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HB súmase ás concentracións que convocou o lehendakari despois de ETA anunciar o fin da trégua 

NECESITAMOS A PAZ 

Antonio Tabucchi 
AFIRMA PEREIRA 

Traducción: Dolores Martínez Torres 

Unha gran novela civil. 
Unha obra destinada 
a perdurar no tempo. 
Agora tamén 
en lingua galega. 

ga 1a 

BNG, PSOE e PP 
negócian unha 

moción de 
censura en 
Pontea reas 

(Páx. 11) 

O Simpósio Castelao 
abre o ano 

de celebracións 
(Páx. 32 e 33) 

ALBERTO/Voz Noticias 

Monf orte e o método eleitoral 
O sucedido coa repetición parcial das eleicións en Monforte de Le, 
rnos confirma que a Lei Eleitoral está obsoleta no seu principal me, 
canismo: corno se realiza o voto. Visto n sucedido, a difusión prévia 
das papeletas é unha perversión total do secreto de voto, facilmen, 
te vulnerábel e susceptíbel de todo tipo de trapelas de boicot, an, 
tes, durante e despois de pechadas as urnas eleitorais. 

Hai que lembrar que na Unión Europea é unha excepción bananei, 
ra o método aqui vixente de reparto alegre e masivo de votos duran, 
te a campaña eleitoral. Na maioria dos países democráticos, e mes, 
mo nos que se achegan ao voto como médio de manifestar a vonta, 
de política con liberdade, tense a gala o uso o~rigado do voto en ca, 
bina. Pero é que, ademais, o acceso á papeleta de voto só se obtén 
no momento de ingresar o cidadán ao Coléxio Eleitoral. O circense 
suceso de Monforte, onde mesmo se poderian ter que repetir, por 
terceira vez, os comícios municipais, non se soluciona coa decisión 
do Tribunal Superior. Poderia repetirse cantas veces se quixer. Ou 
se troca este aspecto da Lt:i Eleitoral, decisivo para a liberdade e a 
democrácia, .PU seguiremos sempre metidos na mesma palinódia. • 



2 
Nº 911 - ANO XXII 

•••••••••••• 
ANOSA TERRA 

Empresa Xomalística Editora: 

Promocións Culturais Galegas SA 

Consello de Administración: 

PRESIDENTE: 
Cesáreo Sánchez Iglesias. 

1 

VICEPRESIDENTE: 
Xaquin Acosta. 

CoNSELLEIRO DELEGADO: 

Xosé Fernández Puga. 

VOGAIS: 
Alberte Ansede, 

Xosé M• Dobarro, 
Antolin Femández, 

Manuel Veiga, Xosé Castro 
Ratón, Manuel Portas e 

Xan Costa. 

SEcRETARIO: 

Xan Pil\eiro. 

Director: 

Alonso Eiré López 

Redacción: 

Gustavo Luca de Tena, 
Xan Carballa, Manuel Veiga, 

Horácio Vixande, 
Arantxa Estévez. Carrne Vida!, 

Paula Castro, Paula Bergantit\os. 

EotCIONS ESPECIAIS: 

Xosé Henrique Acuna. 

DE.sEÑO DE MAQUETA: 

Xoselo Taboada. 

Colaboradores: 

MADRID: 
Manuel Seoane. 

BARCELONA: 

lria Varela. 

PoRruGAL: 
Gor1Q3.lo Nuno. 

SANIDADE: 

Maria Alonso. 

CULTURA: 

Xoán M Estévez, 
Celso López Pazos, 

Manuel Vilar, Lupa Gómez, 
óscar Losada, Gonzalo Viles, 

Xosé M. Eiré Val , 
Xosé M1 de Castro Erroteta, 

Xesus González Gómez, Manuel 
Rivas, Borobó. 

LF.CER: 
Lu Isa lgrexas 

Fotografía: 
Andrés Panaro. 

XoséMana, 
VozNotfclas. 

Ilustración: 
Xosé Lois, Pepe Carreiro, 

Calros Sttvar, Gonzalo Viles, 
Suso Sanmartin. 

Publicidade: 
Carlos Martinez Mufioz 

Xefa de Administración: 
Blanca Costas 

Subscripcións: 
Lola Femández Puga 

Vendas: 
Xosé M. Fdez. Abraldes 

Redacción e Administración: 
Ruado Príncipe 22, babeo. 

36202 Vigo 
Apartado 1371. 36200 V-190 

Edición Electrónica: 
www.anosaterra.oorn 

Teléfonos: 

REl.JACCION: 

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

antpc;g@arralds.es 

ADMINISTRACION. SUBSCRIPCIONS E 

PueuaDADE: 
(986) 43 38 30• 

Imprenta: 
E.C. C-3 1958 

Depósito Legal: 
C-963-1977 

ISSN: 
0213-3105 

Non se mantén 
canespondéncla sobre 

ortxlnals non sollcltados. 

