive em Pía Páxaro, 
na Serrado Courel... a 1067 me, 
tros de alútude ao suleste do rio 
Lor. .. " A partir de aí construiram 
urna lengalenga que foi cenifica, 
da na sala de aula. Foi muito 
interessante pois nela se aborda, 
va a problemática do ensino a 
partir do entorno e o aberrante 
que resulta o ensino em castelha, 
no na nossa T erra. U m pouco 
mais adiante voltaram retomar o 
lugar e protagonista com a finali, 
dade de criar urna lengalenga pa, 
ra falar dos·nomes dos instrumen; 
tos musicais. 

Como ves, o mundo continua e a 
semente por ti deitada segue a 
dar, e continuará dando, frutos 
abundantes. 

Um grande abras:o desde as mági, 
cas e míticas terras de Cervelo. • 
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A Eduardo Pondal 

OUTRA de novamente 
soñanos o Pasado 
soñano·s o Futuro 
devólvenola Forza 
Con. s.ó o Ademán 

Uxío Novoneyra 

Uxío Novoneyra realizou este poema e mailo caligrama 
en homenaxe a Eduardo Pondal no especial de 
A Nosa Terra adicado ao bardo de Bergantiños, e~ 1986. 
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4 DE NOVEMBRO DE 1999 

Arrivederce, 
Rafael! 
Moscú 1965. Teatro Bolshoi. 
Condecorábante co Lenin da 
Paz. Que galardón aquel cando 
entón. Cantos o pretendian, 
cantos o pretenderon, e como. 
Ali ouvin a María Teresa e a ti 
os primeiros veros con sabor a 
glória da miña vida. Ti chamás
telle ácido úrico ao Felón. Meta
lizóuseche a voz. Puxéstesme a 
tope. Ela, maxestuosa ao Plin
seskaia e Pavlova, enaltecente. 
Enalteceuse. Boca aberta dei
xou ao Bolshoi, con ser Bolshoi. 
Non vexas eu. Botei por fóra. 

Tres lustros lago voltei a verte 
no Grave. En honor a Luís Seo
ane, pola túa voz Góngora. Na
q uel momento augureite máis 
lonxevo que Matusalén. Equivo
cábame. Equivoqueime. Ti ta
mén. Sempre te proclamaches 
refractário ao tempo. Sempre fa
lastes de rebasar o século am
plamente. E eu, inxénuo de min, 
tíñamo crido. 

Cain da figueira unha década 
despois en Compostela. Como 
se fose hoxe dígocho cando 
exacatamente: Venres, 22 Xuño 
90. Xa ti non eras ti nen a tua 
voz sombra do que era. Xa es
tabas morto, dixéramos. Caeu
me a alma aos pés. Ou o que 
sexa. Se o teu corazón che di
c í a que a morte é unha doce 
ninfa, se algunha vez cho dixo: 
o teu corazón enganábate como 
a un chino. A m,orte é unha gran 
puta, Rafael. E putisima. Que 
ten cornos a morte ti mesmo o 
tés dito. 

E se hei de serche verídico, e 
non se trata de non selo conti
go, teño que dicirche que hai 
tempo que me tes en vil9. Víase 
vir. Foi o terceiro aviso. A tercei
ra foi a vencida. Non foi hoxe 
nen do que aparenta o teu fin. A 
ti quitoute do médio un semáfo
ro maldito. Un maldito toro/se
máforo (sen nobreza e sen lfdia) 
truncou a tua temporada, mes
tre da hermenéutica, cando aín
da che quedaban por callar ex
celentes faenas no albeiro das 
letras. Agora non era ainda a 
tua última hora marítima. Ti 
mesmo te fixaras darlle unha 
longa cambiada en máis dun 
cuarto ao século. 

Sempre falastes de chegar aes 
125. Xogoucha e xogóunola a 
traición -¡qué cabrón!- un se
máforo carnívoro. Só en parte 
logrou o obectivo. Equivocouse 
o caníbal. Creu empitonar o teu 
prestíxio de primeiro espada do 
sintagma e vaste de ídolo. 

A ti, Tintoretto da linguaxe e o 
compromiso, ninguén podará 
entonarche xamais a soleá da 
espantá "a noite do 
augaceiro/dime onde te metes
tes/ que non mollaches o pelo": 
puxéstelle catro décadas de 
asédio dando ao Cempés, calá
cheste de exílio ata os ósos. Por 
amor, por boa persoa, porque 
cho pedia o carpo. Que non foi 
por trofeos o tu sábeo ata Rita a 
Cantadora. Ata o teu escano 
(gañado verso a verso, povo a 
pavo) cedeches palas boas a un 
gañán de Trebujena. Que deta
lle da tua parte aquel, Rafael. 
Da sua, que puñeta. Dimitiu dos 
apeiros de labrarse a vida de
centemente e xa non soubo re-
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gresarse a ser quen era. A Tre
bujena deulle un tombo o cora
zón con aquelo. Non era para 
menos. 

Corren tempos corsários para 
Juán Panadero, Rafael. 'Ben 
ves. Pleiade doutrora, apóstolos 
acérrimos da fe do carboeiro na 
revolución, hoxe báixanse ao 
rastrallo e (como quen, que ten 
quen ser como quen, nunca en 
nada fe tiveron) confesan como 
se nada que as suas anteriores 
seguridades namais eran falsas 
evidéncias, escenifican a palinó
dia, vociferan o seu novo credo 
(agora si santo e certo para in 
seculo seculorum amén) e, faga 
falta ou non faga, báixanse a 
trochimoche o pantalón das ide
as. De perso-
as teñen o 
semblante 
meramente. 
En nada se 
che parecen. 

Pero non é 
certo que todo 
o poida o di
ñeiro. A tua 
voz soou e re
soou cando fi-

Como a todos 
os da tua talla, o 
minuendo da 
vanidade 
tróuxote sempre 
no pairo 

x o falta. Sempre. Nunca a pu
xestes a prezo. Ti libraches to
dos os teus versos desde a 
mesma trincheira. Ao Chapaiev. 
Sen titubeos. Por isa como con 
el se conmoveu todo o seu 
exército, contigo todo o grande 
se resinte. Todo o grande gañou 
contigo. Ata o Museo do Prado 
che debe algo. Que digo algo; 
salváchelo. 

-
Cousa da que nunca te gaba-
chas. Como a todos os da tua 
talla, o minuendo da vaidad~ 
.tróuxote sempre no. pairo. Ou 
case. Que perfecto non é naide. 
Recórdote con Camacho (lapi
dado/dilapidad_o pola contra ao 
matasete na própri~ casa). en
trando modestamente no con
greso constituinte de Comisións 
Obreiras. Entrache nel como na
punta dos pés, como pisando 
ovos, como con pés de siléncio. 
Cando podías pisar forte por de
reito. Era teu ali ata o cartel. Na
turalmente o pleno sóubocho 
agradecer. Cadrouche sacando 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Nafarroa defendeu 
ás suas áreas de 
maior interese 
ecolóxico e negou 
permiso ás 
empresas eólicas. 
Califórnia está a 

__. des~ontar os 

1-mor1nm-es-01~a~~~~-

peito espontaneamente. Ainda 
hoxe emociona aquel momento. 
A tua preséncia foi o relatorio 
máis impoñente daquel congre
so. Realmente récio el en emo
cións densas. 

E agora que nos faltaba tan só 
un tris para doutorarnos contigo 
na verdadeiramente útil carreira 
de trotabosques e saber orien
tarnos por un simples pinsapo 
en calquer selva (Bias de Otero 
quixo ir a China a orientarse, e 
será a orientación importantel 
vai a mar e enrólate ao nunca 
máis. Mal raio a parta. Xogou
cha e xogounola ben xogada 
esta vez 0:-mar. A mar: 

1 beiramar, chantados 
1 nos 70, porque 
: derraman a paisaxe. 

1 A Xunta chega cu n 
1 plano eólico 
1 faraónico e avisa 
: , que non hai direito a 

1 reclamar. Será para 
1 seguir a tradición 
1 democrática dos 
: rios privatizados polo 

1 Conde. 

1 
1 
1 
1 
1 

O teu crespón concerne hoxe a 
todo e a todos. Camaradas e 
non camaradas. Todo o abarca. 
O Guadalete hoxe está que bai
xa e non baixa. O Paraná outro 
tanto. Hoxe devalan a media as- . 
ta os sete mares. Nos sete ma
res entorchado de Gran Almi
rante honoris causa. · 

xe andan de epa caida ambos. 
Ten o detalle. Están agardándo
te á alimón ca atua camisa pre
ferida de cores vivaces recén 
planchada e co quepis viserado 
co que tanto c_he gustaba divi
sar Cadiz desde a escolleira. 
Desde calquer escolfeira. Des
de as quiníbambas que fose. 
Ao Cempés pon11e·de vez en 
cando un fax no inferno, os teus 
versos sóltanlle o ventr;e de ma
la maneira.- Ah, e escórate .ün 
algo a sotavento, ten en ,canta 
que ·xa non es nengun cadete ~ 
que de agora en diante estás 
emprazado a ser mariñeiro no 
ceo. Polos tempos dos tempos. 
Governate. como poidas. Arrive
derce, Rafael!+ . 1 

Nas páxinas de La 
Memoria Insumisa, a 
obra recén 

XESUS REDONDO ABUIN 1 
(COMPOSTELA) 1 

E a min úrxeme desafogar: "Eu 
non digo que a tua barca/sexa'a 
mellor do universo/ pero digo 
que on hai outra/ que che gañe 
a barlovento". Se~ calo r_evento. 

Sei que te vas, Rafael. Seino. 
Pero farei como que non ,o sei. 
Hoxe necesito facerme o lon
guis. Será por tempo para bai
xar da inópia. Déixote. Bicos a 

Outra resposta a 
Do bao / 
Numa beira, -os gallegos-berdá, 
os autentes, os enxebres fiyos
do'-pueblo-trabayador-meriñei
ros-labregos-proletarios (algum 
philólogo), presididos pela figura 

· tutelar do Devanceiro Cabani
llas. O novo académico.le o seu 
discurso de ingresso - co
munháo fraterna do pueblo ga
llego c'a sua avangarda púliteca 
e cultural. 

Georgina (que si é unha verda- Noutra beira, os desleigados, os 
deira vaca, non unha de tantas, urbanos, os impur9s, os das cin-
hoxe anda por certo l~vjtando . ca vogais, os cachorros palhei- \ 
polo ceo a cato patas) e ao se"u \ ros de ·.urna cadela lusa e um 
noivo Buster Keaton dalle un :cáo c,asteláo. Extravagant~ a~e
abrazo. E bótalles un Gabo. Ha- · l~rr~ _de alheei_r~s Adissidentes \ 

r - - - - - - - - - - , -Podaciar que as1 bos -senyan as~ 
1 FE-DE ERROS · 1' · cdUsas, cando menos así bolas 
1 . · - 1 · be X. Ant~~ L. OQ~ao, ''filólogo 
1 No número anterior, na re, 1 df!, t~;mac1on, lmgwst~ de profe_~ 

1 ortaxe das pfucinas dez e on, 1 . sJOn ' º'!!e do pueblf! (possw. 
P b · t d dor, supoe-se; d'um neo e mat1-

I ce so . re 0 esmorecimen ° ª 1 zado systema vocáiico e, asso-
1 gaden~ d~ ovella en Manza, 1 made, d'uma impoluta morpho-
I neda, ,m.correse ?u1: erro. na I logia verbal).+ 
I toponimia ao atnbmr equivo, I 

cadamente o nome das Reiga, N.B.: Esquirbo, tamén eu, coma 
1 das á P,arróquia chamada Rai, 1 ·me dá n'a ghana 
1 gada. E, poís, Raíg_ada e non 1 
1 Reigadas. 1 
L------- ---~.J 

FERNANDO CORREDOIRA 
FDOIRA@TELELINE.ES 
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aparecida de Xabier 
Alfaia e Nicolás 
Sartorius, 
compróbase que o 
PSOE non fixera 
oposición á _Ditadura 
nen pasou polo 
Tribunal de Orden 
Público. No partido 
de González 

,chaman 
oportunismo 
eleitoralista á 
publicación do livro. 

Garcia Malvar, fiscal 
do Trib~nal Superior 
de Xus~iza, 
desconfia 
públicamente da 
institución do xurado 
popular porque un 
cidadán absolto 
cometeu un crime. 
Malvar considera 
que o que se coce ... 

~--
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por baixo dunha 
birreta (o tricórnio 
cortinado do xuiz) é 
ciéncia, non critério. 
A senténcia que 
absolvera ao 
violador de 
Barcelona (a muller 
non opuxo 
resisténcia, foi o 
veredito), seria 
científica tamén? 

Todos os noticiários 
repetiron na terza 
feira pola mañá que 
Celta, a leiteira de 
Pontedeume, 
vendera un batido 
contaminado con 
sosa en Alacant. 
Pero Celta non 
fabrica batidos. A 
responsábel tora 
Lácteos de 
Santander. Quen 
quixo luxar o bon 
nome de Celta? 

A Fraga se lle 
debruza a 1 í ngua de 
gozo cando asegura 
que, mercé ao seu 
governo, Galiza xa 
non emigra senón 
que recebe 
inmigrantes. O 
estudo A Poboación 
Galega no Século 
XX, de Beiras e Abel 
López, recén 
publicado, explica a 
verdade: "O 
fenómeno (da 
inmigración) é 
certamente 
novidoso, mais 
tamén equívoco 
porque esa .. 
inmigración non é tal 
senón simple 
retorno de parte dos 
antiguos 
emigrantes". 

Bernaldo Souto, 
ribadaviense nado 
en 1913 e viciño de 
Mar del Plata, visita 
o país. "Que pouco 
galego tala a 
mocidade na vila e 
que pouco tan pola 
língua dende a 
Xunta!".+ 

N2 907 - ANO XXII 

O meilanazo 
Escribo hoxe istas verbas 
abraiado polo "Meilanazo", ·pro
tagonizado istes días polo Rei
tor da Universidade da Coruña, 
X. L. Meilán Gil, Manda caralla! 

Eu ouvira talar, como exemplos 
exóticos e pintorescos, da exis
téncia e da ocupación, (ou mellar 
dita "usurpación"), de pastos ins
titucionais tais 
coma "Sena-
dor Vitalicio Endexamais 
autonornea-
do", (Pino- imaxinei que por 
chet), "Presi - partedun rector 
dente da Re-
pública Vitali- se acadara tal 
cio e Heredita- grado de 
rio", (Duvalier 
en Haiti ou desvergonza 
Park en Co-
rea), "Presi-
dente transformado en Empera
dor", (Bokassa), e ate souben 
nos i:neus anos de rapaz dun 
"Generalísimo, Caudillo de Espa
ña poi a Grácia de Dios", pero is
to de transformar os Estatutos da 
Universidade para converterse 
en Rector Vitalício, (o de heredi
tário non pode ser, xa que os 
seus "vínculos" ao Opus Dei lle 
impide ter descendentes), supe
ra a miña capacidade de asom
bro, xa que tal causa xamais a 
imaxinei no que se supón que é 
o acubillo da "intelligentsia" e da 
intelectualidade do naso país, a 
Universjdade, ¡Manda caralla! 

Pero o rnáis alucinante é que, 
por riba, vaian os nasos "intelec
tuais" da universidade e voten 'a 
favor, iso non foi capaz de face
lo nen o patilludo Menern na Ar
xentina, detentando todo o po
der dun estado ainda traumati
zado polas consecuéncias do 
terror dos "desaparecidos", 
¡Manda Caralla! 

O dita, eu q~e como estudante 
coñecin corno rectores dende 
Suárez Núñez, a Portero Mali
na, que fun estudante das Uni
versidades de Santiago e de A 
Coruña, e que fun membro dos 
Claustros constituintes das 
duas, endexamais irnaxinei que 
por parte dun rector se acadara 
tal -grado de desvergonza, e por 
parte duns claustrais tal grado 
de servilismo e de falla de 
conciéncia crítica e de dignida
de, Manda caralla!...• 

V. RIVAS 

Máis sobre Meilán 
Hai quen pensa que nesta "de
mocrácia" todo vale para rnanter 
o poder outorgado a traveso dun
has fumas, e certamente asi é. 

'r ~ ' , ....... ' " 
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Eu dende a miña perspectiva de 
ex-rnembro do claustro universi
tario da Universidade da Coruña 
ata que deixei dita universidade, 
xa sabia hai tempo que Meilán 
non ía a deixar o "excelentísimo" 
cargo asi coma asi e ademais 
coñecendo os seus métodos pa
ra rodearse de xente servil e de 
estómagos agradecidos que, co
ma non, están dispostos a dar os 
pasos necesários para perpetuar 
as suas situacións de priviléxio. 

Estoume a referir a toda esa 
xente que dun xeito ilegal ou 
irregular entrou a formar parte 
desa universidade desde que 
Meilán está como rector da 
mesma; xente que acedeu aos 
postes de administración e ser
vicios (PAS) sen mediar nen
gunha convocatória pública de 
emprego, simplesmente contra
tadas a dedo, xente que co 
tempo é rnaioria entre o devan
dito persoal o que acarrea que 
teñan cáseque todos os esca
ños de dita sector, xente que 
está contratada temporalmente 
e que ven perigar os seus pas
tos se accede ao cargo de rec
tor outra persoa que non teña 
pactado nengun cargo de corn
prorn iso con eles pois saben 
que a sua situación é totalmen
te irregular na administración 
(aínda que vendo o que sucede 
na Xunta ou nas Diputacións 
máis ben parece o rnáis nor
mal); pero non só sucede isto 
coas PAS, tarnén dentro do pro
fesorado hai múltiples casos de 
paracaidistas procedentes dou
tras universi-
dades, con 
certa ·relación 
coa "Obra", 
dispostos a 
seguir facen
do desta uni
versidade pú
blica o seu co
to privado, e 
tarnén hai 
rnoitos casos 
de favores en 
postes de di
rección de 
servícios que 
nunha univer
sidade "nor
mal" están cu
bertos por 
profesionais 
da Administra
ción, ou pode
ri ase falar da 
creación dun
h a facultada 

Hai múltiples 
casos de 
paracaidistas 
procedentes 
doutras 
universidades, 
concerta 
relación coa 
"Obra", 
dispostosa 
seguir facendo 
desta 
universidade 
públicaoseu 
coto privado. 

para satisfacer a un grupo de 
profesorado, coma é o caso da 
Facultade de Humanidades de 
Ferrol (carrera sen nengun sen
tí do). En canto ao alumnado 
prefiro absterrne de falar por 
descoñecemnto da actual situa
ción, pero namentras eu estiven 
traballando nela houbo rnuitísi
mos casos de alumnos e alurn-

Suso Sanmartin : 

nas privilexiadas con certos ser- ~ 
vicios (deportes, cultura, ... ) que 
estaban dispostas a apoiar a 
Meilán incluso en contra dos 
seus próprios intereses de gru
po (aínda que por serte tamén 
había un sector do alumnado, 
con moitas rnáis luces, que non 
se vendía por esas migallas). 