Esta permitida a reproduclón 
sempre que se citar 

. procedéncla. 

A 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 2 DE DECEMBRO DE 1999 

As mobl1izacións deste catorce meses non foron quen de mudar a posición do Govemo sobre o translado de presos que mesmo Joaquín Almunia redamaba a víspera da ruptura da trégua. 

HB sumarase ás concentracións pola paz convocadas para o .dia 3 de Decembro 

O imobilismo do PP propicia 
que ETA rache a trégua 
· .. _· 

* AFONSO EIRÉ- XAN CARBALLA 

"Non hai dúbida de que o povo basco quer, necesita e reivindica a paz", así explicaba a Mesa Na
cional de HB a sua decisión de sumarse ás concentracións convocadas polo /ehendakarí lbarretxe 
para o próximo Venres dia 3 de Decembro, ante o anúncio de que ETA rachará a trégua ese mes
mo dia. Desde Euskal Herria pensan que a decisión ainda ten volta atrás e multiplícanse os en
contros, institucionais e partidários, públicos e segredos. Os bispos oferécense de novo a negociar. 
Os únicos que non parecen mudar o discurso son o governo de Aznar e o seu partido, o PP. 

sensación de que o proceso de 
paz en Euskadi estaba paralisa
do era evidente para case to
dos, incluido o (3overno Aznar. 
Juan Carlos 1, en 

e, sobre todo, a "ser magnáni
mos" e antepoñer o dereito á vi
da, á paz, a outros intereses. 
Pronunciáronse neste senso to-

a sua aposta para negociar e fa
cia saber os seus postulados 
publicamente. 

tres solemnes 
dos os bispos 
bascos repetidas 

ocasións neste N 
último ano, d~- as duas 

veces, pero ta
mén a Conferén
cia Episcopal Es
pañola. Ao mes
mo tempo conti
nuaban a sua la
bor mediadora 
denunciando non 
só o imobilismo 
do Governo Az-

O próprio PSOE tamén se dá 
canta da circunstáncia e Joa
quín Almúnia non só se reune 
con Arzallus para empuxarar po
lo proceso, senón que lle pide a 
Aznar que realice xestos cara 
ET A, entre eles o dun traslado 
importante dos presos antes do 
Nadal. Pola sua banda Felipe 
González criticaba o imobilismo 
de Aznar, afirmando agora que 
o seu sucesor xa sabia que ET A 
ia rachar a trégua. 

mandara que se 
realicen move
mentos para 
consolidar o pro
ceso. Desde o 
Partido Naciona
lista Vasco foron 
contínuas as 
chamadas, públi
cas e privadas a 
Aznar para que 
tomase as cin
chas e imprimise 
un movimento na 
pucharca de inte
reses eleitorais 
do PP para que 
toda a andamia-
xe montada des-
de o nacionalis-

tréguas anteriore's 
(Xanei ro de 1989 
e Xuño de 1996) 
tard_ou quince e 
nove dias 
respectivqmente 
en perpetrar 
atentados. 

nar, senón os 
atrancos que lle 
están a poñer 
aos intermediá-
rios. 

O trunfo do bloqueo 
de Mayor Oreia 

Ao respeito os informes do CE-
Tamén Euskal SID eran claros e concluintes. 
Herritarrok viña Advertían dun crecente descon-
poñendo de ma- tente entre as bases de ·EH e par-
n if es to como o te dos seus dirixentes cara un 
proceso se ato- proceso que non avanzaba nen 
paba atrapado pouco nen moito. Arnaldo Otegui 

mo de Euskadi non se viñese 
abaixo. 

nun trollo de intereses que o im- condenaba a loita na rua, pero os 
pedian de avanzar. E a mesma xóvenes cada vez recrudecían 
ETA en dous comunicados nos máis este método de loita. A exis-
últimos meses, demandaba un- téncia de tensións políticas en 
ha nova postura do Governo Herri Batasuna na procura do ca-

O mundo abertzale estaba total
mente incómodo coa situación 
actual. O proceso non avanza e, 
segundo os informes do CESIO, 
consideran que están cedendo 
moito a cámbio de nada. 

Tamén constatan os informes 
militares que desde HB e do 
mesmo PNV, están moi moles
tos coa actitude do ministro do 
Interior, Mayor Oreja. Non facia 
falta facer un informe, pois as 
declaracións neste senso son 
públicas e notórias ao longo 
destes meses. Pero no informe 
do CESIO afirmase que desde 
ET A eren que os representan
tes da presidéncia nas nego
ciacións non lle trasmitían ben 
as mensaxes a Aznar e que, 
ademais, ao ser coñecidos, 
eran difuminados por Mayor 
Oreja através dos médios de 
comunicación. 

Desde a lgrexa Católica, unha e 
outra vez, tamén se realizan 

.. chamamentos á reconciliación ... i:J.: : !"." ,. \ • ' ; ~~ • r•y, " l t central, ao tempo ~~e 1 ~~!teraba t •• ~~~9-,? ~ ~~.~!r: ~~c~8fs~.f~t5~~es. 

Para o CESIO, ETA tiña claro 
que o "proceso podía ser moi lon
go" e que a organización basca ti
ña moi presente que "a saida ne
gociada (sexa cal sexa) pode 
chegar con este Governo, ou con 
outro socialista". Pero ETA, afir
. ..., Pasa á páxina.seguinte 

"'"ir,1~~ 2 r~1Jl'.F.s11\ .'t:l.Y\C":'¿ .:r; 
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Ven da páxina anterior 
ma o informe, prefire chegar a un 
acordo con un Governo de derei
tas, polos seus importantes 
apoios, empresariais, econó
micos, da prensa e do Exército. 

Que foi logo o que levou a ETA 
a mudar a sua estratéxia e 
anunciar que desde o dia 3 de 
Decembro racha a trégua? Non 
é hora de procurar culpábeis, 
porque cada un é responsábel 
das próprias decisións e ET A éo 
das suas próprias. Pero a sua 
nova postura canta coa inesti
mábel axuda do Governo cen
tral. Aznar apoiou, cada vez que 
se producia un debate, as postu
ras imobilistas de Mayor Oreja, 
máis preocupado de afianzar 
eleitoralmente ao PP en Euska
di, que de chegar ao final dialo
gado con ET A. Máis de un ha 
vez, Mayor Oreja afirmou con in
terlocutores doutros partidos que 
o terrorismo non era o problema 
que máis o preocupa e que se 
podia seguir convivindo con el. 

Esta liña de Mayor Oreja levou 
ao Governo central a esquencer 
as decisións unánimes dos par
lamentos español e basca que 
pedían o traslado dos presos. 
Mayor sempre racaneou o nú
mero, ainda que agora, a maio
ria dos médios pretenden apre
sentar como "grandes cesións" 
na política penitenciária, apre
sentando mesmo aos excarcera
dos por cumprir a condena ínte
gra ou aos que marraron, como 
unha medida guvernamental. 

Hai que recordar que, nos últi
mos tempos detiveron aos inter
locutores e correos de ETA, sig
nificativamente Belén González e 
Jokín Etxebarria, despois da úni
ca conversa mantida na Suiza. 
Vixilan "ainda cando mexan", aos 
mediadores da lgrexa Católica 
como monseñor Uriarte, ao tem
po que sacaban publícamente o 
seu nome á lus, queimándoo. 

No Governo Aznar gañou a po
sición daqueles que renegan 
da negociación porque pensan 
que, calquer cesión vai erosio
nar a "sagrada unidade de Es
paña". Son os mesmos que re
alizaron unha leitura totalmen
te errónea da tregua. Os mes
mos que, despois de calificala 
unha e outra vez de "trampa" 
hai 14 meses, lérona como 
símbolo da rendición de ETA. 
Segundo esta leitura, é lóxica 
a posición de Mayor Oreja: non 
é necesário dar nengun paso, 
nen sequer penitenciário. O 
seu fracaso político está clara
mente á vista. 

A leitura errónea 
do MLNV 

Pero tamén o MNLV e a própria 
ETA semella que realizaron unha 
leitura errónea da situación políti
ca. O novo contexto, pensaban, 
permitíalles dar os pasos que 
quixesen á marxe de Madrid, im
primindo unha dinámica política 
en Euskadi que levase, tan só 
dentro de dous anos, a proclamar 
a autodeterminación de Euskadi 
e a negociar con Madrid desde 
unha posición de forza, segundo 
se dese en cada momento os re
sultados eleitorais. 

Esta leitura foi posíbel porque á 
trégua descansou na ambigüi
dade dos acordos de ET A co 
PNV e EA. ET A interpreta nas 
suas discusións, asi o afirma no 
comunicado de fin de trégua, 
que foi traicionada polo na
ci9nalista~ ao negarse a cumprir 
os acordes. Arzallus e Garaiko-

ESTA SEMANA 
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O lehendakari lbarretxe lanzou outravolta a consigan central de "Necsitamos a Pa:z:". 

etxea negan a existéncia deses 
acordos tal e como os le ET A. 

e como anunciaban os voceiros 
de EH. Asi as causas, tanto na 
ETA como en HB, impuxéronse 
as posturas que postulaban Duas son as principais causas 

políticas para que 
_ETA (que realizou 
a trégua en fun
ción destes acor
des e non da po
sición do governo 
central) , decidise 
abandonar o pa
rón da sua activi
dade armada. Por 
unha parte a ne
gativa do PNV e 
EA a secundar a 
abstención ás 

1 eleicións xerais , 
convocando, ao 
mesmo tempo un
ha espécie de re
ferendo en Euska
di sobre a autode
terminación. Unha 
consulta seme
llante á que Um-
berto Bossi en-
saiou na Padánia. 