Asi pois ante as novas que últi
mamente recolle a prensa sobre 
a petición de máis da rnetade do 
claustro de perrnitirlle a Meilán 
volverse a present~r á reeleición 
de rector aínda que xa superase 
o tempo máximo aprobado, cá
seque unanimarnente, polos es
tatutos, eu simplesmente rnani
festo que estaba cantado e non 
presumo de Paco Rabane, e co
ma rnin seguro que hai rnoita 
xente que xa o sabia. 

Eu só agardo que algun dia saia 
á luz toda a verdade do que se 
está a facer nesa universidade, 
pero de momento o excelentísi
mo e catedrático de dereito ad
ministrativo segue a facer sua a 
máxima que di: "Quen fai a lei 
fai a trampa".• 

EDUARDO LORENTE ANDRADE 

Os escanos 
disputados 
O último inquérito a 5 meses da 
celebrac;orn das eleic;ons esta
tais (veja-se La Voz de Galicia 
de 31 de Outubro) inclui, a dife
renga do anterior, a desagre
gac;orn dos resultados por cir
cunscric;ons, e tambérn umha 
série de tabelas adicionais (fide
lidade e transferencia de voto) 
que adoitan oferecer muita mais 
informagom sociológica interes
sante do que a simples e global 
atribuictorn de escanos. 

Certamente bota-se de menos a 
referenciagorn dos resultados 
nas passadas eleic;ons euro
peias (se calhar urn referente 
supranacional rnais próximo e 
fiável que o das estatais do 96), 
a inclusom de algurnhas cifras 
sobre a intenc;orn de voto en 
fungom da idade (nom existem 
diferenc;as de fundo entre os/as 
urbanitas e os da boina e as da 
panholeta, já que as principais 
diferenc;as radicam na idade 
do/da votante e vam parelhas 
ao degrau de envelhecirnento 
da populagom de cada comar
ca), e uns artigas e cornentários 
jornalísticos tocados nos resul
tados mais fiáveis e nom nos 
menos significativos (corno 
acontece neste exemplo corn os 
vertidos sobre o cornportamento 
eleitoral dos/das novas/as vo
tantes, os quais norn há por on
de col~e-los). 
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Mas o que de verdade aporta 
este (e qualquer outro) inquéri
to, alérn das percentagens, é 
par acirna da mesa o que está 
em jogo. E o que está em jogo 
é, como semioticamente estárn 
a discutir todos os partidos e 
rneios, é se o Bloque alcanc;a o 
grupo parlamentar próprio (corn 
tuda o que isso supom). A este 
respeito vejamos o que este in
quérito nos está a dizer: 

Na Corunha Sondaxe atribui ao 
PSOE o seu terceiro escano em 
detrimento do segundo do BNG 
(que obteria 11.000 votos menos 
que nas europeias) por urnha 
rnargem de tarn só 2.800 votos 
(1.400 potenciais votantes que 
rnudassern o sentido do seu vo
to). O PP poderia converter esse 
escano no seu sexto, mas isto pa
rece tarn improvável como o mes
mo feito de o PP alcan9éir nesta 
altura e no actual contexto o seu 
teito eleitoral nesta província. Em 
Pontevedra o PP obtern o seu 
quinto escano a expensas do se
gundo do BNG (5.000 votos me
nos que nas europeias) por só 
3.800 votos. Em Ourense o BNG 
(800 votos mais que nas euro
peias) consegue o seu primeiro 
escano a custa do terceiro do PP 
por só 900 votos . Em Lugo o 
BNG (cuase 10.000 votos menos 
que nas europeias!) estaria longe, 
SÓ segundo O inquérito, de optar a 
sua primeira acta de deputado/a. 

En resumo, o BNG tem segura
dos dous deputados, pela Co
runha e Pontevedra, e o seu tei
to imediato achega-se aos seis, 
dous por estas províncias e ca
da un seu por Ourense e Lugo. 
Este teito, medido em escanos, 
coincide com a transposictom 
dos resultados das eleic;ons eu
ropeias em Galiza a umhas hi
potéticas eleii;;ons estatais (veja
se o suplemento especial do 
diário El Mundo sobre os comí
cios do passado Junho), e pre
supom urn empate técnico em 
votos e escanos entre BNG e 
PSOE na nos-
sa nactom. 

Por cima da 
contribuigom a 
urn por outra 
banda difícil 
governo pro
gresista ern 
Madrid, ou da 
discussorn so
bre quem é se
gunda forc;a e 
alternativa de 

Oqueestáem 
jogoé 
multiplicar a 
presen~do 
nacionalismo 
galego no 
Estado ea 
defesa efeitiva 

govemo de ca- dos interesses 
ra as eleic;ons 
do 2001 (se do nosso país. 
Fraga norn as 
adianta), o que 
está em jogo é multiplicar, sobre
tudo qualitativamente, a presencta 
do nacionalismo galega no Esta
do e a defesa efeitiva dos interes
ses do nosso país a todos os ní
veis. Convém ter isto presente 
rnentres nos próximos meses se 
desenvolve a dialéctica da polari
zac;om, o voto útil, a demoni
zac;om dos nacionalismos periféri
cos, a desqualificactom dos/das 
candidatos/as, etc ... 

Do mesmo jeito, e no plano in
terno, o BNG deveria ter presen
te en todo momento a estratégia 
que tam bons resultados lhe deu 
nas europeias, cuidar especial
mente a selecgom de candida
tos/as e procurar urnha elabo
ragorn do programa eleitoral 
acordes corn a abertura de ex
pectativas e de gentes que sugi
re a nossa dinamica social.+ 

CARIDS NEIRA CORTI<;AS 
RESPONSA VEL DO BNG DE FENE 
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Carlos Casares empraza á Académia 
a reformar a normativa 
Henrique Monteagudo aceitaria o uso de nh e lh 

9* PAULA CASTRO 

O presidente do Consello da 
Cultura Galega, Carlos Casa
res, emprazou en Compostela á 
Académia para que asuma o 
debate da reforma normativa. 
Casares mostrouse a favor dun 
achegamento ortográfico ao 
Portugués e reiterou a necesi
dade de recoñecer oficialmente 
formas como nh, lh ou j. 

O lingüfsta Henrique Mon tea
gudo, defensor da normativa do 
Instituto da Ungua. Galega mani
fesrou que o debate ortográfico 
pode ter custes e que non se po
de abrir de xeito gratuito. Non 
en tanto afirmou que prefire 
"que a norma de AGAL sexa a 
única de referéncia a que siga
mos aturando diversas normas". 
Ámbolos dous participaron nun
ha mesa redonda convocada 
pola Federllfom Estudantil Revo
lueionária na que tamén intervi
ron os profesores Elvira Souto e 
Elias T arres. 

Levaban anos sen reunirse nun 
mesmo acto representantes das 
distintas tendéncias normativas. 
A apertura de novo do debate 
por parte do presidente do Con
sello da Cultura Galega, ao que se 
sumaron posteriormente nume
rosas voces de lingüfstas e escri
tores levou a que esta convoca
tória con tase coa asisténcia das 
diversas opcións Lingüísticas e un 
n ut r ido público. Acep tada 
maioritariamente fo i a conve-

De esquerda a dereita, Carios Casares, Henrique Monteaguda, Elvira 5outo e Elias Torres na concorTida convocatória da Fede
~om Estudantil Revolucionaria. 

niéncia do debate e no aire que
dou o convite explícito de Casa
res á Académia, que até agora 
non se pronunciou sobre o tema. 

O lingüísta Henrique Montea
gudo destacou o feito de que se
xa a primeira vez que se dá un 
debate de todas as partes en po
sitivo, no mesmo ton que no 
que producía no encontro de es
critores celebrado en Corcubión 
o pasado mes. Destacou a nece-

sidade de gañar galego-falantes e 
deixou sobre a mesa o perigo dos 
custes que o conflito normativo 
pode acarrear neste sentido. Ta
mén Elvira Souto, partidária das 
teses independentistas valorou o 
feíto de abrir de novo o debate 
"que até agora sempre se cele
brou en termos emocionais e 
agora estase a dar con argumen
tos lingüísticos e filolóxicos. Fa
vorábel ao acordo fixo un cha
mamento a que persoeiros da li-

teratura e a política se manifes, 
taseñ a favor dun encontro nor
mativo. Elias Torres mostrou a 
urxéncia de recuperar a identi
dade da língu~ no reintegracio
nismo e reclamou "que remate a 
represión contra os que non 

_usan a norma oficial", en espe
cial no mundo editorial. O pro
fesor da Universidade de Santia
go afirmou que cada vez son 
máis os que se suman ao moví, 
mento reintegracionista. + 

O Concello de Santiago propón que as sete cidades 
I 

traballen de xeito conxunto a pral da galeguizatión 
1 

, 

/ I t 
Coord nar o traballo en tre a 
ete cidades máis imp rtantes de 

Gallza para facer máis efectiva a 
galeguización desde o concellos 
é a idea que defende o BNG 
de de o concello de San t iago. 
Asi o expuxo Manuel Portas, 
concelleiro de Normalización 
Lingüística, durante a sua inter
vención nos III Encontros de 
Narmalización Lingüística que se 
celebraron os días 28 e 29 de 
Outubro en Santiago. 

Portas, que paticipou xunto ao 
concelleiro de Cultura de Pon
tevedra, Lois Bará, na mesa de 
traballo de clausura dos III En
contros de Normalización Lingüís
tica, sinalou que facer política 
lingüística precisa como instru
mentos fundamentais de traba
llo da participación de todos os 
estamentos da sociedade e do 
diálogo coa cidadania. Con estas 
bases, explicou, o concello de 
Santiago pretende ir máis alá 
nas actividades que xa estaba a 
realizar e conseguir galeguizar 
plenamente aos traballadores da 
institución e actuar en ámbitos 
de grande incidéncia social co-

mo a hostelaria, os transportes 
ou os mercados. 

Lois Bará coincidiu con Portas 
na necesidade de coordenar o 
traballo neste campo entre as ci
dades e criar Concellos Munici
pais de Normalización. Ao fio 
chamou a atención sobre o feíto 
de que municípios como o de 
Pontevedra, no que se produciu 
un cámbio político, parten dun 
incumprimento total da Lei de 
Narmalización e dun uso marxi
nal do idioma. Bará comentou 
que, en consecuéncia, o traballo 
de normalización debe cornezar 
pola "restauración do uso formal 
do galega, empezando polos pró
prios funcionários do concello". 
Adiantou como obxectivos do 
Governo de Pontevedra, a meio 
e longo prazo, a declaración do 
galego como língüa oficial do 
município e a criación dun Ser
vizo de Normalización. 

Memória cultural 
dixitalizada 

Prévio a este debate, Miguel de 
Moragás, director do lnstitut da 

Comunicació da UniJersitat Autó
noma de Barcelona centraba a 
sua ¡conferéncia na importfucia 
de que as políticas da normaliza, 
ción se acondicionen á era di~i
tal e saquen partido das posibili, 
dades que oferece a Internet, 
criando, por exemplo, buscado
res que promovan o multilin
güísmo. Para Moragás as institu
cións "deben participar desde a 
sua própria identidade na cria
ción dunha memoria cultural di, 
xitalizada". 

Xestión de Calidade 

Carlos Casares, presidente do 
Consello da Cultura Galega e 
Henrique Monteagudo, respon
sábel do Centro de Documenta
ción SocioUngüística de Galiza-Ar
quivo de Planificación e Normali
zación, eran os encargados de 
inaugurar; a véspera, o Xoves 
28, os Encontros. Na sua inter
vención, Casares salientou a ne
cesidade de consolidar este ti¡po 
de encontros dada a insatisfa
ción que se está a perceber entre 
os responsábeis da promoción 
do idioma pola falta de apoio da 

- - - .. 

Aflministratión e dos + ganis
1

-

mbs nos que ' desenvolv~n p seu 
traballo. 'Henrique' Mont~agudo, 
por outra' banda, anunciou a 

l 1 ' P<15ta en marcha no mes de No-
vembro da Comisión para a Co
ordinación de Servizos Lingüís
ticos de Galiza, un dos compro
misos adquiridos á conclusión 
dos Encontros celebrados o Pª' 
sado ano. 

Escomezou a xornada cunha 
conferéncia a cargo de Xaime 
Subiela, membro da empresa de 
estúdios sociolóxicos Escola Ci
dadania, quen comentou que 
unha das caréncias máis salien
tábeis dos SNL é a falta de "ob
xecti vos operativos"que reflic
tan a conexión entre as activi
dades que realizan e os efectos 
sociais que provocan. En conse
cuéncia fixo fincapé na necesi
dade de realizaren investigación 
social, xuízos de valor e de utili
dade, e dicer, de aplicar a meto
doloxia "avaliativa" como se fa
ria nunha empresa ou na Admi
nistración, e así xerar a informa
ción necesária para unha "xes
tión de calidade". + 

Ver con 
Novoneyra 

~ _ PILAR P ALLARÉS 

Ágora que "o seu nome xa está 
posto a extinguir", estas poucas pa
lavras a destempo. Non dei feíto un 
poema como derradeiro gal;;mo para 
Novoneyra, non cheguei a me in
teirar da sua morte até vintecatro 
horas despois. Nen sequer, esa é a 
verdade, conseguin amar inteira
mente, entregadamente, os versos 
d'Os ei<los até este verán. Talvez 
porque só se entende por dentro o 
que se ama e porqu_e se ama desde a 
iluminación do coñecimento. Algo 
asi como o que lle pasa ao saxofo
nista noviño de Manolo Rivas -
"un saxo na néboa"-, que sabe a 
música desde que aprende o amor, 
que é quen de tocar "como un ne-
-gro, como deus" só desde o instante 
en que os consellos do mestre teñen 
a ollada oblícua dunha muller. 

~a compartir a visón de Uxío 
faltava-me a min chegar ao seu 
Courel. O máis parecido a el, o Ce
breiro de hai case vinte anos, o da
quel Agosto cós ninos da escola de 
Veiga de Brañas -por onde andará 
Mónica, que foi salvada polo avó de 
ser devorada polos ratos, por onde 
Afonso, e Xosé António, que unha 
vez fixo un conto dunha pomba que 
viñera do Brasil? 

ge Agosto tan arreciado da
quel, os que contemplan son os 
meus ollos, mais non se poden des
prender da visón de Novoneyra. 
N iso deve de consistir a eternidade: 
en que unha terra_ ;xa sexa indisociá, 
vel de quen soubo afondar nela até 
revelá-la. 

~porén, non cuido que el, Novo
neyra, estivese de acordo en que o 
Courel só comezou a existir en ple
nitude a medida que as suas palav-
ras o Íian nomeando --como o Ber, 
gantiños de Pondal, a T erra Cha de . 
Manuel Maria, o Cauca de Avilés .. 
de' Tarahiancos, as rosalianas rivei
ras do Sar e do Sarela ... Para U xío a 
terra estava aí, plena, autosuficente: 
:'non precisa de nós / nin diste can
to" (Poemas da doada certeza i Este 
brillo premido entre as pálpebras). 
T alvez no tempo da inocéncia se 
nos deu inteira en oferenda. Como 
no formosísimo poema d'Os ei<los-2:· 

'
1Teso do Lombán 
camiño de Suacemba 6 sol da 
mañá!] 
Nada dixera qu~ non ainda. 
Todo era unha cousa miña'1

• 

~esia é descansar os camiños 
para voltar aos eidos da "terra po, 
suída" (Fernán-Vello), da "doada 
certeza,,. Ese mundo onde "quedo 
nevaba" e no que unha simple olla
da do poeta, o seu cair de brazos 
"tra-la fiestra", aluma o espazo: "e 
xa non cai a neve/ caí o espacio ... " 
Posuir e transfigurar, mais tamén 
aceitar a desposesón, renunciar a 
todas as certezas: 

"E xa ningúa certeza 
che reclamo como pago. 
Só ·coa túa beleza 
Terra a coroa fago".+ 

[ 
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• Diálogos na 
casa de Rosalia 
O 4 de Novembro inauguráron, 
se os Diálogos que a Fundación 
Rosalia de Castro vai organizar 
cada Xoves, até o mes de Xuño, 
na Casa da Matanza, en Padrón. 
A iniciativa ten como obxecti, 
vo converter a Casa de Rosalia 
nun ponto de..encontro para a 
literatura e quer ser tamén o 
embrión dunha futura revista de 
poesía. O programa inaugurouse 
coa mesa redonda Rosalia nas 
poetas, na que participaron Car, 
me Blanco, Olga Novo e Ana 
Romani. O dia 18 estarán 
Miguel Anxo Femán Vello e 
Fran Alonso para falar de Poe, 
sia, un xénero minoritário? e para 
Xaneiro está programada unha 
actividade arredor da figura de 
Castelao, coincidindo co 
cincuenta cabodano da sua 
morte.• 

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

. 