A outra foi que a 

Mayor Oreja 
afirmou con 
interlocutores 
doutros parttdos 
que o terrorismo 
non era o 
problema que 
máis o preocupa 
e que se podía 
seguir convivindo 
con el. 

que, ante o imo
bilismo (real
mente existente) 
era necesário 
unha nova estra
téxia. A postura 
do governo cen
tral era idéntica 
á que adoptou 
John Majar na 
Grande Bretaña 
co IRA e sabia
se, desde un co
mezo, que ETA 
podía reaccionar 
de idéntico xeito, 
voltando á loita 
armada. Pero os 
intentos, sobre 
todo do PNV e a 
liña máis dialo-
gante de H B se
g u en para que 
ET A, na prácti.
ca, siga coa tré
g u a. Nas duas 
tréguas anterio-

Asemblea de Municípios Bas
cas, celebrada en Setembro, 
non superou o presente marco 
constitucional como quería ETA 

res (Xaneiro de 1989 e Xuño de 
1996) tardou quince e nove dias 
respectivamente eh perpetrar 
atentados.+ 
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Aposta polo diálogo 
Un reparto da culpa non xustifica un crime. Ninguén é máis 
responsábel dun crime que o próprio criminal. Os 
pronunciamentos morais e as condenas da loita armada son 
óbvios neste momento para calquera que aposte pala paz, á par 
de ineficaces políticamente. O que é preciso atapar agora son 
solucións. Solucións políticas que impidan perpetuar a situación 
en Euskadi e no Estado español. Nestes catorce meses déronse 
·avances notábeis non só no conxunto de Euskalherria, senón 
que foi posíbel un mínimo debate sobre a reformulación do 
Estado sen os fortes anatemas que caian antes sobre calquera 
que se aventurar a insinuar esa posibilidade. 

Nesta situación é necesário seguir apostando pola Via Lizarra. A 
outra via, a policial, seguida por un Governo central que prefire a 
.úlcera do terrorismo con satisfaccións eleitorais, que un diálogo 
aoque-califican de cancro que pode erosionar a sua concepción 
joseantoniana da Unidade de España, está morta. Marta, ainda 
que ao PP e a parte do PSOE lle preocupen moito máis os 
nacionalismos periféricos e os réditos eleitorais que a 
convivéncia pacífica e o asentamento dun Estado baseado na 
democrácia e nas libertades, individuais e colectivas. Marta 
porque énsaiaron, na diraaara ena aemocracfa,lOOas as vras-
posíbeis, incluso o terrorismo de Estad9, para acabar co 
"problema basco". Morta porque os que talaban, como Mayor 
Oreja, do descabezamento de ETA, atópanse con que, mália ás 
múltiples detencións da sua cúpula, esta segue tendo unha forte 
capacidade organizativa, cunha fracción de xuventude que está 
disposta a engrosar as suas fileiras. Morta porque é un problema 
político e non policial e ETA vai seguir existindo mentres non se 
chegue a un acorde sobre a reformulación do Estado. 

Tamén para ETA está totalmente extinguida aviada loita 
armada. Eles mesmos, nos seus documentos, recoñecen que 
son incapaces de vencer ao Estado español. A loita armada ten 
que ter un ha saida política, negociada. ET A, todos os sectores 
do aberza/ismo, sábeno millar ca ninguén. Si poden aguantar 
meses, anos. Si pode seguir sufrindo o povo basca, si poden 
seguir os mortos dun e doutro bando ... , inutilmente. 

Qllando o fracaso das outras vías, ternos que contemplar a de 
qzarra como a única posíbel, a única capaz de poñerlle fin a un 
ptoceso de enfrontamento. Primeiro porque se o enfrontamento 
é :político, necesítase unha via política, con solucións políticas, 
con diálogo político, con afouteza política. 

Afouteza que tiveron os nacionalistas bascas, desde o PNV e 
EH, pasando por EA. Afouteza que tiveron os movimentos 
sociais, cos sindicatos ELA e LAB á cabeza. Pero o Governo 
central, no maior erro que se lle vai recordar a Aznar, como a 
John Major en Irlanda, negouse a explorar esa via. Ainda está a 
tempo. As presións para que ETA deixe de matar teñen que ir 
conxugadas· cos presións ao Governo e ao PSOE, para que 
deixen de apostar por rachar Lizarra, por desfacer o Governo 
de lbarretxe., por arreciar a HB dos demáis nacionalistas. O 
pacto de Lizarra permitiulle, por vez primeira, ao MLNV entrar 
nunha batalla política normalizada, pero semella qLJe aos 
partidos estatais lles molesta máis a perda de leiras de governo 
que a perda de vidas humanas. 

Despois de 14 meses de trégua, ainda que Aznar teime na sua 
postura, ainda que ETA volte ás andadas, xa nada será coma 
antes. Unha xeneración soubo o que era vivir sen violéncia 
manifesta. O povo basco ollou como a solución era posíbel. 
Sábiase que o proceso non era fácil 1 que a violéncia pode 
voltar,·pero, sexa cal sexa agora o desenlace, o que é 
indubidábel é que o diálogo voltará ao cenário político. Voltará 
porque é a única saída, a que ternos que reclamar desde unha 
posición democrática. • 

A NOSA TERRA. 

Xabier Ar:z:allus nega o acordo secreto 
nos tennos expresados por ETA. 

O BNG láiase do fin da trégua 
A suspensión da trégua de 
ET A puxo en tensión a todas 
as forzas políticas. Na mesma 
mañá do domingo 28 de No
vembro o Bloque Nacionalista 
Galega emitiu unha nota expli
cando a sua postura. "O fin da 
trégua é un paso atrás na con
secución dunha vida pacífica e 
sen violéncia no país Basca. 
Tanto a sociedade basca como 
os partidos, nacionalistas ou 
non, apostaron fortemente por 

Os nacionalistas galegas ta
mén valoran a responsabilida
de no PP na nova situación, "o 
Governo Central e o Partido 
Popular malograron unha opor
tunidade histórica e única de 
acadar unha nova situación pa
ra o País Basca, desouvindo 
mesmo as declaracións institu
cionais producidas nos Parla
mentos Basco e Español, que 
ian neste sentido". 

unha via de diálogo que propí- A nota da frente nacionalista 
ciou esta trégua, valorada moi maniféstase esperanzada 
positivamente polo BNG no "agardamas que ainda se poi-
seu diá". -. ' . ' - . . - - ' ' dan 'retomar as· conversas "diri-

xidas a acadar a paz en Eus
kadi e que dunha vez por todas 
exista por parte do Governo do 
Partido Popular 1,mha verdadei
ra vontade política máis aló de 
meras declarac1óns de inten- · 
cións cara a galeria". Sinalan 
finalmente o contraponto que 
pon a situación de Irlanda, 
"non deixa de ser motivo de re
flexión que o fracaso da políti-

, ca do governo do PP a respei
to da problemática de resol u
ción da violéncia no País Bas
ca se produza o mesmo dia no 
que se albisca un futuro distin
to e sen viólentia· etl lrlariaa". + 
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Pésalle máis que España e-Fráncia continuen 'co domínio, ocupación e ataques represivos' : ETA agardou 
© 

ETA valora que 
1111 

a~ a conecer 
@-

~ / . 
se avanzou moito no 'camiño da liberdade' 

* as ponencias 
~ do PNVe EA 

A partires do 3 de Decembro 
ETA faralle saber "aos co
mandos operativos cando co
meza rán a realizar accións", 
segundo afirma no seu comu
nicado no que dá por remata
da a trégua. lsto non quer di· 
cer que comece xa ao mo
mento as accións. En médios 
abertzales coméntase que 
ETA poderá agardar ainda un 
tempo para ollar a resposta 
do PNV e da sociedade basca 
en xeral. A discusión está en 
se a organización basca reali
zará un grande atentado á 
imaxe do IRA irlandés, ou se 
criará un clima de inestabili
dade cara as eleicións xerais, 
de non darse unha definición 
dos pasos a dar en Lizarra. 

formaran durante 
vinte anos coas 
migallas cedidas 
polo Estado es
pañol e francés", 
mostraban dispo
sición para enca
rar outra situa
ción. 

Nesta situación 

$ ETA culpa no seu comu"i
~ cado a PNV e EA da ruptu
~ rada trégua, afirmando 
~ que ambas organizacións 

"dábanlle importáncia á 
tl xestión habitual, xunguín

dose ao marco estatutário 
da Moncloa e non á inicia· 

e tiva encamiñada a pór en 
_ marcha o novo marco polí
w tico". 

• ETA asegura Ao ollar que non apoia-
que viu a posibi- rian nengunha proposta 
lidade de dar "un política nen unha estraté-
paso firme" para xia concreta, é cando ETA 
modificar o mar- lanza a sua alternativa 
co xurídico-políti- nun comunicado de hai 
co xurdido hai un mes: "que toda Euskal 
vinte anos desde • Herria elixa libre e demo-
a reforma da di- cráticamente un 
tadura franquista parlamento constitucional 

Desde HB pensan que o camiño · 
da ruptura da trégua pode ser 
ainda reversíbel "se se dan un: 
has novas condicTón.s". Arnaldo" -
Otegui afirmou que seguirán ·tra
ballando nestes dias para que 
ET A reconsidere a sua postura, 
ainda que saben que non de- · -
pende da vontade deles sós. 
Neste orde de causas, en HB 
néganse a condenar o comuni
cado de ETA, considerando que 
seria moito pior para o proceso 
de paz que se producise- unha 
ruptura no MNLV. 