. . 
• Empeza a programación de Cineuropa 
Cunha carteleira que suma 65 
títulos, durante todo o mes de 
N~vembro celébrase no Tea, 
tro Pincipal de Compostela a 
decimoterceira edición de Ci, 
neuropa. O programa inaugu, 
rouse o pasado Luns 1 coa pro, 
xección de·A viaxe de Felícia, 
un dos filmes premiados no re, 
cente Festival de Valladolid, e 
remata o Martes 30 cun mara, 
tón que pecha o filme de John 
Ford Centauros do deserto. 
Ademais desta película a sec, 
ción Al este del Edén inclue ou, 
tras tres míticas: Grupo selvaxe., 
Cazadar de baruloleiros e O ho~ 
me do Oeste. Entre as 22 pelí, 
culas da sección oficial que 
optan ao prémio do público 
están Mifune, Oso de Prata en 

Berlín, Rosseta, Palma de Ouro 
en Cannes, Oneguein,. que pe, 
chou o festival de Donosti, 
The war zone, ópera ·prima do 
director Tim Roth, A lenda do 
pianista de Giuseppe T ornato, 
re, Hoxe empeza todo de 
Bertrand T avemíer, Les 
enfants de Jean Becker, Le pe, 
tit vouleur de Erich Zoncka, 
Buena Vista social Club de 

. Wim Wender~ e as españolas 
A muller máis fea do mundo, de 
Miguel Bardem e Marta e arre, 
dores de Nacho Pérez e Xesus 
Ruiz. Pasaranse tamén a5 pelí, 
culas de Kubrick E yes wide 
shut e The Killing, de J im 
Jarmusch Year of the lwrse e 
DO'Wll by law, un ciclo temáti, 
co adicado á Europa dos 

Balcáns, e en versión orixinal 
unha edición especial de A 
noite dos martas vivintes (con 
doce minutos ináis de pelfcu, 
la) Cantos de canterbury e The 
general. A sección adicada ao 
cinema internacional oferece 
o filme colombiano A vendedo, .: . . ra de rosas , o iraniano Don, O 
vento levaranos, película que 
gañou o León de Prata ~n Ve, 
nécia e The five senses, gañado, : 
ra do festival Sudance, entre .. 
outras. Cineuropa inclue un, 
ha nova sección que se deno, 
mina Cinco transgresións con 
The acid hause, Pi, N ew rose 
hotel, Mifune e Freeway. O 
prezo de cada entrada é de 400 
pesetas e hai abonos para dez a 
3.000 pesetas.• . •.....................................................................................................• 

• III Magos~--1-
N acionalista de 
Barcelona 
O Sábado 13 de Novembro ce, 
lébrase o III Magosto N aciona, 
lista que organiza a Asembleia 
do BNG en Catalunya. Haberá 
xantar de confratemidade, ma, 
gosto, fecha rachada e unha ac, 
to á tardiña. Empeza ás 13:30 
horas no merendeiro La font de 
les Planes de les Planes de Vall, 
vidrera, en Barcelona, o prezo 
andará entre as 1.500 e l. 7 50 
pesetas e hai que facer reserva 
con tres días de antelación nos 
telefonos 934 314 976, 934 309 
840, 934 158 439 .• 

• Criación da 
Escala Galega d~ 
Arte Dramática 
O presidente do Consello da 
Cultura Galega, Carlos Casares, 
vén de anunciar no Parlamento 
a criación para o vindeiro curso 
en Compostela da Escala Gálega 
de Arte Dramático. Estará ubica, 
da nunha antiga escola do bairro 
de Vite cedida polo Concello e 
poderia acoller a sesenta 
estudantes. Era precisamente o 
problema da sua ubicación 'o qúe 
se ten argüido desde o Executivo 
para non levar adiante a sua im, 
plantación.• 

• Homenaxe ao 
·nacionalista 
Bemaldo Souto 
Galiza Nova homenaxeou o Xo, 
ves 28 de Outubro á Bernaldo 
Souto, fundador na Arxentina 
da Sociedode Nacionalista Pondal 
e da Innandade Galega. A cita 
incluiu unha mesa redonda na 
Faculdade de História de 
Santiago, na foto, na que parti, 
ciparon o próprio Souto, Marti, 
ño Santos, secretário xeral de 
Galiza Nova, Manuel Mera, pre, 
sidente da CIG e Lois Pérez Lei, 
ra, responsábel de emigración 

Homenaxe ao nacionalista Bemaldo SOuto. 

da central sinclical. No acto po, 
lítko ~amén participou á tenen, 
te alcalde do concello de Com, 
postela, Encarna Otero.• 

llÍI Estrea de Se o 
vello Sinbad 
· volvese as ·iUas do 
CDG 
O Venres 29 no recén reabilita, 
·do Salón Teatro de Santiago, es, 
trouse Se o vello Sinbad volvese as 
illas, a obra coa que o Centro 
Dramático Galego inaugura a sua 
nova tempada. Quico Cadaval é 
o responsábel da adaptación do 
texto de Alvaro Cunqueiro que 
dirixe Fábio Mangolini. A obra, 
que protagoniza Xosé Manuel 
Oliveira, pode verse até o 21 de 
Novernbro os Mércores e os Do, 
mingos ás seis da tarde e os Xo, 
ves, Venres e Sábados ás oito. 
Unha vez aberro ao público, o 
Salón Teatro xa apresenta pro, 
blemas pola falta dun 
transformador eléctrico que per, 
mita ao edifício dispor da potén.; 
da necesária. Para as represen, 
tacións do "Simbad" instalouse 
un xenerador alternativo na fa, 
chada que evita os apagóns, pe, 
ro despois do 21 de Novembro o 
edificio terá que pechar un mes 
para solucionar os problemas in, 
fraestruturais. + 

•Modernismo 
catalán -no 
Centro Cultural 
CaixaVigo 
Até o 14 de Novembro Vigo dis, 
frutará dunha mostra na que se 
recolle o devalar daquel especta, 
cular movimento artístico que 
coñeceu a Cataluña finisecular 
nos campos da pintura, a escul, 
tura, e mesmo a arquitectura e a 
decoración. Obras de Anglada 
Carnarasa, Ramón Casas, Anto, 
ni Gaudf, Francesc Xabier Gosé 
ou Josep Llimona forman parte 
dunha exposición que aponta ao 
rnáis salientábel do noucentisme 
recuperando as suas trazas xenuf, 
nas e diferenciadas que o 
converten en revolucionário no 
panorama artístico dun Estado 
español comovido pola perda das 
colónias e o desenvolvimento 
industrial. As apostas 
renovadores dos artistas catalás 
supuxeron algo máis que un esti, 
lo para converterse nun fenóme, 
no de tal alcance social e cultu, 
ral que acadou referentes políti, 
cos nos anceios nacionalistas. 
Obras de diferentes coleccións e 
museus chegan ao Centro Cultu, 
ral Caixa Vigo nunha antolóxica 
na que tamén destacan obras de 
Clarasó, Fontbona, Junyer, Mei, 
frén, Mir, Nonell, Opisso e San, 
tiago Rusiñol. • 

•Manuel Lourenzo 
,.., ,,, . 

gana o premio 
Rafael Dieste 
Coa obra Últimas faiscas de 
Setembro, Manuel Lourenzo ven 
de gañar a novena edición do 
prémio de teatro Rafael Dieste 

1 Manuel Lourenzo. 

ANOSA TERRA 

que conv9ca a Deputación da 
Coruña. E a segunda vez que o 
dramaturgo, actor e director, 
Manuel Lourenzo, gaña este cer; 
tame. A prirneira foi no 1996 
pola peza Magnetismo. Desta 
volta o xúri subliñou a 
importáncia dunha "obra na que 
se actualiza o mito de Medea 
dentro dun contexto contempo, 
ráneo". Destacouse tamén a "di, 
mensión visual e poética do tex, 
to" e a utilización de personaxes 
"cargados cun pasado cheo de 
mistério". Ao certame apresen, 
taronse 16 orixinais e como 
finalista quedo u Xosé V ázquez 
Pintor co traballo A sombra da 
mem6ria.• 

•IVForo 
Atlántico de 
Arte 
Contemporánea 
O Pavillón Feiral do Pazo da 
Cultura de Pontevedra acolleu 
durante carro días o IV Foro 
Atlántico de Arte Contempo, 
ránea convertido xa nun marco 
de referéncia das últimas 
tendéncias artísticas nesta oca, 
sión aportadas desde galerías 
galegas, portuguesas e brasilei, 
ras, reforzadas coa presenza 
doutras salas suamericanas e es, 
pañolas. A Asociación Galega 
de Críticos de Arte achegou as 
suas preferencias nominando as 
propostas de Magdalena Ruiz, 
Alberto Barreiro e Daniel Blau, 
fuks.+ 

•Homenaxea 
Suso Vaamonde 
odia 12 
Salvaterra 
Suso Vaamonde vai receber un, 
ha homenaxe popular no Con, 
dado, Venres dia 12, no 
Pavillón Municipal de Salvare, 
rra, ás oito da tarde, coa partid, 
pación de Uxia, Maria Manuela, 
Emílio Cao, A Quenlla, 
Berrogüeto, Na Lúa, Luar na Lu, 
bre, Treixadura, Muxicas, Sarai, 
bas, As Cantareiras do Berbés, 
Sarabarula, Virxe da Renda, A 
Roda, Caral Lacedorium, 
Anamoura, Tino Baz e Folia. 

Nado no 50 en Regodobargo, 
Ponte Caldelas, o cantautor é 
un dos principais animadores da 
nova canción galega que enlaza 
coa tradición da poesía popular. 
Durante a reforma política, Vaa .. 
monde actuou con grupos e can, 
tautores galegos, bascos e portu, 
gueses que facian canción com, 
prometida. Cando aos poucos 
anos estes grupos orientaron o 
seu interese cara os selos comer, 
ciais, Vaamonde estableceu o 
seu próprio selo discográfico e 
mantivo a sua liña. 

No festival en homenaxe a Suso 
Vaamonde interverán, amais 
dos grupos citados, poetas, escri, 
rores e artistas. As entradas para 
o acto poden obterse na tenda 
LP, nas oficinas de Caixavigo, 
Ourense do Condado e no Cor, 
te Inglés de Vigo.• 



ANOSA TERRA 

Bravú amor 
sideral 
Título: Bailarina. 
Autor: Manuel Seixas. 
Edito: Edicións Xerais. 

Que foi da literatura bravú? 
Existe ainda? Porque se fala tan 
pouco dela? T amén hai/ houbo 
literatura de batea? Son algun
has de esas perguntas imperti
nentes que un se fai moitas ve
ces sen que nengunha resposta o 
deixe plenamente satisfeito. Por 
de pronto lembramos alá polo 
97 cando xa advertíamos que os 
autores que se reivindican bra
vus pod ian acabar por matar a 
literatura bravu cando xa non 
Hes interesa. Lexítimo, en todo 
caso, o querer adscreberse ás es
téticas de moda, lexftimo, en to
do caso, reclamar atención per
soal cando a un xa non lle é ne
cesário o grupo. Totalmente, na 
literatura non debe haber cárce
res. Ademais tampouco se deben 
esquencer os intereses editoriais, 
tamén xogan desde o momento 
que existen e parece claro que 
esta "etiqueta" vende/ vendeu. 
Que máis ten! O que importa é 
que se existe unha estética asi. 
Paredanolo entón e non muda
mos de critério por moito que 
algun autor (penso en Jauregui
zar, pero non s6) semelle que a 
deixara. Naturalmente é com
plexa a tarefa de descreber os 
seus lindes e as suas formas; coas 
estéticas anovadoras, xa se sabe. 
Pero enténdase ben cando fala
mos de estética non só nos refe
rimos á forma, parvo seria non 
ver que tamén o contido a ten: 
de feíto, acostúmase a menos
prezar ao leitor que escolle as 
suas leituras segundo o tema, 
leitor neófito, xa o leitor nunca 

é tonto, el sabe moi ben o que 
quere como tamén sabe que no 
que vai implícito o como, será un 
critério primário pero non anda 
tan descamiñado como aparen
ta. A fin de cantas é iso bastan
te máis intelixente que consu
mir os miolos tratando de achar 
algo novo, algo orixinal, facer o 
que non se fixo -venme á me
mória O poeta asasinado, de Gui
llaume Apollinaire, que comen
tou X.G.G. no nº 903 , gozoso 
exemplo de como o vello é no
vo, de como o novo hai que pro
curalo moitas veces tempo atrás, 
preciosa tradución de Alberte 
Allegue para Laiovento, deses 
títulos que non deben faltar en 
unha biblioteca que se preze. 

En Manuel Seixas ternos a un 
autor fascinado pola traxédia. 
Pola traxédia (éngadese clásica, 
se non é clásica, a traxédia é 
moito menos traxédia) con 
maiúsculas. E polo amor. Pero 
máis se diria que o amor é só o 
marco no que desenvolver a te
mática das relacións interperso
ais, óbvio, é xustamente o amor 
a relación que máis ansiamos. 
Asi era en A velocidaá.e do frío e 
así é en Bailarina. Muda o mar
co, fica o tema, un outro ache
gamento á eterna pregunta: co
mo facer para ser feliz? E hai un 
terceiro aspecto axial na narrati
va de Seixas: o cine. Imaxine
mos o olio da cámara, e como se 
vai abrindo e percibimos o mar
co onde se desenvolve o cadro, e 
como se vai achegando e en
trando en detalle, e como rema
ta por ser unha brutal introspec
ción para rematar alonxándose 
mentres fala a, voz en off conclu
sión amarga. E unha maneira de 
descreber Bailarina, pero é que 
tamén en A velocidade do frío ha
bía un innegábel afán por crear 
suspense. Si, suspense. Seixas 
acostuma manexar as persona-

Manuel Seixas. 

xes á maneira do gran Alfred 
Hitchcock. Sempre a narrativa 
de Seixas é moi cinematográfi
ca, sempre a 
estrutura está 
moi traballa-
da. 

Un "glosario 
básico'', no 
remate da 
novela, ten a 
misión de nos 
familiarizar 
coa termino
loxia que po
voa o discur-
so, como es, 
tamos no ano 
2120 ("anos 
T") as causas 
non son o 
que eran, hai 

Muda o 
marco, fica o 
tema, un 
outro 
achegamento 
áeterna 
pregunta: 
como facer 
para ser 
feliz?· 

novas realidades e córnpren no
vas no mes que as conteñan. Na
d a que obxectar no contido, se 
acaso comentar o dobre sentido 

de "cías" ("eliminan definitiva
mente unha serie de enfermida
des e trastornos alxésicos") por, 
que a un ocórreselle pensar na 
CIA norteamericana. Claro que 
tampouco son tantos, ben po
dían ir a pé de páxina e aforrá
banos un traballo . Na novela 
hai duas partes que o autor se 
ocupa de diferenciar ben. Hai 
unha primeíra parte, pesada, 
descrítiva máis que narrativa 
("O test de Lubovskaia"), que 
está feíta a base de resumas. Este 
narrador (este, porque tal seme
lla que haxa dous narradores di
ferentes dos cales descoñecemos 
a relación) creuse no deber de 
explicar a história desde os na
sos días: pero iso debía ser inte
grado narrativarnente no discur
so, faríao máis rico; así, tal e co
mo está é un mal comezo para 
unha novela que non é tan ma
la. Porque o corpo da novela é 
"Ano terrestre 2020" e os seus 
28 capítulos. Isto xa é outra cau
sa, nada que ver co torpe e de
cepcionante comezo. Van apa
recendo as personaxes, chegan 
Ollos, Anne, Marino, Eva, Da-
vid, o gardián ... cos seus compli-
cados nomes ... a viaxar de pla-
neta en asteroide. Cargados co 
estigma de traxédia que se per
cebe na amargura de Ollos, na 
infelicidade de Arme, no segun
do plano de Marino. Personaxes 
ben configuradas, non é preciso 
que o narrador diga nada, elas 
mesmas se definen falando e ac
tuando. Atractivas, estas perso
naxes que viven roendo a sua 
miséria. E xa desde o início 
(cando falamos de início marxi, 
namos a propósito "O text de 
Lubovsaia") se ve que o que in
teresa é facer un estudo das rela
cións entre a xente. E será difícil 
que a causa yaia ben, tendo en 
conta o deshumanizado e frío 
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Guia dos peixes 

Dentro da sua colec
ción Guias da Natu
reza, Ir Indo edita 
Todos os peixes de 
Caliza un volume de 
Estanislao F. de la 
Cigoña que estuda 
as 313 espécies de 
peixes das nosas 
augas, 18 de río e 
295 mariñas. As 
descricións comple- . 
méntanse con fotografías e debuxos que 
ilustran cada unha delas. Tamén hai 
infonnacións sobre bucos para diferen
ciar os tipos de peixe e exixir calidade á 
hora de mercar nunha lonxa. + 

Lume esmorecido 

Este título recolle once narracións nas 
que Xavier Costas Claven recrea o seu 
universo imaxinário. 
O autor quer reflexar 
a grandeza e a misé
ria do ser humano e 
nos relatos retrata 
sentimentos como o 
desexo do que non 
nos pertence, a repre
sión, o amor, a vin
ganza. Costa Clavell 
ten publicado tamén 
en galego as novelas 
O conde de Viloide, A 
Monchiña, Agora que vou morrer axi
ña e Galicia sempre TW corazón. No 
1991 recebeu o Pedrón de Ouro.+ 

Roberto Blanco Torres 

Dentro dos traballos de carácter divul
gativo sobre a figura do escritor e xor

nalista de Cuntis 
editados co gallo 
das Día das Letras 
hai que incluir esta 
edición da Federa
ción de Libreiros. 
Lois Alonso Gir

. gado, Manuel 
; Regueiro Tenreiro 
. e ·Tarei:xa Monte-

agudo apresénta
nos unha crono

loxia cos seus dados biográficos, unha 
escolma de textos e unha parte da sua 
obra hemerográfica. + 

Desde a celda do 
aillamento 

or enunciar no 
seu anterior libro 
Desde la galeria 
de la muerte a 
arbitrariedade do 
sistema xudicial 
americano e a 
desumanización 
das cárceres, 
Mumia Abu
J amal, condena
do a morte desde 1982, foi 
sancionado e recluido nunha celda de 
aillamento. Pésie a isto Munia seguiu 
escribindo e grácias a complicadade 
dalguns amigos, sacou clandestina
mente da cadea un conxunto de texto 
apresentados baixo o título Brota la 
vida. Nalguns textos céntrase na de
núncia das cadeas, o rac~smo dos xui
ces e a implacaba represión da poli
cia, sobretodo coas organizacións 
americanas. Noutros transmite os seus 
sentimentos e a esperanza das futuras 
xeracións se comprometan coa comu
nidade negra.+ 



l.', 

' 

32 4-DE NOVEMBRO DE 1999 • N2 907 

111 

Leituras I~ 
(Ven da páxina anterior) 

marco, que humanismo se pode 
atopa na xente que o habita e 
coida que sexa como é? 

Para a análise das relacións in
terpersoa is, bótase man dun 
cuarteto realmente complexo: 
Anne, Eva, Ollos e David. 
Ollos e David compiten polo 
amor de Eva; unha Eva (o nome 
é un acertada estratéxia de des
piste, sempre se pensa na pri
meira muller, .no triunfo da re
sisténcia) que está a vivir unha 
relación con Anne, Anne que 
está perdidamente namorada de 
Ollos pero Ollos non lle fai ca
so. Complexo. E como é no fu
turo pois o amor non entende 
de sexo; contraditoriamente é 
un amor pleno ainda ·que sexa 
guiado desde a mentira das puk 
se iras. · Pero é que o amor xa é 
algo científico. Anne e Ollos 
traballan xuntos, Eva é a cama- . 
reira do amor de Ollos. Todos 
van paseando a sua infelicidade 
(no século XXII segue a ter 
moita importáncia a diferéncia 
de idade, polo visto) deica que 
aparecen o gardián e David. Os 
dous son índice de que as cousas 
poden chegar a ser ben distintas 
(hábil estratéxia outra vez). E 
comeza a tomar corpo a oposi
ción entre Ollos e David. Preci
samente os seus enfrontamentos 

1 serán os momentos climáticos 
todo parece feíto como unh~ 
melodía in crescerulo que despois 
decae coa morte de David, para 
dar paso á amargura (tamén) do 
remate, amargura que obriga a 
repensar en todo o anterior. 
Tanto David como Ollos actua
ron como quererla Lubovskaia 
( é o único triunfo da novela) 
pero as aparéncias engañan. O 
que se fai ben difícil de crer é 
que Ollas sexa descendente de 
Lubovskaia! porque é que no 
início clase conta de quen foron 
os seus antepasados (pioneiros 
en Europa), esta trampa si que 
non saiu nada ben, o efecto de 
falsa anagnórise (hábil estratéxia 
outra vez) esfarélase outra vez 
por un desmedido affut por que
rer sorprender. 

Bailarina é unha novela de xé
nero, pero que nunca se confi
na á dimensión xenérica senón 
que usa ·o xénero para o que lle 
interesa; é o seu meirande lo
gro, tamén 6 son a hábil estra
téxia narrativa e o ritmo. Má
goa das incongruéncias na tra
ma e do suprimíbel "Test de 
Lubovskaia". De leitura amena 
(salvo o "Test"). Con mens~e. 
Escrita coa mesma estética grá
fica e rítmica de A velocidad.e do 
frío. Porque se hai algo que te
ña gran importáncia para o au
tor, é o ritmo (mesmo no rema
te se nos confesa baixo de in
fluéncias se compuxo, na "coda 
musical", despois do, glosário), 
o· ritmo está encamiñado a che
gar dentro das persoanxes e 
sempre logra ser arrebatador, 
sen dúbida este é un dos segre
dos polos que gusta a narrativa 
de Seixas. 

Constatamos que segue viva a 
literatura bravú? Pénsese que 
agardamas a anunciada novela 

" de Xurxo Souto. • 

XOSÉ M. EYRÉ 

Ocámbio 
natural 
c-tame: Seminci. Valladolid. 
Dalas: 22 ao 30 de Outubro. 

A 44 Semana Internacional de Ci
ne de Valladolid, a popularmente 
conocida Seminci voltou á sua 
orixinária casa, o Teatro Calderón 
e demostrou a importáncia e for
za que ten no" panorama cinema
tográfico do Estado: tres longa
me traxes na sección oficial a 
concurso e a celebración do I En- . 
contro de Novos Autores do cine
ma español coa presenza de Beni
to Zambrano, o director novel da 
longametraxe Solas, Xavier Villa
verde, realizador galega de Fiste
rra ou Continental, Gracia Quere
jeta, directora de ·cuando vuelvas 
a mi Lado ou Una Estación de Pa
so, José Antonio Quiros, o director 
novel da longametraxe a concur
so Pi dele Cuentas al Rey, ] esus 
Ruiz e Nacho Pérez de la Paz, os 
directores noveles da longame
traxe a concurso Marta y alrede
dores, Salvador García Ruiz, o di
rector novel da longametraxe 
Mensaka, e Miguel Albaladejo di
rector da longametraxe a con
curso Ataque verbal sendo móde, 
rada por · Fernando Lara, director 
do Festival. Nesta ocasión falou
se das experiéncias particulares 
de cada un facendo fincapé nos 

frCC1óN 
l. BAILARINA 
Manuel Seixas. Xerais. 

2. ELA, MALDITA ALMA 
Manuel Rivas. Xerais. 

3. ¿QuE ME QUE~ AMOR? 
Manuel Rivas. Galaxia. · 

4. Ü HOME DE PAU 
· Xosé Neira Vilas. Xerais. 

5. No VENTRE DO 
SILENCIO 

X.L. Méndez Ferrín. Xerais. 

l. HISTORIA DA LINGUA 
GALEGA 

Freixeiro Mato-Gómez Sánchez. 
A Nosa Terra. 

2. BREVE HISTORIA DO 
NACIONALISMO GALEGO 

Bieito Alonso Fdez. A Nosa Terra. 

3. ECONOMIA DE GALICIA 
Albino Frada. Xerais. 

4. ALFONSO DANIEL 
RODRIGuEZ CASTELAO 

Manuel Rei Romeu. A Nosa Terrá. 

5. A POVOACION GALEGA 
NO SÉCULO XX 

X.M. Beiras/ Abel López. Laiovenw. 
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Cinema ~I 
· ·problemas derivados dunha pri

meira película (falla de experién
cia, de produtores profisionais, 
orzamentos escasos e falla de 
confianza neles), Fernando Lara 
comentou que este encontro pre
tende consolidarse no mateo do 
festival como lin forum de debate 
dos principais problemas dos no
vos cineastas españois. 

Nesta edición coñviviu o cinema 
coa decoración e o deseño, visto 
através da magnifica exposición e 
o ciclo adicado ao enorme e ma, 
ravilloso deseñador de prcxlución 
Alexander Trauner, puidemos 
apreciar a sua época francesa onde 
colaborou con Marcel Carne, Les 
Enfants du Paradis ou Quai des 
Brumes entre outras, ata a sua par
ticipación en películas como Sub
way de Luc Besson, The man who 
could be King de ]ohn Huston, 
Round Midnight ou Coup de Tor
chon de Bertrand T avernier pasan
do pola sua fructífera colabora
ción con Billy Wilder. Outras citas 
ineludibles forón na sección 
Tiempo de Historia o viSionado, e 
rolda de prensa coa presenza dun
ha A voa de Praza de Maio e o di
rector da longametraxe, de Botin 
de Guerra de David Blaustein, ex
celente documental arxentino so
bre a loita destas mulleres na pro
cura dos seus seus netos arrinca
dos polos militares aos familiares 
dos desaparecidos. Buenaventura 
Durruti, Vie et Mort d' un Anarchis
te de ]ean-Louis Comolliou, histó
ria do anarquista español Durruti, 
Un Spécialiste de Eyal Sivan, filma
ción do xuizo en 1961 ao nazi 
Adolf Eichmann. Na sección Punto 
de Encuentro a longametraxe El 
Mismo Amor, La Misma Lluvia de 
] uan ] ose Campanella, Premio da 
Xuventude cun Ulises Dumont 
magnífico, antes da proxección 
do longametraxe cometeuse o 
despropósito por parte da organi
zación de proxectar a curtametra
xe vallisoletana La Curva de Vic
tor Barrero cunha apresentación 
prepotente, localista e fóra de lu
gar que embaza o profesionalismo 
e bon facer dos membros da orga
nización da Seminci 99. 

Os principais prémios outorgados 
nesta edición farón a Espiga de 

Oro a East is East de Damien 
O'DonneU, primeiro despropósito 
do xurado premiar a divertida e 
lixeira comédia británica esque
zendo ao perfecto e profundo 
analise dos personaxes na pelícu, 
la Wonderland de Michael Win
terbottom. Espiga de Plata a The 
W ar Zone de Tim Roth, segundo 
desatino pre, 
miar ao duro 
e despiadado Nesta 
drama fami-
liar sen ter en edición 
conta a atipi- conviviu 0 
ca e excelente 
película de 
Spike Lee, 
Summer of 
Sam. Premio 
Pilar Miro á 
rnellor direc
ción novel a 
Andreas Dre
sen por Nach
gelstalten, me
recido, e Ale
xander P ay ne 
por Electión, o 
rnaior dos 
despropósitos 

cinema coa 
decoración e 
o deseño, 
visto através 
da magnifica 
exposición 
adicado ao 
deseñador de 
produción 
Alexander 
Trauner. 

do xurado fo¡ premiar unha resul
tona e rotineira dirección frente 
ás dificultades vistas na película 
Mundo Grua solventadas con 
acierto por Pablo Trapero. Mellar 
Actriz a Linda Bassett por East is 
East de Damien. O'DonneU, o máis 
sobresainte da película e acertadi
simo premio. Mellar Actor a "Be
at" Takeshi (Kitano) e- Premio da 
Fipresci a Kikujiro no Natsu de 
Takeshi Kitano, esquecendo o 
magnífico traballo de Bob Hoskins 
en Felicita 's ]ourney (Premio á 
Mellar Fotografía a Paul Sarossy) 
de Atom Egayan. Especial do Xu
rado a Günese Yolculuk de Yesim 
Ustaogl.u , sincero alegato a favor 
do povo kurdo. Espiga de Ouro á 
mellar curtametraxe a Au Bout du 
Monde de Konstantin Bronzit. Es
piga de Prata á mellor curtame
traxe exaequo a Billy 's Balloon de 
Don Hertzfeld e a Humdrum de 
Peter Peake (as tres curtametraxes 
de animación con distintas técni
cas derrochando grande imaxina
ción e un acertadisimo humor 
negro, revitalizador do debuxo 
animado adulto). • 

FRAN ÁLVAREZ 

A NOSA. TERRA. 

Ü COQdeL 

Ciutat 
Revista cultural d' amics de 
les arts i joventuts musicals 

Número 9. Ano 1999. Prezo 300 pta. 

Dirixe: Jordi Femández. 
Edita: Amics de les ans i joventuts musicals. 

Esta revista editada en Terrassa ded{calle 
este número ás relacións existentes entre 
Catalunya e Galiza. No repaso á actuali
dade galega desde o ponto de vista cata-

lán, vários 
autores propo
nen aspectos 
dapresenza 
da cultura de 
Galiza no 
país medite
rráneo. Lluís 
Felip, mem
bro da Aso-
ciación Nau 
de Jume, 
dedicada ao 

estudo do galego en Terrassa, refle
xiona sobre os modos de aprender e ta 
língua naquela comunídade. Desde Gali
za, autores como Basílio Losada, Femán
dez del Riego ou Marcos Valcárcel, dan a 
sua visión do noso país e mais da figura 
de Blanco Torres, homenaxeado no Dia 
das Letras.+ 

Colóquio/Letras 
Número 149/150. Xullo-Decembro 1998. 
Dirixe: Joana Morais. 
Prezo: 7 .600 pts. 

Os autores Al.ma
cla Negreiros e 
Mário de Andra
de son os prota
gonistas desta 
edición crítica 
de traballos 
sobre as letras. 
Os artigas pu
blicados teñen 
que ver tanto 
coa sociedade 
que lles tocou vivir aos autores 
como coa sua propria obra. Alén dos tex
tos adicados a estes escritores, a revi ta 
inclue tamén crítica literária, actualidade 
de publicación en Portugal e no Brasil e 
noticias sobre a actividade cultural no 
mundo lusófono, como as Xomadas de 
literatura galega que se celebraron en 
Lisboa no mes de Maio do ano pasado.+ 

Espalladoiro 
Voceiro do Centro Galega 
de Llodio 

Número 25. Ano 1999. De balde. 
Dirixe: Vítor Valiño. 

Edita: Centro Galego de Llodio-Alava. 

As actividades que este centro de emi
grantes galegos en Euskadi preparou du
rante todo este ano centran o contido desta 
publicación. Ademais disto, inclúese in

fonnación sobre 
actualidade cultu
ral, como a entrega 
do Pedrón de Hon
ra a Bemardino 
Graña ou a cele
bración do Dia de 
Galiza en Euska-
di. Maria Canne 
Fernández apre
senta un traballo 
divulgativo so
bre a orixe do 

Camiño de Santiago e a figura 
do Apóstolo. Roberto Blanco Torres e 
Manuel Murguia tamén protagonizan duas 
semblanzas de Xosé Ramón Veiga. + 
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Bieito Ledo 
'A Enciclopédia Galega Universal é a expresión da nova realidade que está a vivero país' 

* CARME YIDAL 

Bieito Ledo gábase, co primeiro 
tomo na man, de ser o editor da 
Enciclopedia Galega Universal. 
Tratase dun proxecto acariñado 
desde hai ano~ que agora come
za a ver a lus e terá a sua con
clusión no ano 2002. O res
ponsábel de edicións Ir indo 
destaca a ampla equipa de pro
fesionais que está a traballar 
nesta iniciativa que busca, coas 
nosas palabras, "elaborar unha 
obra de referéncia que mire o 
mundo desde nós mesmos". 

Que diferéncias apresenta a 
Enciclopédia Galega Universal 
con respecto a outras obras pa, 
rellas? 

A primeira, fundamental, é que 
está redactada en galega. A se, 
gunda, que apresenta unha vi, 
sión do mundo desde a nosa 
própria perspectiva. Se tomamos 
o noso ponto de referéncia pri, 
meiro vemos o máis próximo, 
que ten maior importáncia. Qb, 
servamos desde Galiza de tal 
maneira que para nós entradas 
da cultura universal como uemi, 
gración" ceñen unha irnportán, 
cia que non aparece noutros ám, 
bitos, supoñamos a enciclopédia 
británica ou calquera vista desde 
España. A un termo como "au, 
tomóbil", en apariéncia neutro, 
nós acompañámolo dunha ilus
tración da factoría Citroen de 
Vigo. A palabra "América", que 
sae no primeiro volume que ven 
de aparecer, ten arredor de 15 
páxinas, uns 90 fólios, e nela 
aparecen dous apartados que son 
os galegas en América e as rela, 
cións comerciais con Galiza, ta, 
mén con ilustracións de aqui co, 
mo o Porto de Vigo, onde se co, 
llia o vap r para marchará emi, 
gración. 

Trátase dunha iniciativa da 
própria editorial? 

Unha editorial é receptora e 
busca orixinais para publicar pe, 
ro hai tamén unha segunda par, 
te que se dá cando o editor ten 
capacidade de deseño e criación. 
Este é un proxecto que nace 
dunha editorial que arrisca e 
non contou para o seu desenvol, 
vemento con ningunha axuda 
institucional, nin pública nin 
privada. Puxemos todos os 
meios humanos e económicos 
posíbeis para a sua elaboración e 
iso, á longa, deunos máis fortale, 
za porque tivemos que botarlle 
valor ao carecer de calquer pa, 
raugas que nos protexera en caso 
de fracaso. Non son tampouco 
partidário de que as institucións 
fináncien absolutamente todo 
senón que prefiro que colaboren 
no sentido de coeditar e mercar 
para que a obra esté presente. 
Neste aspecto tardamos doce 
anos en chegar a materializar o 
proxecto e iso foi en beneffcio 
do producto final que saiu máis 
madurecido. Por ventura a obra 
está a ter un bon recebimento. 

A redacción do proxecto pode 
ser un observatório da situa
ción da cultura e a investiga
ción no país. 

A parte que máis elaboración re, 
quire está a ser a das entradas ga, 
legas. Non había sistematización 
e en matérias novas como publi, 
cidade ou informática tivemos 
que facer un grande traballo de 
campo para seleccionar e elabo, 
rar as entradas. Como resultado 
teremos no fin da obra a mellar 
base de dados para o futuro coa 
que contará o noso país. T amén 
é certo que desde a redacción S0' 

mos unha sorte de atalaia do que 
acontece no país. 
Oiria que desde a 
nosa observación U nha enciclopé

d ia universal é 
signo de normali, 
dade cultural? 

Levo no mundo 
da edición desde o 
ano 1975 e é evi
dente que hoxe 
hai unha grande 
riqueza e varieda
d e de productos, 
pero faltaba esta 
obra de referéncia 
alfabética que ve, 
xa o mundo en 
200,000 entradas. 
É unha grande in, 
versión en esforzo. 
T emos unha re, 
dacción de 18 per, 
soas coordinadas 

'Existen moitas 
enciclopedias 

apreciamos que 
Galiza está a dei, 
xar o complexo de 
inferioridade que 
arrastraba e está 
crecendo en auto, 
estima, camiña, 
moscara unha so, 
ciedade ergueita e 
orgullosa de si 
mesma. Isto apré, 
ciase no mundo 
da política onde 
ternos voceiros 
que nos defenden 
en Madrid ou 
Bruxelas, pero ta, 
mén en eidos co, 
mo o deseño, a 
empresa, a cria, 

pero non nos 
sentimos 

reflectidos. 
A palabra 

'Aneares' non 
aparece en 

nengunha das 
españolas" 

por Xosé António 
Perozo e adicadas 
exclusivamente ao proxecto, un 
equipo de 52 asesores, a maioria 
vencellados ás universidades ga, 
legas, aos que acudimos para di, 
lucidar dúbidas cando se apre, 
sentan e contamos tamén cuns 
400 colaboradores que eJaboran 
entradas específicas. E unha 
grande satisfación poder reunir 
un grande equipo interdiscipli, 
nar e moi xeneroso. 

ción artítica ou o 
mundo literário 
no que aparecen 

escritores que están sendo tradu, 
ciclos constantemente a outras 
linguas e outros mercados. Esta, 
mos vi vindo nunha nova realida, 
de e esta obra é tamén a expre, 
sión dese movemento de orgullo 
e de que o país está deixando de 
vivir engurruñado. 

Elaboraron un libro de estilo pa
ra a redacción da Enciclopédia? 

O libro de estilo e o programa 
informático foron os dous ele, 
mentos quemáis reunións e de, 
bates produciron. Estabeleceuse 
desde os comezos e por iso cal, 

quera entrada redactada por un 
especialista ou unha equipa ten 
que pasar pola redacción. O 
ponto principal é que ten que 
aparecer sempre a relación que 

cada termo ten con Galiza, é 
preciso primar a redacción en 
clave galega. Non se trata só de 
_que a Enciclopédia teña as no, 
tas, as palabras, en galega senón 
tamén a música. Se Francia non 
é un povo emigrante, a sua enci, 
clopédia dará a ese termo unha 
'menor releváncia que a nosa. A 
obxectividade ~ a nosa expe, 
riéncia e esa non vale para un 
francés ou un catalán. Redacta, 
mos desde a nosa vivéncia e co, 
as nasas palabras. 

Fixeron entón un exame prévio 
doutras enciclopédias? 

Eu son fillo da primera encielo, 
pédia Álvarez e teño na cabeza a 
sistematización do saber univer, 
sal. Desde a cultura castelá che, 
gáronnos sempre obras de refe, 
réncia onde non estabamos re, 
tratados e desde a miña expe, 
riéncia editorial tiven coñece, 
mento das inquedanzas doutras 
realidades do território peninsu, 
lar, particularmente de vascos e 
cataláns. En Catalunya polos 
anos sesenta comezaron a redac, 
tar a sua enciclopédia e para nós 
foi interesante ver como un ám, 
bito cultural pequeno a nivel 
mundial podía elaborar un tra, 
ballo destas características. Exis, 
ten moitas enciclopédias pero 
nelas nós non nos sentimos re, 
flectidos. A palabra Aneares 
non aparece reseñada en nin, 
gunha das españolas. O mercado 
necesitaba esta obra e estámolo 
comprobando pola recepción 
que está a ter.+ 
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OPtNIÓN 

NA DEFENSA DE CARLOS L. BERNÁRDEZ 
Veño de ler unha revista de crítica literaria que 
vai acadando, paseniño, prestixio e confianza, 
na _que algún dia teño intención de colaborar, 
unha sesuda e meritoria reseña verbo dun libro 
naif de poesía ritulado Na flor do vento, da miña 
autoría. Esta reseña ¿crítica? asínaa o poeta lu,
gués, coñecido meu, Neira. Comparto co rese, 
ñador case o cento por cento do que di. Com, 
parto con el un bo mangado de frases, do mes, 
mo xeito que compartín con el a miña inegable 
simpatía -non a súa- nas ocasións no que o 
atopei e que, desde sempre, cabalga no mesmo 
cabalo no que trota a miña cordalidade (non sei 
se o meu galego é competentemente normativo 
ou se sae do cor~ón) e, sobre todo, a miña ad, 
mjración polo mundo dificil dos poetas, entre os 
cales, el ocupa un lugar meritorio. Por iso sem, 
pre dixen que sen Pepe Álvarez Cáccamo, sen 
Xavier Baixeras, sen Forcadela, sen Bemardino 
Graña, sen Manuel Maria, sen Fernán Vello, 
sen Claudio Rodríguez Fer, sen Chuchi Kruc, 
kemberg, sen Pólvora e Magnolias, sen Olvido 
Repugnancia - pura poesía-, sen O Corpo e 
as Sombras dunha luz poética que se nos apa, 
gou, sen adeus Norte, sen adeus Avilés de Tara, 
mancos, sen adeus á voz de Uxio que se nos des, 
garrou, sen adeus a tantos que se foron e se nos 
van ir, ás veces en domingo, sen denuncia do 
equilibrio, debería abondamos coa tenrura, in, 
cluindo as mordedelas dos cas da vida e os lu, 
ceiros fuxidíos. Incluso, e, por falar de poesía do 

,,,, 

ALFONSO AL V AREZ 

CACCAMO 

'O u es 
poeta ou es 

crítico literario e 
adoptas a 
actitude 

meritoria da 
reflexión sobre -
os demais con 
toda a carga de 

responsabilidad e 
que comporta" 

cotián, tan de moda agora, sen a_s Cóchegas de 
Rogelio Riveiro; contos gallegos, da Tipografía 
S. Montero de Puenteareas, e quen todas as 
obras de todos e todas que se me esquecen, in, 
cluindo eu, alguén deberá continuar escribindo. 
Comprendo, amigo Neira, case toda a neura 
que verques contra o meu primeiro libro de po, 
emas porque ti o xulgas desde fóra e, afortuna, 
<lamente, ti e eu non somos o mesmo indivíduo. 
De todos os xeitos recoméndoche que cargues 
ben a pluma porque estou escribindo outro libro 
de poemas bastante peor có presente. Acertas 
no desprezo íntimo cara un libro alleo. É moí 
probable que en Na flor do Vento se reflicta toda 
a sinxeleza das vivencias doutro ser ao que ti, 
por fortuna, es incapaz de coñecer, e é posible 
que tamén teñas razón cando afirmas, coa túa 
ironía intelixente, aquelas causas que eu fun in, 
capaz de descifrar dentro de min mesmo e que 
ti, meritoriamente, destripas. Sen embargo, con 
todo, eu síntome satisfeito comparando os meus 
versos coa túa ousadía. Non merezo tanto esfor, 
zo teu e, polo tanto, agradézocho, sobre todo 
porque ti es a segunda persoa do mundo que sa, 
be máis de min sen que eu, ingrato, parase xa, 
mais a pensar que cousa rara podería á túa vida 
para recompensarte. 