ETA sométeu~e ás· p~untas da axéncia APS despois de anunciar o fin dos catorce meses da trégua. e avanzar en e soberano en 
Euskal Herria ca- circunscripción única. 

Mália a que a notícia é conside
rada como conmocionadora, di
versos analistas de Euskal Ha
rria, tanto abertzales como hel
kides, ollan algun elemento po
sitivo no comunicado de ETA. O 
principal é o seu reéoñecimento 
de que, nos últimos anos Eus-

kal H-erria avanzóu· moito "no 
camiñd da libertade" . . Pero a 
constatación principal é que 
"España e Fráncia continuan co 
seu domínio, ocupación e ata
ques represivos1

'. F9nte· ~ -esto, 
as forzas nacionalistas non se 
terian activado abol]do _coma 
para facer fronte a este afaque 
"e avanzar no camií'.ío .da cons
trución nacional". 

A declaración de ET A comeza 
cun balanza do proceso aberto 
en Euskal Herria. Para ET A "no 
Setembro pasado (1998), Eus
kal Herria estaba ás portas 
dunha nova situación, xa que 
os diferentes instrumentos dis
postos como obstáculos para a 
libertade do noso povo tifjan 
fracasado". 

Neste contexto, situa o feito de 
que "Ó Estatuto da Moncloa e o 
Amelloramento de Nafarroa 
non servian para fartar as án
sias de libertade dos cidadáns. 
bascas". Asimesmo, ETA 
constata un desexo de recoñe
cime1110 institucional por par:te 
doutros herrialdes -como Lapur
di, Baxenafarroa e Zuberoa. 

Dentro dos fracasos os esta
dos español e francés situa ta
mén o da "estratéxia da opre
sión", que l)bn impediu "manter 
en pé a phibilidade dunha 
Euskal Herria libre" .. ETA consi
dera, adem~is, que, en Setem
bro de 1998 existia "o desexo 

' dunha paz baseada nunha so-
1 u ci ón política xusta" poiso 
PNV, EA e ELA, "que se con-

Noma ..................................... Apelidos .......................... . 

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

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

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

Província ......... · ....................... País ................................ . 

Suscrébome a A Nosa Terra (Incluidos os Cademos de Pensamento e Cultura) 

ra outro modelo lsto é, que o voto de cada 
"baseado na democrácia". Se- • cidadán vala o mesmo en 
ria neste contexo cando ETA toda HEskal Herria". Esta 
plantexa a sua proposta a PNV era a condición para dei-
e máis EA. Segundo a organ- xar a loita armada. 
ziación armada chegaron ao 
acorde de dar pasos efectivos • Pero, afirma ETA, nen 
para "constituir unha estrutura • PNV nen EA lle deron 
institucional únrca e soberana·~ - unha proposta concreta á 
que recollese no seu seo a to- • sua chamada para chegar 
da Euskal Herria. a u-n novo acordo que su

• perase ao anterior. ETA 
No mesmo senso, afirma ET A, 
estas forzas terian adquirido "o 
compromiso de lograr os míni
mos acordes a favor dos derei
tos e intereses de Euskal Ha
rria, asi como das necesidades 
e intereses básicos dos cida
dáns bascas". Este acorde é o 
que leva a ETA a decretar a 
trégua indefinida hai agora ca
torce meses.+ 

e agardou a que celebrasen 
ambos partidos os seus 
congresos, para ollar se 
tiñan unha proposta con
creta. Pero o PNV recolle 
na sua ponéncia unha crí
tica ao camiño de ETA 
afirmando que "non valen 
atallos, nen golpes de 

• man, nen o 
voluntarismo". A ponén
cia do PNV calificaba es-

• tas propostas de "experi
mento de laboratórlo que 
desvirtua o concepto de 
Euskal Herria". EA tam-

• pouco se alia coas pro
postas de ET A no seu 
congreso no que dimite 
un dos impulsores do 
acordo Karlos Garikoet-

• xea. 

• HB prepara para a sua 

por un ano/semestre ao prezo de: .-~~~!~~~:;;;;¡¡¡ 
Galiza/Estado/Portugal-:: ......•. :::::-::-.............•... · ;()()()"pta.lano-:::::::4:500·ptaJsemestr,,,----+~~ 

Europa ........................................ 10.920 · 

o Asembles a celebrar a fins 
deste mes, unha proposta 

9 política no senso das lan-

América e resto do mundo ....... .. 13.080 

a) Subscricións para o Estado espa-
ñol · 

D Talón bancário adxunto 
D Reembolso (máis 130 pta) 

b} Para o resto do mundo 

D Cheque bancário adxunto 

D Xlm lntemac:ional a nome de 
A NOSA TERRA. Apartado 1371 

Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS 00 BOLETIN AOXUNTO. 