Agora ben, hai dúas cousas -que non podo acep, 
tar da túa reseña: que éonfundas a poesía coas 
Olimpiadas e que despreces o traballo intelec, 

tual e sincero de Carlos L. Bemárdez, quen, se 
ben non ten o mérito poético de quen comeza o 
día, coma ti, desde esa cousa molesta que te ra, 
ña na orella, detrás, cando te ergues do leito pa, 
ra enfrontarte á mafiá que te estarrece, pero 
que, sen embargo (vallan as dúas adversativas), 
ten exactamente o dobre de sinceridade e for, 
mación intelectual da que ti xamais poderás 
presumir. Unha de <lúas: ou es poeta, e aceptas 
o compromiso creativo dos demais, ou es critico 
literario e adoptas a actitude meritoria da refle, 
xión sobre os demais ·con toda a carga de res, 
ponsabilidade que comporta. Acepta que ti 
tampouco escrebes como para provocar orgas, 
mos definitivos entre as musas. Pero non te en, 
fouces na lama da vaidade, nin te fagas despre, 
dable á hora de xulgar o traballo dos prologuis, 
tas. Que eu son un mediocre poeta, naif ( fermo, 
sa palabra), ata o sei eu. Os grandes poetas, co, 
mo Darío Xohan Cabana, son os únicos que po, 
den dicir non sei se estes versos están ben troba, 
dos, pero se que son moi sinceros, e el sabe que es, 
tán ben trobados -que é o que me falta a 
min-, e son ben sinceros, que é o que te falta a 
ti. Os pequenos poetas facemos versos inxeis e 
mal dotados na estética e na formación. Os que 
tecles unha categoría contrastada mediante un 
poetómetro estándar, podedes permitirvos es, 
magar, coa licencia da vaidade máis pura, ata 
aos prologuistas que abren os libros da xente na 
que confían.• 

UN MILENIO PROMISOR DE PRIMAVERAS 
Eu nom creio nas datas sinaladas nem nas cifras 
cabalísticas nem nos números perfeitos. Nom 
creio que haja anos nem dias melhores do que 
outros, nem que haja fórmulas que permitam 
calcular a esperan~a ou a vontade. Mas nom po, 
do deixar de crer que se os homens e as mulhe, 
res acreditam nessas datas, que se de algumha 
maneira as sentimos como símbolos, elas terám 
forc;a para mover o sol... 

Chegamos os galegas todos e o nosso idioma <! 
um novo milénio outra vez. O ano 2000 já o 
ternos aí. Será sem dúvida um ano intenso pa, 
ra todas as pessoas que algum día decidimos, 
sabe Deus por que motivo, consagrar a nossa 
vida a língua galega. Será um ano intenso 
porque falaremos e trabalharemos sobre um 
te~a muito importante para este país e a sua 
sociedad e. T rata,se da Reforma Ortográfica do 
Galega, a mudanc;a necessária para levantar, 
mos a vista das nossas pequenas leiras esgota, 
das e olharmos para os amplos horizontes de 
futuro que se abrem promissores pola frente. 
Será algo tam transcendental, tam parecido a 
umha janela que se abre quando já nom se 
respira que, logo, num próximo futuro, depois 
de que a língua galego,portuguesa recupere a 
unidade em mal dia perdida, olharemos para 
trás com estranheza e incredulidade. Entom, 
com certeza, o conceito de "Séculas Escuras" 
será ampliado para alcan~ar todo o período 
anterior a Reforma que agora comec;amos a 
enxergar ... 

Devemos permitir que o galega se reincorpore 
a grande árvore galego,portuguesa como umha 
póla mais que pendura e ·reverdece do lado do 
portugues, do brasileiro, do angolano, do timo, 
rense ... Devemos deixar que, sem que nunca 
chegue a perder os seus sinais de identidade 
como fala da Galiza, nos permita comunicar, 
nos com todos os países irmaos que tam bem 
guardarom o tesouro da nossa língua comum. 
O galego pode voltar a ser galego,portugues 
sem deixar de ser galega, de igual modo que o 
brasileiro é galego,portugues sem deixar de ser 
brasileiro. Só é preciso ter vontade e equilí, 
brio, fazer as cousas bem e nom colocar como 
modelos a seguir rígidas normas m01wcentricas 
como as do castelhano. Há exemplos de comu, 
nidades linguísticas que já experimentarom, 
com exito, o caminho do reintegracionismo, 

JosÉ HENRIQUE 

PÉREZ RODRIGUEZ 

'A 
Reforma deve 

ser levada a cabo 
de maneira que 

prejudique o 
menos posível os 
usuários, tanto 
os que estám a 

usar a ortografía 
gal ego~ 

castelhana como 
os que usamos já 

a ortografía 
gal ego~ 

portuguesa" 

como é o caso dos flamengos da Bélgica (quase 
paralelo do galega) ou o caso mais recente dos 
moldavos. Por ·se foss€ pouco, ternos a sorte de 
que o resto dos países galego,portugueses, cada 
um coma sua pronúncia e as suas peculiarida, 
des, conservarom umha escrita basicamente 
comum que também vale para representar a 
nossa fala, a fala da Galiza, tal e como a fala, 
mos aqui. E essa escrita é o mais parecido ao 
qtie se teria conservado n.a nossa terra se esta 
nom tivesse sido durante tanto tempo um país 
culturalrnen~e assobalhado e linguisticamente 
colonizado. E a nossa escrita mais verdadeira e 
só ternos que adaptá,la minimamente as nossas 
particularidades para que seja definitivamente 
a escrita do galega. 

Para as casas editoras, para os escritores, para a 
gente da Galiza em geral, só pode ser boa a mu, 
danc;a. De repente veremos a nossa cultura mais 
forte, a nossa identidade mais marcada, muitas 
fronteiras derrubadas e muitas limitac;ons supe, 
radas. Nom é que a Reforma Ortográfica, por si 
mesma, chegue para curar todos os males que 
sofrem a língua e a cultura do nosso país, nom 
<levemos ser ingénuos; mas, sem dúvida, propor, 
cionará,nos umha ferramenta muito mais pode, 
rosa para trabalhar todos juntos (finalmente) 
com muita mais forc;a e ilusom. 

A Reforma, é preciso esclarece,Jo, deve ser le, 
vada a cabo de maneira que prejudique o me, 
nos possível os usuários, tanto os que estám a 
usar a ortografia galego,castelhana como os 
que usamos já a ortografia galego,portuguesa. 
O acordo prévio a Reforma <leve levar,nos a 
umha situac;om em que, por um tempo (preferí, 
velmente amplo), devem conviver oficialmen, 
te duas formas da mesma norma destinadas a 
confluir futuramente mediante avanc;os paula, 
tinos e graduais. A primeira forma, de tipo de, 
m6tico, nom deve ser muito diferente nas suas 
soluc;ons gráficas da norma do 82 contemplada 
nos seus aspectos mais avanc;ados. As mu, 
danc;as necessárias devem levar,se a cabo no 
campo do léxico fundamentalmente, nom fa, 
zendo mais do que continuar o processo que, 
em linhas gerais, já foi seguindo a normativa 
ILGA,RAG desde a sua oficializac;om como 
língua da Administrac;om. Esta norma ficaria 
sendo usada no campo do Ensino e da Admi, 
nistrac;om, como até hoje. 

A segunda forma, a forma "plena", polo contrá, 
rio, deve ser paralela da anterior no que tema 
ver com as soluc;ons léxicas, mas deve situar,se 
já no ambito galego,portugues no que tern a 
ver com a representac;om gráfica. De preferen, 
cía também deve ter um carácter suficiente, 
mente aberto como para que a sua forma final, 
que corresponderá ao ponto em que finalmente 
convergerám as duas normas paralelas, seja 
produto de um consenso social gerado median, 
te o uso mais do que fruto durnha irnposic;om
N esta norma "plena" descansará o papel sirn, 
bólico de identificac;orn da língua. Ela será usa, 
da para o relacionamento com os demais paf e 
galego,portugueses e, grac;as a ela, a Galiza po, 
derá participar das vantagens que supom a per, 
tern;a a umha ampla comunidade internacional 
de países de língua galego,porruguesa, onde po, 
derá participar como membro plen , com v z e 
com voto. Previsivelmente, em condic; n acle, 
quadas, muitos usuários da norma demótica 
iriam passando espontaneamente para.a norma 
"plena" pola atraq;:om que suporiam as suas 
muito maiores vantagens práticas, de forma 
que talvez em menos tempo do calculado e 
poderia culminar o processo de unificac;om 
normativa. 

Pode parecer a alguns que esta soluc;om de tipo 
dual viria a complicar ainda mais a situac;om 
actual, mas é justamente a soluc;om que se le, 
vou a cabo em países que tinham o mesmo pro, 
blema, como é o caso da Noruega. É a soluc;om 
mais civilizada e em vez de complicar, muito 
polo contrário, viria a regulamentar, no seio de 
umha planificac;om ordenada e racional, a si, 
tuac;om que de maneira extra,oficial e caótica 
estamos padecendo hoje. É a soluc;om mais de, 
mocrática. · 

Será preciso chegar a acordes. Será preciso ol, 
har para <liante e esquecer antigas rivalidades. 
Mas, se colocamos por <liante de qualquer outra 
considerac;om o bem da língua galega e dos seus 
falantes, veremos que o caminho a percotrer 
nom é tam longo e que, nesta esperanc;adora 
viagem, podemos viajar todos juntos em pri, 
meira classe ... + 

}OSÉ HENRIQUE PÉREZ RODR!GUEZ 

é Professor do Departamento de Tradu\A)m, Linguística e Teoria 
da Literatura da Universidade de Vigo) 
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LOIS DIÉGUEZ 

Terra de temp lários 
Pacientemente, frescos despois 
dunha boa dormida, os . viaxeiros 
andan o Camiño que atravesa 
Ponferrada, desde a ponte · Masca, 
rón sobre o rio Boeza e subindo as 
encostas dunha cidade escura e 
sen graza, até o santuário de Nosa 
Sefiora "de la Encina" e o Castelo 
dos Templários. É esta a parte 
roáis bonita da cidade, de ruas es, 
treitas e costentas, coa sua Torre 
do Reloxo, en arco, do XVI. 

A fortaleza do Temple é imensa e 
ve,se desde as suas ameas o circun, 
do completo dos montes do Bier, 
zo, coa Aquiana ergueita en cume 
triangular unha miga inclinado, e 
a chaira escura acugulada de altos 
edificios, e a Pons Ferrata do hispo 
Osmundo que deu lugar ao actual 
nome cando Ponferrada non era 
ainda un ponto vital do Camiño. 
O Sil vai fondo e como carraxen, 
to. Moitos segredos garda este so, 
nado castelo do que Morin e Co, 
breros, en palabras de Lufs San 
Juan, din que constru(u as suas 
plantas debuxando os signos do 
Zodfaco. Entrará,lles con moita 
imaxinación e unha miga de reaJi, 
dade o escritor Henrique Gil y Ca, 

rrasco nesa maravilla de novela, 
"El señor de Bembibre", que nos 
achega aos ritos templários e aos 
seus símbolos a través de figuras 
tan entrañábeis como o comenda, 
dor Saldaña ou don Ál varo, nos 
últimos anos de vida da própria 
Orde. A Tau sinala, como nocas
telo de Monforte, as porías da for
taleza, e o bafomet ou a rosa dos 
iniciados os sillares da porta prin
cipal. Saef, laberca ela, aprovei-

tando o siléncio case relixioso dos 
amigos, conta-lles que os templá
rios deron coa Arca da Alianza nas 
ruínas do templo de Xerusalén, e 
que a trouxeron aquí en segredo, 
que o sabe ela porque o viu, e co
mo tesouro que era tampouco Hes 
pode dicer o lugar onde ainda se 
agacha. Logo mira para eles de es
gue 11 o. Os tres abren moito os 
olios, mais nada din, o cal lle dá 
carraxe. Deberian crer nela cega-

mente. Vai-se arruzar Saef, pero 
non. Bate suavemente as asiñas e 
ergue,se no ar. Está azul, azul, e as 
palabras saen,lJe asi como con mú
sica: "como podedes entender, lo, 
go, a grandiosidade deste castelo e 
os xeroglíficos que apresen ta? Hai 
chamadas por todos os currunchos, 
ainda hoxe, nas pedras e nas por
tas, contando-o, pero a xente nen 
se enteira. Como vos ides enteirar 
se xa non credes en nada, nen nos 
contos, nen na fantasía, nen na 
história humilde contada polos 
que a sofriron?". Vai,se arruzar Sa
ef, pero non, non se enfada. 

Nas murallas de Ponferrada de
fendeu,se valentemente o II con, 
de de Lemos contra os reís Católi
cos para que non lle roubasen as 
suas posesións do Bierzo. Ao ague
rrido II Conde, _Rodrigo Enríquez 
de Castro, que daquela contaba 25 
anos, non o venceron os reís de 
Castela, mais acabou por ceder, e 
desterraron-no a Portugal. Tivo 
que pagar os gastos da guerra. 

Gil y Carrasco mete na sua novela 
a un conde de Lemos que colle o 
papel de mau e guerrea no castelo 

de Cornatel contra o señor de 
Bembibre. Saef convida os viaxei, 
ros a seguir o itinerário sinalado na 
novela, na que se descreben con 
romántica nostálxia as paisaxes e 
monumentos do Bierzo, e ali mes
mo, nas ameas de Ponferrada, bus
cando cos ollos os outros castelos 
govemados polos templários (Bal, 
boa, Corullón, Pieros, Comatel), 
estudan os pasos a seguir, que os 
levarán ás estreitas proffindidades 
do Val do Siléncio, a Tebaida, 
din, destas terras. Adicarán-lle a 
tarde, e para que sexa longa, co, 
rren a visitar a igrexa de Santo 
Tomás de las Ollas. Está agora 
afundida entre estradas e autovia e 
queixa,se,lles cliso a señora que os 
acompaña, tanto que até fala de 
revolta dos do bairro. Logo queda
os observando mentres tocan os 
nove arcos en ferradura, cegos, e 
compraban a planta ovalada da 
ábside, e buscan na pedra limpa al
gun detalle dos canteiros mozára, 
bes ou dqs deles apaixonados. Nun 
bar, perto dali, toman, tamén ás 
carreiras, uns petiscos, e saen co
mo á fuixida na percura das terras 
silenciosas que Saef tanto louva. 
De onde lles veu tanta alegria?• 

Alberti superou en Doce Sonetos Corporales 
a tradición de culpa e morte da titeratura hispánic~ 
Conf esábase admirador da tradición pagana da poesia galega 

*G. LUCA 

Rafael Alberti, un dos grandes 
renovadores da poesia en espa, 
ñol do século e primeiro visitan
te do surrealismo dentro da Xe, 
ración do 2 7, viveu determinado 
pola experiéncia da República, a 
guerra e o exflio. endo o máis 
libertário s u grup n n se 
livrari de r a u ad de panfle
tári e da im utación de tra, 

Alb rti d pr ciaba 
tas críticas porque non 
podia entender, igual 

ue Guevara ou Mai, 
kowski, que existise ar, 
te revolucionária sen 
revolución. A probábel 
diferéncia é que consi, 
deraba o compromiso 
coma desafio e motor 
da sua inspiración. O 
seu título de 1941 En
tre o cravo e a Espada 
da conta desta tensión 
entre ideoloxia e esté
tica e do seu conven, 
cemento de que a altu, 
ra poética podía atin, 
xirse desde a crónica 

No exílio, Alberti marabillábase 
de ser tratado por compañeiros 
de letras que permaneceran en 
España despois do golpe de 
Franco, coma un extraviado po, 
las silveiras da consigna e o vo, 
Luntarismo. Sentiase cheo de ra
zón ao defender a significación 
anti,fascista do surrealismo, tal e 
coma o entendera o grupo Lexí
tim.a Defesa desde os primeiros 
anos 30. Dámaso Alonso é se 
cadra a excepción que o recorda 
desde Madrid nos escuros anos 
50 c ma a voz poética máis lim, 
pa e luminosa do seu tempo, so, 
bre todo en Sobre los Angeles 

O surrealismo 
secuestrado pala direita 
Alberti ridiculizaba a proposta de 
levar a cabo o manifesto surrea
lista en condicións de asépsia mo, 
ral, á salvo da cultura burguesa e 
lonxe da cultura proletária, cotrio 
queria Bretón, e foi quen de pre, 
decir que o grande desafio estéti, 
co do primeiro cuarto de século 
acabaría metabolizado polo siste, 
ma do capital, que asi podia ga, 
barse de permitir excepcións ex, 
travagantes no seu interior. 

Na súa morte, voces de referén, 

da infámia capitalista, Rafael Alberti retratado en Buenos Aires por Blanco Amor. 

cia conservadora des
califican, por exemplo, 
o seu anticlericalismo. 
Os rípios contra- os xe
sui tas ("Son los Berg
man, los Kotska, los 
Gonzaga/ son también 
la perenne mano fija/ 
sobre la nunca acom, 
pañada pija ... 11

) son 
parte da guerra contra 
o enorme poder da so
ciedades relixiosas e en 
particular dos cregos de 
Loiola que axudaron a 
financiar o golpe de Es, 
tado de Franco e de, 
fenderon os seus inte
reses cun vasto sistema 
de ensino reaccionário. 
A experiéncia do inter
nado no coléxio dos coma no verso famoso 

en que pergunta quen lle rouba
ra os zapatos aos nenas de Extre
madura ou no estribo do Mani, 
festo (Unha Pantasma Recorre 
Europa) para tratar do cerco á 
República. 

(1929), apartado da "miserábel 
marea de inconfesábeis enredos 
e renarterias en que se conver, 
teu a vida literária da cidade, 
onde o escritor está exposto á 
navallada de calquera malvado". 

xesuitas do Porto de Santa Ma, 
ria, adquire altura literária na 
lembranza do exiliado desde as 
páxinas de La Arboleda Perdida. 
Agás Neruda, ninguén na poesía 
española trata o sexo coa rotun-

didade de Albert;i que dobra en 
Doce Sonetos Corporales o cabo 
bogador da tradición de culpa e 
morte da sua cultura. 

Esta busca no mundo dos sentí, 
dos, na que o poeta trascende a 
partir do seu compromiso políti, 
co, levárao ao descobremento 
admirado da tradición pagana da 
poesía galega, segundo confesaba 
de regreso á Coruña en 1978, 
despois dun longo exílio no que 
intimara en América con Seoa, 
ne, Blanco Amor e Diaz Pardo. 

O poeta ten en común cos exi-

Henrique Rabuñal Corgo 

Manuel 
Mur guía 
Premio Carvalho Calero de Ensaio 

liados galegos da República a sua 
explícita repugnáncia polo opor, 
tunismo antifranquista das direi, 
tas que buscaban lexitimidade 
nos mesmos que durante tantos 
anos condenaran ao ostracismo. 
Esta dignidade non sobornada 
pola Ditadura causaba enorme 
enfado nas redaccións dos diá, 
rios que non demoraron en es, 
camecer ao poeta por motivos 
anecdóticos. A reunión de todas 
as contradiccións menores de 
Alberti non da para unha ané
dota. Nen os mais insobomábeis 
adversários poden negar que foi 
consecuente até o final.+ 
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Hai que traballar 
Lum"briga ·o dia. 
Hai que traballar. 
Non é moito o que se aganza 
e aquí ten que quedar. 
Pero hai que traballar. 

Asinxela incitación de 
Aquilino podería servir de 
himno, ou de lírico canon 

dunha hipotética xuntanza de 
mozos e vellos, de homes e mu, 
lleres pra redimir o país da nu, 
galla, da doca, da parva pasivi, 
dade. Máis ou menos decia isto 
Borobó, nos postres do derra, 
deiro xantat do I Congreso de 
Poesía Galega, celebrado hai 
dous anos, co gallo do cincuen, 
tenario de Cámaros' verdes o li, 
brn esencial de Iglesia Alvari, 
ño. Anque Hai que traballar 
apareceu no seu volume De día 
a dia, que foi o derradeiro que 
publicou o noso máis clásico 
poeta, e incansable traballador 
no ensino das humanidades. 

Un día apuxa a outro 
Traballo no ha de faltar. 
Pero hai que traballar. 

Pois, noutro tempo, a salvación 
de Galicia máis perentoria e ur, 
xente sería, sen dúbida, a da súa 
probeza, da súa miseria econó, 
mica social. Mais os tempos, as · 
circunstancias, as xentes, cam, 
biaron, para ben ou para mal, 
moitfsimo. E iste cambio ha de 

observarse cunha ollada realista 
e veraz, sen deixarse atenazar 
polo feixe de tópicos que tan tí, 
picos e valdeiros eran hai anos. 

Por iso pensa Ánxelo Novo que 
a salvación ·que convén máis á 
Galicia de agora non é a da sua 
pobreza, senón, paradóxica, 
mente, a da sua riqueza. Xa que 
os galegas estamos deixando 
desfacer o noso país, a nasa pai, 
saxe, as nasas peculiaridades, de 
tan ricos que hoxe somos. Basta 
ver, recorrendo as carísimas au, . 
topistas, as autovías interminá, 
beis, a curva constante das vías 
rápidas, o firme e novo ancho 
das vellas estradas ... Basta ver 
dende todas elas as innumera, 
bles leiras sen cultivar, as viñas 
abandonadas e desfeitas ao lon, 
go dos camiños. 

Xa non paga a pena la, 
bralas, nin podar, sachar, 
sulfatar quince veces ao 

ano as cepas de tintilla ou tjin, 
toreira, de xerez ou catalán. Se 
foran de albariño! A xente non 
está pra perder o tempo, haben, 
do tantos partidos de fútbol na 
pantalla parva, e oindo o estro, 
nicio dos foguetes de tres esta, 
los dunha duda de festas distin, 
tas, neutras tantas freguesías da 
redonda. E non fai casiño nin, 
gún dos versos do Alvariño 
epónimo que o animan a coller 

a fouciña ou o martelo, en vez 
de ir de foliada. 

Bule a gaita na festa 
e os pes piden bailar. 
Pero hai que traballar. 

&ó no Salnés, da Galicia 
que recorrin a cotío no Pª' 
sado verán, mostraban os 

eidos unha ubérrima opul~ncia, 
cubrindo enteiramente as parras 
da uva famosa, os socalcos, os 
arredores que apertan as aldeas 
e os pazos. Mais ¡qué triste des, 
leixo nas faldras do Barbanza, 
qué enorme abandoo nas rosa, 
lianas veigas do Ullán, incluso 
na fermosa Mahía, que acolle a 
-flamante expansión de Com, 
postela! 

Ferve o gozo nos ollos . 
¡Qué alegria ruar 1 
Pero hai que traballar. 

liai que traballar de novo es, 
tas terras entrañables. Non 
cos sachos daqueles escla, 

vos da terra que dramáticamente 
dibuxou Castelao. Senón cos 
tractores, matraquillos e demáis 
instrumentos de labranza de ho, 
xe en día que os labregos a tem, 
po parcial, ocupados tamén en 
outras labores, posuen dabondo. 
Se cadra, pra lucilos mais que 
pra labrar con iles; levándoos a 
miudo a remolque dos seus in, 

BOROBÓ 

maculados automóviles. 

O traballo no espera. 
¡Se puidera esperar! 
Pero hai que traballar. 

Hai que traballar nas fábricas, 
nas oficinas, na hostelería, na 
pesca ou navegando. Nembar, · 
gantes o traballo na terra ¡xa 
pode esperar!. Xa labraron de, 
masiado nila, sen ningún pro, 
veito, os país, os abós, estirpes 
enteiras, sesenta xeneracións de 
aldeáns que empezaron moran, 
do nos castros. E ali quedan os 
eidos heredados dos ancestros, 
que os tiñan pagando foro, logo 
redimido. Ali quedan miles e 
miles _de minifundios pragados 
de silvas e toxosJ fieitos e fiun, 
ch os. 

Cando poderian ser as hor, 
tas, ou o xardin, que cada 
perlsionista (por non fa, 

lar de traballadores en activo) 
coidase, pra conservar a intimi, 
dade ca natureza e a saude física 
e espiritual. En vez de abrute, · 
cerse vendo horas e horas pegar 
patadas e tiros pola televisión, 
coma deportistas de ollo. Sen 
acordarse, claro está, da poética 
advertencia de Aquilino: 

A noite logo chega. 
Poideramos largar. 
Pero hai que traballar. • 

FRANCISCO A. VIDAL 

Sentado i:un camposanto 
¡Que maldito costume tiñan 
aqueles santos varóns de meter, 
lle o medo no corpo aos non 
menos santos crentesl ¡Que ne, 
gro costume de ameazar coas 
penas do outro mundol E que 
marabilla que os nosos paisanos 

· saiban manter viva a presencia 
dos devanceiros formando parte 
da vida, facendo perdurar a súa 
lembranza. 

Apesar de que unha leí de 
1902 establecera que os ce, 
miterios debían sacarse dos 

centros poboacionais e instalar, 
se a máis de cincocentos metros 
da última casa, segundo o r.ú, 
mero de habitantes da vila ou 
da ald~a, en lugar onde os ven, 
tos predominantes non fosen 
cara ao núcleo poboacional e 
. que as augas, regatos ou ríos 
hon circulasen ·preto del, aínda 
hoxe son moitas as parroquias 
que manteñen os seus cemite, 
rios no propio adro, algúns con 
fonte incluída, formando parte 
do corazón da parroquia e de, 
mostrando que non é tan doado 
desprenderse dos seres queridos. 

Eses vellos cemiterios que 
gardan nas súas entrañas os 
corpos de estirpes enteiras 

permanecen, como dicía Caste, 
lao, permitindo que os defuntos 
participen dos cantos dos. paisa, 
nos antes da misa do domingo. 

Esa deberá ser a verdadeira glo, 
ria acadada polos mortos, escoi, 
taras conversas dos nasos ami, 
gos e familiares, e o devir da vi, 
da unha vez concluído o naso 
paso pola terra. , 
Equizabes por iso non está de 

máis volver cada ano en 
tempo de ocasos fríos, aos 

camposantos, para lembrar a 
quen repousa en cada sitio, ca, 
miñar de vagariño, levando a 
calor da vida entre as tumbas, e 
falar coa naturalidade de quen 
camiña pola rúa. Quen sabe 
canto non nos agradecerán os 
nosos devanceiros que lle con, 
ternos como quedou o pobo on, 

de eles gozaron e padeceron os 
avatares da vida. Esa quizabes 
sexa a mellor maneira de canso, 
lar aos nosos antepasados tanto 
no adro como na soidade deses 
camposantos onde os deixamos 
despois desa leí entre sanitaria e 
morbosa que hai· case un século 
se ditou en aras da· salubridade 
das augas e dos aires, sen pensar · 
no corazonciño das almas dos 
nosos defuntos. 

Nese rueiro que ven senda 
un camposanto,. como este 
de Cespón, tampouco (alta, 

ba quen poñía as advertencias 
cominatorias contra as penas do 
outro mundo. Aí están as almas 

entre chamas e monstros que as 
maltratan, .sen ningún santo au, 
xiliador que lles bote unha 
man; como se as penas desta vi, 
da non fosen suficientes para 
merecer un gratificante desean, 
so; e por se a imaxe non fose su, 
ficiente, o crego que as mandou 
esculpir, aló polo mil seiscentos 
e algo, acompañounas de ate, 
rradores letreiros para advertir 
que só se salva quen pena, que 
o inferno e o purgatorio son o 
mesmo e só se diferencian no 
temporal de un e no eterno do 
outro. 

¿Non eran estas tétricas adver, 
tencias películas de meter me, 
do? Esta precisamente foi feíta 
para asentar as ideas da Contra, 
rreforma, tan negra na pintura 
como na roupa e nas ideas . 

Ver agora estas chamadas 
para aliviar por medio do 
sufrimento as penas dos fa~ 

lecidos, contradí moito aquel 
vello costume de ~compañar 
aos defuntos na noite do pri, 
meiro de novembro, sentados 
sobre as lápidas como quen sen, 
ta na cama dun vello e o alivia 
contándolle os cantos da vila, 
mentres comen castañas e in, 
terpretan que, cada-unha que 
estala, e o grito de gratitude 
dunha almiña que alcanzou a 
gloria.+ 

ANOSA TERRA 

Xosé Manuel 
Olveira Pico 

"A TV axuda a que 
o cinema contrate 
actores galegos" 

Ela, maldita alma de Manuel Rivas 
e Anima Mundi de Susana Tamaro. 

Que recomenda ler? 

Cien años de soledad de García 
Márquez e La conjura de los necios 
de John Kennedy Toole . Tamén 
teatro, que polo xeral lese moi 
pouco, incluso Se o vello Simbad 
volvese as illas de Cunqueiro, que é 
un libro precioso. 

É o protagonista da adaptación 
desta obra, que ven de estrenar o 
CDG. 

Xa traballara en duas pezas de 
Cunqueiro con anterioridade, A 
noite vai como un río e O incerto se, 
ñor Don Hamlet, nos dous casos 
textos dramáticos. Pero nunca se 
me ocurrira a posibilidade de ~ 
ladar unha obra narrativa como 
esta ao teatro, pareciame imposf, 
bel. Quico Cadaval füw un traba, 
llo de adaptación espléndido. 

A sua experiéncia no teatro ven 
de longo. Atópanse máis dificul, 
dades interpretativas ao traballar 
cunha adaptación? 

Traballar cun texto dramático é 
moi diferente, depende do direc, 
tor, pero sempre sabes de antemán 
o que vas facer. O de adaptar un 
texto narrativo vai moi en función 
de quen o faga. Neste caso saiu 
moi ben, pero non foi o caso do 
que se fixo con Andgona. 

Conxuga a posta en escena con 
papeis en séries televisivas. 

O que máis me gosta é facer teatro 
pero a televisión como saida profe, 
sional cría espectativas moi intere, 
santes. Tes que ter moita sorte Pª' 
ra conseguir traballo de xeito con, 
tinuado enrriba dos cenários. Acle, 
mais son linguaxes completamente 
diferentes e requírese unha apren, 
dizaxe. Até hai ben pouco pensá, 
base que en Galiza non había pro, 
fesionais para traballar no cinema. 
Non é certo e as séries televisivas 
axudan a pór de manifesto iso. Eu, 
por exemplo, empecei hai ano e 
médio en televisión facendo un 
papel en Mareas Vivas, tamén gra, 
vei para Pratos CombiruuJ.os e o ano 
pasado fixen cinema con Grácia 
Querejeta e José Luis Cuerda.+ 

Actor. 1955. Esteiro (Muros), A Coruña. 
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de José 
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na CORUÑA 

• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS • 

O Trinque 
Cineur.opa 99 

Como cada ano, co mes de No
vembro chega a Compostela to
da a máxia do cinema. O Tea
tro Principal acolle durante 30 
dias os filmes máis interesantes 
dos exibidos nos mellores festi-

vais do mundo e vellas fitas re
cuperadas en pantalla grande. 
Como remate, unha maratón de 
cinema de toda unha noite que 
xa se converteu nunha tradi
ción máis da capital galega.+ 
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A.r:ua 
• EXPOSICIÓNS 

APRENDE A MIRAR A 
PINTURA 
Exposición itinerante de 
carácter didáctico pedagó
xico no Coléxio "Pastor 
Barral", até o 21 deste mes. 

O Barco 
• EXPOSICIÓNS 

XosÉ VrLAs 
Na Sala de Exposicións de 
Caixavigo e Ourense até o 
Sábado 20. 

Betanzos 
• CONFERÉNCIAS 

APRENDE A VIVER 
MELLOR 
Continua iste ciclo organi
zado por Caixagalicia coa 
conferencia ~O novo papel 
dos avós" impartida por 
Mário Salvador, o Luns 8 
ás 20 h. na Sala do Clube 
de Xubilados. 

Bue 
•MÚSICA 

QUENPALLOU 
Grupo folc tradicional que 
abranxe pezas tradicionais 
e populares sen deixar a un 
lado as de autor co fin últi
mo de buscar a festa racha
da desde as próprias raices. 
O Domingo 7 ás 21,30 h. 
noAturuxo. 

Burel 
•TEATRO 

CIRANO DE BERGERAC 
De Edmon Roscand, repre
sentado pala compafiia Li
breescena, o Venres 5 ás 
19 h. no Auditório Muni
cipal. 

• EXPOSICIÓNS 

UXIOLOPEZ 
lste pintor arousán titula 
"Alum{nio" a mostra de 
obra recente de grande for
mato, que podemos ollar 

na galeria Borr6n 4 até o 25 
de Novembro. 

A Coruña 
•MÚSICA 

Do ROMANTICISMO 
AO NACIONALISMO 
Ciclo de música galega or
ganizado pola Fundación 
Barrié no Auditório do 
Palácio da Ópera a cargo 
da Orquestra Sinfónica 
de Galicia. O Martes 9 
con obras de Adaliz, Be
rea, Montes, Lens, Chané 
Baldomir e Gaos, con 
Ángeles Blancas Gulín 
na voz e Miguel Zanetti 
no piano. 

• LEITURAS 

XIX PRÉMIO EsQUIO 
Semana Literária, con mo
tivo do Prémio Esquio, do 
Martes 9 ao Venres 12 na 
Sala da Fundación Caixaga
licia ás 20 h. 

• EXPOSICIÓNS 

KAI Los BARRAL 
Mostra fotográfica que po
demos contemplar na Sala 
da Agrupación Cultural 
"Alexandre Bóveda". 

CHILLIDA 
Podemos contemplar unha 
escolma dos seus traballos 
no Museu. de Ane Contem
poránea Unión Penosa bai
xo o título de "O papel e a 
cerra". 

MADRID, LABIRINTO 
DE MEMORIAS 
Un século de fotografía en 
Madrid (1959-1936), na 
Casa da Cultura "Safoador 
de Madariaga" até o 14 de 
Novembro. 

ARTE MEXICANA: 
DE FRIDA KALHO 
A DIEGO RIVERA 
Por primelra vez no Esta
do, a Fundación Barrié, en 
colaboración co Museu 
Reina Sofia, organiza a 
exposición Arte mexicana: 
colección ]acques e Natas
ha Gelman, que recolle 
obras dos pintores máis 
importantes do século co
mo Kalho, Rivera, Si
queiros, Orozco ou Maria 
Izquierdo. 

SEBASTIAO SALGADO 
''Urna gra~a incerta" é o tí
tulo baixo o que se acobi
llan as fotografias do brasi
leiro na Casa do Home Do
mus, até o 20 de 
Decembro. 

PABLOÜRZA 
A pintura de Orza está ex
posta na Biblioteca Pública 
González Garcés . 

• CONFERÉNCIAS 

A ARTE DO SÉCULO 
QUE VEN 
Ciclo que se ven desenvol
vendo na sala "P. Ruíz Pi
casso" do Museu de Arte 
Contemporánea Unión-Pe
nosa e que, iste Mércores 
10 ás 19,30, acolle a José 
Guirao para falar dos "Es
pectáculos para un novo 
século" 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

GALIZA EN Foco 
Vai pala X edición e acolle 
as fotografías de 32 profe
sionais da prensa galega. 
Promovida polo Clube de 
Prensa da cidade, encóntra
se no Centro Cultural "To
rrente Ballester" . 

•MÚSICA 

0 OUTRO CHOPIN 
O Xoves 4 no Centro Cul
tural "Torrente Ballester'', 
O out.To Chopin en Let.Ta e 
Música con M~ Teresa del 
Castillo, soprano, e Pablo 
Ferreña no piano. 

• LEITURAS 

XIX PRÉMIO EsQUIO 
Semana Literária, con mo
tivo do Prémio Esquio, do 
Martes 9 ao Venres 12 ás 
20 h. na Sala da Fundación 
Caixagalicia. 

A Fonsagrada 
• CONFERÉNCIAS 

ASAUDE 
NAS MULLERES 
Sobre a prevención do 
cancro falará Isabel Sala~ 
zar, ciruxana do Sergas, o 
Xoves 4 . E para o seguinte 
Xoves, odia 11, Lídia Sen~ 

ra, Secretária Xeral do 
SLG, Eva Díaz Alonso e 
Montse_ Arruñada, labre
gas, farano sobre "A situa
ción da muller labrega". A§ 
duas charlas ás 7 do serán 
no Salón de Actos do con
cello. 