Banco/Caixa de A forros ........................................................... . 

Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OJ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Titular ........................................................................................ . 

........................................... : ......... Nº Sucursal ........................ . 

Povoación .............. ··········-··· ....... Província ............................ . 

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

DATA ATENTAMENTE (SINATURA) 

zadas por ETA, no médio 
11 dun forte debate interno e 
e dos intentos de non atra
fi par á organización total
$ mente na estratéxia da or-

ganización armada. Os 
® debates entre "milis" e 
®' "polis milis", entre quen 
w debe levar a iniciativa, se
® guen ainda latentes. Pero 

en médios abertzales 
$ considerase positivo que 
e ETA veña a respaldar im-
fffe plícitamente o camiño es- ' 

collido por HB, ao non cri
® ticalo como ten realizado 
®? neutras ocasións. ETA, 
w que afirma que ante o ato
© ramento do proceso "se 
w olla na obriga de reactivar 

a loita armada", tamén 
w;r.· manifesta que está a agar
t;t dar novas iniciativas para 
® poder discutilas, ao que 

se mostra disposta desde 
tt' o comezo do seu. comuni-
® ,.19ado,.'4Jl,.,•.:t .,;;,.;, <-••'· <, , ~ • 
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XoM ~ lravedra estivo oo pé dm urnas en Manfart.. Nan cletect.:M.I que habia 104 ~ irregulares ao seu partido. ALBERTO/Voz Noticias 

Papeletas non homologadas e visitas aos viciños na campaña popular 
\ 

Os votos impugnados en Monforte · 
poden quitarlle a alcaldia a Nazário Pin 
-0- A. ESTÉVEZ 

O Domingo 28 de Novembro 
nas furnas de Monforte non 
só entraron as papeletas ho
mologadas pola xunta eleito
ral. O BNG detectou ·dous ti
pos de papeletas do Partido 
Popular que non se axusta
ban á legalidade: unha delas, 
con gralla incluida. Polo de 
agora, son 104 as impugna
das ante a Xunta Eleltoral 
Central que ten un prazo de 
dez dias para pronunciarse. 
De declaralas nulas, os resul
tados variarian, perdendo o 
PP un concelleiro que iria pa
rar á Converxencia Naciona-
1 ista Galega. A, até agora, 
oposición sumaria nove con
celleiros frente a oito do PP. 

Os resultados provisórios da 
repetición da votación en sete 
mesas celebrada o Domingo 
manteñen os nove concelleiros 
do PP, os dous do BNG, res
tan un ao PSOE, que queda 
con dous, que vai para a CNG, 
con catro. Esta foi a única for
mación que saíu beneficiada. 
A estratéxia do PSOE fíxolles 
perder un concelleiro, ao vol
carse dirixentes desta~ados 
desta organización en facer 
campaña para Converxéncia 
Nacionalista antes do 13 de 
Xuño. 

Eran 3.823 eleitores os que es
taban chamados a votar o dia 
28 tras ser impugnados O$ re
sultados do 13 de Xuño en se
te mesas por 27 votos conside
rados nulos. A impugnación foi 
feita conxuntamente poi as , tres 
formacións até agora na oposi
ción. Non estaba permitid<? fa
cer campaña, tal como senten
ciara o Tribunal Superior de 
Xustiza de Galiza, que llo lem
brou a todas as organziacións. 

Asi se comprometeron BNG, 
PSOE e CNG, e tamén en prin
cipio, o PP. Pero as visitas dos 
axentes populares eleitorais ás 
casas de Monforte foron unha 
prática habitual nos dias pré
vios á repetición. Apresentá
banse aos viciños como tales e 
solicitaban o voto para a candi
datura de Nazario Pin. 

O censo no local do PP 

Os representantes do BNG in
sistiron na mañá do Domingo 
en que os viciños votasen na 
cabina. A insisténcia chegou a 
ser tal que a un coléxio tiveron 
que acudir os representantes 
da xunta eleitoral de zona para 
clarexar que os votantes po
dían traer a papeleta de casa. 
"A xunta eleitoral de zona sina
lou que non hai nengunha nor
ma legal que abrigara ao voto 
en cabina, pero entón nós in
sistimos en que constaran en 
acta as persoas que traian .a 
papeleta de casa. Neflgun dos 
partidos da oposición repartíu 
papeletas, só o PP, e sabendo 
que estaba proibido polo Tribu
nal Superior", explica Xosé 
Lois Sotelo, responsábel co
marcal da organización na
cionalista. 