Lalin 
• EXPOSICIÓNS 

TAUROMAQUIA E 
PROVERBIOS 
De Goya, será inaugurada 
iste Venres 5 ás 20 h . no 
Museu "Ramón M. Aller" 
e poderémola contemplar 
até o próximo día 21. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

RUTH M. ANDERSON 
Fotografias de Galiza entre 
os anos1924 -26 desta nor
teamericana que andivo 
polo país por encarga da 
Hispanic Society of America. 
No Museu Provincial até o. 
21 deste mes. 

PINTORES 
ROMANTICOS 
INGLESES 
Na España do século xix, 
no Museu Provincial, a 

panir do Domingo 7: 
l!IMÚSICA 

STEVE ÜIORDANO & 
}OHN BLAKE 
Este dous norteamericanos 
dos EEUU forman un duo 
de jazz (guitarra e violino) 
que estará, ·o Xoves 4, no 

av1c m a o axannos 
23). Neste mesmo local pe
ro o Sábado 6 ternos a 
oportunidade de escoitar a 
Dersu Uzala, grupo madri
leño, tamén de jazz, con 
Pablo Martí no saxo alto, 
Ramón Álvarez no baixo, 
José Gzlez. no saxo tenor, 
Cé¡¡ar Martín no piano e J. 
Harranz na batería 

. ÜRQUESTRA 
SlNFONICA DE 
PROKOVIEV 
Dá un concerto, dentro do 

' ciclo "Violins de Outono 
II" de Caixagalicia, o Xoves 
4 ás 20 h . no Círculo das 
Artes. 

Moaña 
•TEATRO 

LUGAR COMUN. 
Polo Teatro de Ningures o 
Sábado 6 dentro do progra
ma do ii Memorial "F. Vei
ga Alfonso". 

Monfor.te 
• EXPOSICIÓNS 

ÜS CAPRICHOS 
Amostra desta série de F. 
de Goya encóntrase na Ca-· 
sa da Cultura até o 7 de 
Novembro. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

UNHA PELICULA DE 
PEL V 
A aponación da galería Ma
risa Marimón ao Outono Fo
tográfico con dous autores Ja
vier Vallhonrat e Daniel Ca
nogar, un Prémio Nacional 
de Fotografia e unha firme 
promesa. Do 5 de Novembro 
até o 3 de Decembro. 

•MÚSICA 

MILLADOIRO 
Presentan o seu novo disco 
Auga de Maio, no Pazo dos 
Deportes "Paco Paz'', o 
Venres5 ás 20,30 h . 

•CINEMA 

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
lNDEPENDENTE 
Que celebrará a sua iv edi-

J 
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Unha das 
fotografías 
da mastrá 

colectiva 
que babea o 

título 
xenérico de 
'A vinganza 
de Verónica,. 
se pode ver 

en 
PONTEVEDRA 

Montse 
Frieiro 
expón 

pinturas e 
gravados na 

Galeria 
Sarga delos 

de 
PONTEVEDRA 
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ción do Sábado 6 ao Sába
do 13. Escolrnáronse unha 
dúcea de longametraxes e 
trinta e tres curtos que 
competirán polos prérnios -
do xuri e os galardóns do 
público. Case todas as fitas 
son inéditas no Estado e, 
entre outras, figuran Mun
do grúa do arxentino Pa
blo Trapero; Le temps re
trouvé (O tempo recupera
do), franco-italiana, de Ra
oul Ruiz; 1999 Madaleine, 
Fráncia, de Laurent Bouh
nik; Dropouts (Arrastra
dos), do holandés Will 
Wissink; ou Fünf-uhr
schatten (Cinco horas de 
sorp.bra), do xermano An
dreas Wunderlich. Dentro 
das curtametraxes podernos 
citar The raven (O corvo), 
do galego Tinieblas Gonzá
lez; Le café de la plage (O 
café da praia), Fráncia-Tú
nez, de Mohamed Ulad
Hohand; Fetch (Procurar), 
Austrália, de Lunn-Maree 
Danzey; ou Uma história 
de futebol, do brasileiro 
Paulo Matchline. 

• EXPOSICIÓNS 

A ESCALEIRA NO 
CINEMA 
Mostra fotográfica na Aula 
de Cultura de Caixavigo e 
Ourense, en colaboración co 
Coléxio de Arquitectos, até 
o 13 de Novembro. 

ARTISTAS 
CAMIÑANTES 
No Albergue de San Francis
co até o 23 de Decernbro, e 
serve para facer unha pe
quena hornenaxe a Conde 
Carbal, finado en Marzo 
deste ano. Ademais da 
obra de Carbal recolle as 
pinturas de Figueiras, Mo
reiras e Quessada Jr; as es
culturas de Enrique Conde, 
as caixas de Carballido, os 
debuxos de Alexandro Bo
billo e as fotografias de 
Berta Ares. 

Pon.tevedra 
• EXPOSÍCIÓNS 

MONTSE FRIEIRO 
Presenta as suas pinturas e 
gravados na galería Sargade
los, até o 24 deste mes, bai
xo o título de "Procedimen
tos orgánicos". 

CAXIGUEIRO 
Presenta a sua última pro
posta criativa na Sala de Ex
posicións de Caja Madrid bai
xo o título de "Xeografias". 

ANTON PATIÑO 
Ánforas e labirintos titula 
Patiño a exposición de pin
tura que podernos ollar na 
galeria Anexo· até o 20 de 
Novernbro. 

ESPACIOS 
ALTERNATIVOS 
Proporciónannos a oportu
nidade de coñecer a novas 
criadoras, até o 30 de No-

Convocatórias 
SAFARI FOTOGRAFICO 
A Agrupación Cultural "Alexandre 
Bóveda" da Coruña informa que está 
aberto o prazo de inscripción para o 
Safari fotográfico A Traba de Laxe 
que terá lugar o Domingo 14 de No
vernbro. Información e inscripcións 
no local da agrupaciión Avda. Linares 
Rivas 49, lº. Telf./Fax 981 244 355. 

FORMACION CONTINUA ero 

posto de traballo (Certificado ou nó
mina). Máis información no telf. 986 
280 776 ou nos locais de formación da 
CIG: Avda. do Aeroporto 92. 

LUOOTECA DA ASPGP 
En Ourense, para crianzas de 3 a 14 
anos, libre e gratuíta, todos os Venres, 
de 18 a 20 h, e Sábados, de 11a13. O 
programa de actividades artísticas e lú
dicas que poden desenvolver é amplí
simo: xogos cooperativos, tradicionais, 
psicornotrices, etc. Obradoiros de ces
taria, papiroflexia, cómic, cerámica, 
fotografía, astronomia, pintura, títeres, 
madeira, maquetas, encadernación, 
gravado, música ... Os obxectivos das 
actividades on logra que as crianzas se 
socialicen aprendendo a comunicarse 
e respeitarse, desevolver a sua criativi
dade, aprender a brincar e, sobre tudo, 
aprender a utilizar o seu tempo libre. 
A coordenación pedagóxica xeral co-

rre a cargo do profesor José Paz; a Lu
doteca está coordenada polos, monito
res Montserrat Femández Rodríguez, 
Óscar Dfaz González e Eduardo lgle
s ias Paz, adernais de colaboradores 
procedentes de rnaxistério e ducación 
social, diplomados, monitores de tem
po libre e obxectores. A información 
se precise pode ser recabada na Ludo
teca (António de Puga 4 - Sót. 1 ), ou 
ben no telf. 988 248 141. 

PRÉMIO PERIODISTICO 
"PuRoCoRA" 
O xomal El Progreso de Lugo convoca 
a VII edición deste prémio para artigas 
en galega ou castelán que foran publi
cados por vez primeira entre o 2 de Fe· 
breiro e o 15 de Decembro de 1999 en 
meios de comunicación escritos, espa
ñois ou extranxeiros, O tema é libre se 
ben o xuri considerará aqueles traballos 
que amasen unha rnáis alta considera
ción da solidariedade, comprensión e 
defensa dos valores democráticos. Re
rnitiranse catro exemplares da publica
ción onde fose dado a coñecer xunto 
cun sobre onde consten os seu dados 
persoais podendo, cada autor, presentar 
até 3 artigas diferentes. O prémio, úni
co e indivisíbel, é de 1.500.000 pta. e 
será dado a coñecer o 2 de Febreiro do 
2000. O xuri poderá decidir sobre cal
quer eventualidade non prevista e a de
cisión será inapelábel. t 

O sindicato nacionalista de Vigo con< 
vaca cursos para traballadores da em
presa privada ou autónomos de Dese
ño Gráfico, Interpretación de Planos 
de construción, Certificación ISO 
9000, Ofimática, Autocad, Técnicas 
de comunicación, Galega: iniciación e 
perfeizoarnento, Xestión meioambien
tal, Prevención de riscos laborais e 
Meios áudio-visuais. Para increberse é 

_preciso a fotocópia do DNI, do cartón 
da Seguridade Social e acreditación do 

vernbro, como Marina Fer
nández que mostra a sua 
pintura no pub Alsir; Laura 
Eva López que o fai na Ca
bana; Adolfo Bárcia fai un
ha intervención 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 edifi
cio Sarmiento do Museu de 
Pontevedra. 

A VINGANZA 
DE VERONICA 
De Man Ray a Matth~w 
Barney. Exposición da co
lección de fotografia con
temporánea Lambert Art 

CoUection 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 varie
dade de estilos e carniños. 
A idea do "verum icon" 
(imaxe auténtica) aponta 

Outono fotográfico 
Numerosas as actividades 
e exposicións, como todos 
os anos, que recolle o Ou
tono Fotográfico que se de
senvo lve por case toda a 
nasa xeografia e no que 
participan cir~co novas 
institucións. Vaiamos co
as exposicións, coas de 
OURENSE: "Deriva", 
de Eduardo Ochoa, unha 
série de imaxes sobre es
caleiras, na libraria Eixo 
do 29 de Outubro ao 13 
de Novernbro; "Foto• 

_ press 99", os me llores 
trabailos de fotoperiodis
rno español nq Museu 
Municipal, do 29 de Ou
tubro ao 17 de Novern
bro; "XV Concurso Xti· 
ventude 99" e "Certame 

·de Fotografia 98", do In
juve, n'a Casa da Xuventu
de, do 29 de Outubro ao 
14 de Novembro; "Galiza 
en foco", organizado polo 
Clube de Prensa de Fe
rrol, reune a 35 fotopori- . 
distas galegas no Ateneu, 
do 29 de Outubro ao 13 
·de Novembro; "Encon
tros", de Mark Ritchie, 
imaxes de vários anos de 
distintos lugares, en Stu
dio 34, do 1 ao 15 de No
vernbro; "Metade e meta· 
de", traballos de J. Arisa 
e S. Munuera, españois, e 
E. Hernández e Y. Lom
ba, cubanos, ca carpo co
mo nexo de unión, na ga
lería Viso!, do 1 ao 10 de 
Novernbro; "O viño e o 
camiño de Santiago", os 
prémios e obras escolma
das deste certarne, no café 
Bohemio, do 1 ao 30 de 
Novembro; "Mercado de 
Santo Agostiño da Coru-

ña", do colectivo "Olla 
de vidro" da A.C. Ale
xandre Bóveda sobre esta 
praza de abastos, no Llceu, 
do 1 ao 15 de Novembro; 
''Escola de Arte António 
Failde", os traballos do 
alumnado do Ciclo Supe
rior de Fotografia, na pró
pria escala de arte, e os de 
Deseño Gráfico, nos trin
ques de InÚrópticas, du
ran te tuda Novembro; 
"Alfonso (1902-1998)", 
do fotógrafo madrileño 
Alfonso Sánchez Portela, 
no Museu Municipal, do 3 
ao 17 de Novernbro; 
"Rick Dávila 1989-
1998", de Rick Dávila, 
que recolle imaxes dos 
seus proxectos máis im
portantes, na Aula de 
Cultura de Caixagalicia do 
4 ao 30 de Novernbro. En 
CELAN O V A, do 1 ao 
15 de Novembro, "Anó
~imos?", de X. Vázquez 
Arías, o Rizo, as persoas 
da bisbarra de Celanova 
nas suas feiras e festas dos 
anos 50-60, n¿ Centro de 
Servizos Sociais; "Viño 
con esmero", de Santi M. 
Arnil, na cafetaria Améri
ca, do 2 ao 30 de Novem
bro. En SANTIAGO, a 

. voluntaria en N icarágua 
do CosAL, Carme Vidal, 
rnostra "Nicarágua, espe· 
ranza dun povo", na Ca
sa da Xuventude, do 2 ao 
15 de Novembro; "Foto 
traballo 99", os prérnios 
e fotografias escolrnadas 
deste certarne de Nortem
po, no Hotel Los Tilos, do 
29 de Outubro ao 14 de 
Novembro. En MACE
D~, no castelo, do 2 ao 

CuRSOS NA SALA RITUAL 
Que se encontra na rua Romil 13 de 
Vigo e organiza cursos de percusión 
djembé de iniciadón, o 22 e 24 de No
vembro, e o mesmo pero de II nível o 
29 de Novernbro e o 1 de Decernbro, 
impartidos por Agustin Garcia. O curso 
de darbul<a, tambores de arco, pequena 
percusión, realízarase o 15 e 16 de no
vembro impartidos por Paco Dicenta. 
Prazas limitadas, 5.000 pta. curso. 

cara a surprendente evolu
ción da fotografia no século 
XX. 

•CINEMA 

DUAS RAPAZAS DE 
HOXE 
O Mércores 10 ás 20,15 e 

16 de Novembro, ''Máxia 
no Carreira", de Simón 
Balvis, os magos máis des
tacados do país que pasa
ron polo Mesón do Carrei
ra de Lugo . En RIBA
DA VIA, na Casa da Cul
tura, do 2 ao 30 de No
vernbro, "Ribeira Sacra", 
de Xosé M. Otero. En 
VERIN, na Casa da Xu
ventude, do 1 ao 14 de 
Novernbro, "Visións ve• 
rinenses en branco e pre· 
to", o resultado dos cur
sos organizados polo con
cello; e o Verin finisecu
lar, de Plácido L. Rodrí
guez, na Casa do Escudo 
durante todo o mes, con 
diferentes currunchos da 
vila. En LUGO, no Edifi
cio Administrativo da Xun
ta, do 2 ao 30 de Novem
bro, "IX Certame Medio 
Ambiente 99", certame 
organizado polo Ateneu 
de Ferrol. No BARCO 
DE V ALDEORRAS, na 
Casa da Cultura do 4 aei 

18,, El imperio de los sen· 
tidos, de Femando Flores, 
na que a constante é a 
reiterada irnaxe da figura 
ferninina. No CARBA· 
LLIÑO, na sala de expo
sicións do Auditório do 4 
a 13 de Novernbro, Ilus· 
tragráfica 99, dos alunas 
da Escola de .Arte António 
Failde. Hai rnáis exposi
cións en marcha e infor
marémosvos a medida 
que vaian abrindo. Para 
máis dados sobre os cur
sos, presentacións, pro
xeccións e outras activi
dades, o mellar é solicita
la na Casa da Xuventude 
de Ourense.+ 

22,15 h. na Sala de Caja 
Madrid. A fita, dirixida por 
Mike Leigh en 1997, mostra 
o reencontro de duas com-
pañeiras de piso após 6 
anos. 

•TEATRO 

TEATRO PARA 
CAMALEONS 
O Xoves 4 e Venres 5 no 
Principal por Matarile Tea· 
tro. 

• CONFERÉNCIAS 

lNTELECTIJAIS E 
NACIONALISMOS 
É o tema sobre o que falará 
Jon Juaristi, o Mércores 10 
ás 20 h. no Auditório de 
Caixa P~a, dentro do 
ciclo organizado polo Ate-
neu pontevedrés sobre "O 
papel dos intelectuais nesta 
fin de século". 

Redondela 
• CONFERÉNCIAS 

ENRIQUE SANFIZ 
Pon o ramo ao ciclo sobre 
os meios de comunicación 
que organiza o BNG local, 
o Venres 5 ás 20 h. no Au-
ditório "Xosé Figueroa". 

• EXPOSICIÓNS 

UXIO CABALEIRO 
Na Casa da Torre, e até o 
31 de Decembro, colga a 
sua pintura Uxio Caba-
leiro. 

Ribadeo 
•TEATRO 

CIRANO DE BERGERAC 
De Edrnon Rostand, re-
presentado pala compafiia 
Libreescena, o Domingo 
7 ás 22 h . no Teatro do 
IESl. 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

MANUEL ROMERO 
O coruñés, afincado no 
Reino Unido, inaugura, iste 
Xoves 4 ás 20 h; unha mas-
tra de óleos na Sala de Ex-
posicións da Fundación 
Araguaney. "Examen mi-
croscópico, case anatómico, 
de apariéncias ordinárias da 
natureza, levadoo ao surrea-
lismo, pero empapados dun-
ha quietude case psíquica" 
segundo Bill Hopkins. Até 
o 15 deste mes. 

CARME P ALLARÉS 
Inaugura o Venres 5 ás 
20,30 h. unha mostra da 
sua pintura na galeria Citá-
nia e poderernola ollar até 
o 3 de Decembro. Sábados 
e festivos pechado. 

ARTE DO CISTER 
Na Galiza e Portugal, orga-
nizada palas fundacións 
Barrié e Calouste Gulben-
kian, inaugurase iste Xoves 
4 ás 19,30h. no Museu do 
Povo. As manifestacións 
artísticas auspiciadas polos 
moruces brancos do Cfster 
durante case sete séculos. 
Até o 27 de Novembro. 

RENATA ÜTERO 
Moscra unha instalación 
na sala NASA. 

MIGUEL MOSQUERA 
"Jazz Fussion"denomina o ar-
tista ourensán a mostra de 
case trinta collages e ensam-
blaxes, nunha hornenaxe a 
todo o que esta música ten de 
encontro fortuíto, e que po-
demos ollar na galeria Trinta 
até o 15 de Novembro. 

TREMA TERRA. ARTE 
RITUAL AFROCUBANA 
Os rituais das principais reli-
xións: Vodu, Espiritismo, 

lwa•a 
dream, 

unha da1 
obras de 

Manuel 
Romero que 
~en verse 

en 
SANTIAGO 
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Santeria, Regla, Conga e 
Sociedade Secreta Abakuá 
na igrexa de San Domingos 
de Bonaval. Os grupos cu
banos Malaika e La ]ung"la, 
representan os rituais tal e 
como se realizan na illa cari
beíila. Organizado pola Fun
dación Granell. 

CGAC 
Até o 8 de Decembro po
deremos ver, no Centro 
Galega de Arte Contem
poránea, as 35 obras do xa 
desaparecido Rafael Baixe
ras, 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. 

TuRGALIZA 
www .turgalicia.es 

Guia galega de turismo e ócio con infor
mación obre a nosa cultura e patrimó
nio, ademais de ervizos de aloxamento. 
restauración, centros sanitários ... todo o 
que o visitante precisa para viaxar por 
Galiza.t 

loa ido 
expón a• 

aua1 
pinturas en 

VIGO 

ARTE AFRICANA. 
A TERCEIRA 
DIMENSJON 
No Pazo de Bendaña, sede 
da Fundación Granell, expo
sición artellada con máis de 
un cento de pezas proce
dentes de nove países da 
África Subsahariana. A co
lección é propriedade de 
Joaquín Yebra e cédea ao 
museu durante tres meses 
para a sua exibición. Ade
mais, oeste mesmo centro, 
podemos contemplar a co
lección Xogo de Suxe1"én
cias, Granell e Arquitectura 
e tamén Os Libros de 
Artista, con pezas d roáis 
d tenta autores. 

CAMIÑO DE 
SANTlAGO VIRTUAL 
Unha nova forma de via
xar polo Camil'ío e polo 
tempo sen ter que moverse 
de an Martifio Pinário. 
Até o 31 de Decembro. 

SANTlAGO 
Asi se titula a mostra que 
podemos contemplar, até 
o 31 de Decembro, no Pa
zo de Xelmfrez, Coléxio 
Fonseca e San Paio de An
tealtares. 

PEREGRINACIONS 
XUDEAS 
Formada coas imaxes dos 
fotógrafos israelís Micha 
Bar-Am, Alex Levac, Kobi 
Klamanovitch, Scholomo 
Taitz e Jonathan Torgov
nik recorre os catro polos 
de atracción xudea: as 
tumbas dos zaddikim (ho
mes santos) de Galilea, o 
Hillula del Baba Salí de 
Netivot, o Norte de África 
e a tumba do rabino Nah
mán en Tratslav (Ucrai
na). Até o 12 de Novem
bro no Museu das Peregri
nacións . 

Musw 
DO Povo GALEGO 
Ademais dos fundos habi
tuais do centro, tamén po
demos ollar a mostra adica
da a Santiago e os camiños de 
Santiago e a de esculturas de 
X. Francisco López Noia 
Francés titulada Fauna. 

ARTE GALEGA 
A Confederación de Empre
sários de Galiza 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 

REAL FILI-IARMONJA 
DEGALIClA 
Dirixida por Helmuth Ri
lling e co Trio Fontenay 
(Wolf Harden no piano, 
Michael Mücke ao violino 
e Jens Pete Maintz no 
violoncelo), o Xoves 4 ás 
21 no Auditório de Galiza, 
con obras de Schubert e 
Beethoven. 

AsOCJACION FUNGOS 
Concerto folc desta agru
pación, na sala da Funtla
ci6n Cwxagalicia, o Martes 
9 e Venres 19 ás 20,30 h. 

•TEATRO 

SE O VELLO SINBAD 
VOL VESE AS ILLAS 
De Álvaro Cunqueiro, di
rixida por Fabio Mangoli
ni e adaptada por Quico 
Cadaval, será representa
da polo Centro Dramático 
Galego, até o 21 <leste 
mes, no Salón Teatro . 
Mércores e Domingo ás 18 
h; Xoves, Venres e Sába
do ás 20. 

Verin 
• EXPOSICIÓNS 

ÜS DESASTRES DA 
GUERRA 
A coñecida série de Goya 
permanecerá, até o Domin
go 14, na Casa do Escudo 
onde pode ser aliada. 

Vigo 
• EXPOSICIÓN$ 

BIENAL 
INTERNACIONAL DE 
GRAVADO 
A quinta edición deste cer
tame encóntrase exposta 
na Casa das Artes ate o 19 
deste mes. 

LosrDO 
Ocupa coas sua pintura a 
Sala de Arte de Caixavigo 
até o 11 deste mes. 

MODERNISMO 
CATALAN 
Máis de 20 artistas desde _ 

Anúncios de balde 
• A asemblea do BNG en Catalun
ha celebrará o seu tradicional ma
gosto no Merendeiro de La font de 
Las Planas, o vindeiro Sábado 13 de 
Novembro, coa asisténcia de Cherna 
Ferreiro Abelleira, deputado do BNG 
no Parlamento Galega e responsábel 
de Emigración, ademais do grupo tole 
Ondina Xana. 

•Clases de ioga en Bauzas (Vigo) 
todos o Martes e Xoves de 7 a 8 do 
serán impartidas por Angel Guesala
ga "Kailas", profesor de Sanatana 
Dharma. Máis información no Telf . 
986 304 357. 

• Vendo xarope de planta de aloe 
vera. Compatíbel con calquer trata
mento médico. Tetf. 616 323 933. 

• Compro selos novos baixo facial. 
Tamén tarxetas telefónicas. José Ma
nuel telf. 91 376 07 23. 

•Véndese terreo en Celeiro-Vivei
ro, céntrico, perto do porto e a carón 
da rúa. 1000 m2 edificables. Prezo a 
convir. Telf. 985 735 669, 982 128 
840 e 987 607 059. 

• Oferécese xoven terapéuta, en Vt
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. 656 841 190. 

• Señora oferécese para cuidar pa
las mañás ou noites a señora maior na 
zona de Vigo ou Santiago. Telf. 606 
077 607. 

• Vendo impresora matricial Epson 
LQ-200 por 10.000 pta a negociar. 
Manolo, telf. 616 354 911 

• Paso traballos a ordenador (gráfi
cos, teses, etc.), rápido e económico 
para a zona de Vigo. Tetf. 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
etbimento e com o objectivo de aumen
tar a presom social para dar passos 
cara a sua liberdade, pom-se andar 
esta marcha Animamos-vos a colabo-

Rusinyol, pasando por A. 
Gaudi, até Mas i Fondevi
lla, móstránnos a sua vi
sión do modernismo a 
meio de óleos, deseños, 
acuarelas, estucos policro
mados e alfaias. Na Sa"la de 
Exposlci6ns do Centm Cul
tural Caixavigo até o 14 de 
Novembro. 

MONTSE AMIGO 
Emfüa Guimeráns e Helena 
Lapeña mostran as suas cria
cións, pintura, cerámica e 
fotografia, na galeria Abel 
Lepina até o 13 de Novem
bro. 

XACOBEO 
Exposición bibliográfica, 
iconográfica e documental, 
con exemplares dos séculos 
XVI a XVIll ou máis recentes 
do XIX. Aberta até o 1 7 de 
Decembro, na Biblioteca 
Penzol. 

rar na sua organiza<,t0m, difundir a con
vocatória e participar nela. É 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 conta 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 -<Je 
duas árbores autóctonas. Envia 500 
pta. (xiro , selos ... ) ao Apdo. 35 de 
Chantada ou fai o ingreso na conta 
11 5-2 de Caixavigo en Chantada indi
cando neme 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.net 

• A Asociación Cultural e Viciñal 
"Emílio Crespo" de Návia (Vigo), ofe
récelle a todas as persoas, xovéns 
artistas, de Vigo e bisbarra a opor
tunidade de expor as suas obras na 
sede da asociación. Telf. 986 241 
534, de Luns a Venres de 17 a 20 h. 

• 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 id_ade. Telf 923 267 657. 

_ • Esquerda Nacionalista-Mocidade pon 
á venda OS textos da IV Asernblea Na
cional baixo o título de "Galiza a nosa 
pátria A esquerda, a nosa identidade". 
Envianos 300 pta. en selos ao apdo. 
384, 15780 de Santiago e recibiralos 
xunto cun autocolante co texto: Militares 
para que? Abolición do exército. 

• Precísase secrelária con coñeci
mentos de informática a nível usuário 
e galego. Tlf. 656 911187. 

• CONF~RÉNCIAS 

PRÉMIOS XERAIS 

PANORAMA 
DA RADIO EN 
EsPAÑA 

• 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 eeonómica, 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. Telt. 986 250 922. 

• A venda, nas principais livrárias de 
Vigo, o livro intitulado "Recuperando 
a nossa história 11" realizado ·por o co
lectivo feminista Mulheres Nacionalis
tas Galegas ao prei;o de 700 pta. A 
biografía de urna dúzia de mulheres 
destacáveis da história da Galiza e 
resgatadas da escassa valorai;áo da 
mentalidade androcéntrica que impreg
na a história oficial. MNG {Vigo), Romil 
80, entrecháo. Telf. 986 281 781. 

• UDCe a venda dunha casa de cantei
ria, amoblada, en Saltar {Ourense), con 
horta de 2.000 m2. Razón nos tetf. 988 
4B6 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. 

• Véndese moto Vespa C-BF. 50.000 
pta. Telf. 981 857 257. 

• 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 perteito 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) Tetf. 
981 347 060 ou 619 488 761. 

• Oferécense señoras para servizo 
no fogar. Garantida seriedade, respon
sa.bilidade e capacidade. A meia xoma
da, por horas ou de mañá Tamén limpe-

- za de oficinas. Na comarca de Ferrol-Te
rra Telf. 981 347 960 e 619 488 761.+ 

•TEATRO 

EL FLORIDO PENSIL 
Basada na novela do mes
mo título de A. Sopeña 
Monsalve, cántanos, con 
grande sentido do humor, 
as andanzas de cinco nenas 
da posguerra española can
do ian á escola. Represen
tada por Tanttaka Tea· 
t-roa no Centro Cultural 
Caixavigo e dirixida por 
Fernando Bernués e Mireia 
Gabilondo o Venres 5 ás 
22,30 h. e o Sábado 6 ás 
20,30. 

MALABARES 
Todos os X oves, de 19 a 
20,30 h . na Sala Ritual 
(Romil 13). 

•MÚSI~ 

CONCURSO GALEGO 
DE PIANO 
Segunda edición deste 
concurso, organizado polo 
R.C. Náutico nos seus lo
cais ás 10 h. o Sábado 6, 
Domingo 7 e Sabado 13 . 

COMPOSICION CORAL 
II Concurso de Composi
ción Coral Galega o Do
mingo 7 na Sala de Con
certos do Centro Cultural 
Cwxavigo. 

CARI.OS FERRA TER 
Primeira mostra desta 
tempada do Coléxio de 
Arquitectos adicada a un
ha das principais figuras 
da arquitectura española 
da actualidade. Até o 11 
de Novembro poderemos 
contemplar os planos, 
maquetas e fotografias 
dos proxectos asi como 2 
áudio-visuais sobre a ar
quitectura deste barcelo
nés. 

XosÉ L. SANT ALLA 
"On mundo feliz" noméase 
o ensaio fotográfico deste 
artista que podemos ver na 
galeria Ad Hoc até o 10 de 
Novembro. 

"20 anos de narrativa galega. 
Xerais 1979-1999" contará 
coa participación de Dores 
Vilavedra, Xosé Miranda, 
Ramón Pernas, Ramón Ni
colás Rguez. e Manuel Bra- -
gado que fará de moderador 
desta mesa redonda-coló
quio, o Venres 5 ás 20 h. no 
Paraninfo da Universidade. 

Dentro do ciclo que co 
título Sociedade e sécu
lo XXI, estase a celebrar 
no Centro Culturaf Cai
xavigo, o Xoves 4 ás 20 
h., impartirá unha char
la o Director de Servi
zos Informativos da Co
pe José Apezarena Ar
miño. 

Porto 
•MÚSICA 

CESÁRIA ÉVORA 
A embaixadora da música 
de Cabo Verde no mundo 
estará no Coliseu o Sábado 
6 de Novembro ás 22 h.• 
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A Semana Micolóxica Galega celebrada en Chantada quedou desbordada pala demanda do público 
' . :. ... 

Como fartarse de cogumenlos sen envelenarse 
94> H.V. 

Pan de cobra, pan do demo, 
rebenta bois ... eis vellas defi
nicións d.os cogumelos, un 
manxar q~e vai perdendo o 
estigma e que a cada ten 
máis predi-camento. Ainda 
que se poden colleitar duran
te todo o ano, é no outono 
cando cada vez máis persoas 
saen ao monte na recolleita 
destes fungos, unha activida
de que precisa certa prepara- . 
ción prévia para evitar enve
lenamentos. 

Se topa no monte con alguén · 
armado dunha cesta perforada 
e dunha navalla e enfundado 
nunhas botas de montaña, non 
tema, vai por setas. A .espécie 
--<los colleitadores- coñece un
ha expansión á luz de que a 
Galiza goza dunha privilexiada 
situación como produtora ·de 
cogumelos silvestres, circuns
táncia que proclaman apoloxe
tas de diverso signo. 

Entre estes últimos, están os 
· ~ membros da Federación Gale

ga de Micoloxia, entidade que 
vén de organizar a XVIII Sema
na Micolóxica Galega, celebra
da en Chantada durante a pa
sada ponte do Samain. Ali dá
banse cita afeizoados en xeral, 
gastrónomos, investigadores 
forestais, cociñeiros e biólogos. 
De feíto, a organización ficou 
desbordada ao triplicarse a de
manda das 250 prazas ofereci
das para este evento, que ade
mais incluía o 1 Congreso Na
cional dt;i Micoloxia. 

Con máis ·de cen variedades de 
cogumentos na Galiza, de sa
bores e aror:nas diferenciados, 
xa era tempo de que a micolo
xia fos!'!~ unha afeizón extendi
da, ainda que esta ten alguns 
secretos. Por suposto, no caso 
de ir ao monte a colleitalas, an-

. tes convén que recibir un ha for
mación suficiente para apren
der a diferenciar os comestíbeis 
dos velenosos. Se ha[ agunha 
dúviC!a, mellar é mercar unha 

·L desas bandexiñas que venden 
nas tandas de alimentación. 
Unha vez salvada a premisa de 
consumir. con seguridade, non 
se arrincan, córtanse cun coite
lo polo pé e límpanse. Hai que 
collar os fungos novos e sans, 
transportalos nunha cesta per
forada de vímbio ou castiñeiro 
que permita levalos ventilados 
e sen esmagar para consumilos 
<? antes posíbel. 

Na cociña, hai que procurar 
non lavalos, é mellar retirarlle a 
terra cun cepillo e se é preciso 
limpalos cun pano húmido. A 
cocción debe ser mínima no ca
so das espécies delicadas e 
nunca superior a vinte minutos 
coas máis tenaces. lso si, hai 
que evitar camelos ,pouco coci
ñados, requentes, en grandes 
cantidades ou con excesiva fre
cuéncia, xa que se trata dun ali
mento de difícil dixestión. Sobre 
as cuestións relativas á coclña, 
sabia moito o micólogo Luis 

Freire, precisamente homena
xeado nesta semana de micolo
xia, ainda que hoxe son nume- . 
rosos os entendidos. 

Valor nutritivo 

Ademais, como alimento, os 
fungos teñen un valor nutritivo 
que non hai que desbotar. Ca-

, se non teñen graxas e daquela 
aportan poucas calorías á dieta, 
o seu valor nutritivo é semellan
te ou superior ao de diversas 
hortalizas, teñen moitas proteí
nas asimilábeis, ao igual que 
hidratos de carbono e vitaminas 
a eito. Logo, hai casos particu
lares, como o champiñón sil
vestre, que ten substáncias que 
diminuen o colesterol, ou o co
gumelo de San Xurxo, que re
duce o azucre. Nalgunhas oca
sións chegan a ter elementos 
inibidores dalgunhas enfermi
dades. 

Pero para degustar os cogu
menlos hai que ter algo de man 
para a cociña e asi aproveitar o 
seu sabor orixinal e poder en
gadirlles os ingredientes que 
mellor resalten as suas cualida
des. En todo caso, e como pro
ba, primeiro é mellor grellar un 
par de exemplares cunhas pin
gas de aceite e un petiso de 
sal. Despois, segundo o resul
tado, podemos escoller a pre
paración que máis nos seduza. 
Uns níscalos van moi ben en 
tortilla, pero en xeral dan resul
tado con calquer ·preparación. 
Outros cogumelos requiren un
ha coci.ña máis elaborada. Ta
mén hai quen prefire explorar 
as cualidades alucinóxenas dal
guns · fungos ·específicos,. pero 
en xeral a maioria entande a 
micoloxia desde un ponto de 
vista gastronómico convencio
nal.+ 

No debuxo, a parte superior é o sombreiro. Na xona superior do 
pé está o anal e abaixo a volva e o bulbo. As fotogrofias corres· 
panden, de arriba a abaixo: cantarela, bola de neve, niscala e 

boleto madeirudo. 

A enxurrada 
. ~ . 

m1grator1a 
~CISCO CARBALLO 

Beiras calificou de "enxu
rrada" ao fenómeno da 
emigración galega nos 

seus períodos máis altos. Agora 
A. Magariños ocúpase nunha 
fermosa obra -A emigración ( ed. 
Laiovento )- de analizar paseni
ñamente tal acontecer secular. 

Antes abordaron este tema au
tores de diversas tendéncias e 
que acoutaron aspectos varia
dos. Magariños é quen abarca 
máis a complexidade deste fenó
meno; posibelmente o máis 
transcendente e decisivo para a 
realidade galega cóntemporá
nea. De entrada a cuantifica
ción da emigración transoceáni
ca, e só a deducida dos censos 
fi scais, estremece: de 1860 a 
1970 Galiza perdeu 1.193.476 
habitantes. Se a estes sumamos 
a perda pola emigración penin
sular e europea, o resultado é 
asombroso. 

Non é de extrañar que agora te
ñamos perda demográfica vexeta
tiva: tiña que vir ese intre dados 
os antecedentes. Ten que ser asi 
porque as clases sociais sempre 
máis fecundas son as que emigra
ron e as mesmas que agora care
cen de seguridade laboral para in
vertir a situación povoacional. 

Sen dúbida que o problema des
te momento histórico de Galiza 
é preocupante: cunha demogra
fia descendente e cunha estrutu
ra laboral desaxei tada é suma
mente difícil dominar as conse
cuéncias negativas da emigra
ción que nos esmagou ata 1970. 

A aruílise que Magariños fai dos 
anos 1900-1936, demostra que 
aq uela emigración "cumpriu a 
función reservada á mortalidade 
catastrófica no ciclo demográfi
co amigo: restablecer o equili
brio perdido entre poboación e 
recursos." Pero non destru iu a 
estru tura product iva do país. 
Mais ben a afortalou en benefi
cio das clases dominantes. Á 
dos anos 1958-1970 sumáronse 
outras causas para cambiar tal 
estrutura. Pero a aquela non lle 
sucedeu ainda unha nova que 
satisfaga as necesidades dunha 
povoación existente. 

Só unha resposta axeitada que es
trutura industrial e socialmente 
Galiza, pode invenir a nosa reali
dade demográfica. A realidade 
obxectiva clama por un poder ao 
servfcio do país, a ideoloxía do
minante, introxectada nos vo
tantes, pervirte a solución aupan
do aos sanguezugas que impiden 
un presente transformador.+ 

V oLVER AO REGO 

Os maxistrados exixen 
unha suba nos salários 
do 25 por cento. E este 

aumento non é para corrixir o 
atraso endémico da Xu~tiza, 
non, os xufces, que cobran un
ha média de 500.000 pesetas ao 
mes, afirman que esta suba é a 
única maneira de evitar a pre
varicación. Se esta xustifica
ción é correcta, que fará a 
maioria da povoación, que co
bra ao redor de 125.000 pesetas 
e conténtase cunha suba anual 
do 2 por cento? Con razón o 80 
por cento dos cidadáns descon
fía do labor da xudicatura. + 