Nos coléxios eleitorais apare
ceron papeletas do PP que 
non casaban coas insti.tucio
nais. A diferencia estriba nun 
defecto de impresión do último 
suplente da lista, Xulio Váz
quez Mouriño. Representantes 
do BNG, PSOE e CNG intenta
ron que se anularan xa no 
mesmo dia, pero non foi acei
tado pola presidencia das me
sas. Agora as papeletas falsifi
cadas, polo de agora 104, ain
da que pode haber máis, están 
impugnadas diante da Xunta 
Eleitoral Central. 

O PP acusou a militantes do 
BNG de tirar fotografias diante 
dos coléxios eleitorais, feito 
que Sotelo non só non nega, 
senón que considera léxico. 
"Primeiro, calquer é libre de an
dar cunha cámara. Pero ade
mais a partir das catre da tarde 
comezamos a detectar movi
mentos extraños entre os po
pulares. Os representantes do 
PP recolleron o control de cen
so que tiñan na mesa eleitoral 
e forense con el para o seu lo
cal. Ali comprobaron quen vo
tara e quen non, e comezou o 
carrexo de viciños. lso non o 
poden negar", sinala. 

PSOE, CNG e BNG denúncian 
a manobra do coordenador pro
vincial do PP, Xosé Luís lrave
dra, de acusar á oposición de 
introducir papeletas falsas do 
PP nas cabinas. lravedra, ago
ra, sinala que vai acudir á xusti
za "ainda que s~n presa, coa 
fin de que a democracia non 
esté secuestrada". 

A vitória provisória do PP non 
está tan clara como sinalaba o 
presidente da Deputación 
-Francisco Cacharro Pardo, tras 
o recento dos votos, cando si
nalou a socialistas e naciona
listas de atacar ao PP "e sen 
embargo g·añámos". Xosé Lois 
Sotelo explica o que p9de 
acontecer. "Eles poden falar de 
tribunais, pero é a Xunta Eleito
ral Central quen ten que decidir 
se esas papeletas valen ou 
non valen. Polo de agora, van 
104, pero existen indícios de 
que . hai máis papeletas falsifi
cadas, o cal significa que se 
son consideradas nulas, non : 
hai repetición de votación. O 
PP perde un concelleiro, que . 
gaña CNG. Polo tanto, o pano
rama político de Monforte· xa 

__ non é o mesmo".+ __ 

. A NOSA TERRA 

Diz Guedes xa recebeu a citación 
~udicial polo encoro do Úmia 
Tras argumentar que non recibira a citación xudicial a pasada 
semana, cando estaba chamado, Xan Miguel Diz Guedes, de
legado do Govemo, acude o Xoves 2 .de Decembro a declarar 
com,o imputado pelas actuacións policiais nas obras do encaro 
do Umia, nuns terr~os ocupados de xeito ilegal, segundo o 
dictame do TSXG. As dez e media e ca seu avogado, o dele
gado do Governo ten que prestar declaración nos xulgados 
composteláns de Fontiñas. O pasado Xoves 25 facia o o mes
mo o presidente de Aguas de Galicia, Agustín Fernández. Por 
outra parte, o Governo negou que Diz Guedes impedise a ins
pección dun barco de recreo dun amigo seu e ex concelleiro 
do PP por parte da Garda Civil o pasado 11 de Setembro. 
Respostando a unha pergunta de Guillarme Vázquez, o Go
vemo sinalou que Diz Guedes acudiu a embarcación tras un
ha chamada do xerente do Monte Real Club de lates de 
Baiona e que unha vez ali, a Garda Civil notificoulle que non 
habia nengun problema coa embarcación do seu amigo.• 

5 

Dous funcionários de Agricultura condenados 
por estafar á Xunta 
A Audiéncia Provincial de Pontevedra ven de condear a 
cinco anos de cadea e unha multa de 22.000 pesetas a 
dous funcionários públicos xulgados por un caso de 
corrupción na Delegación Provincial de Agricultura. O Tri
bunal considera que Fernando Saenz, xefe do servizo de 
montes nos anos 1990 e 1991, e Xaquin Fernández, que es
taba as suas ordes, son responsábeis dun delito continua
do de falsidade de documento público e de estafa. Como 
xa denunciara A Nosa Terra no seu dia, os dous emprega
dos pasaban facturas por traballos non realizados, chegan
do incluso a sumar máis horas de xornada laboral que as 
que ten o dia~ Ao considerar o atenuante do arrepentlmen
to, a pena imposta ficou reducida a un mes de cadea e un
ha multa de 200 pesetas diárias durante un periodo de 
dous meses. Pésie a condena, os acusados, maiores de 
sesenta anos, non terán que ingresar en prisión.• 

Suprimen paradas do ·tren 
Santiago-Ourense 'pola nula demanda' 
''Cambiouse o servizo de trens rexional no corredor Ourense
Santiago polo servizo TRD suprimindo paradas, en función da 
nula afluéncia de viaxeiros nas estacións de Maside, A Friela, 
lrixo, Ponte Taboada, Bandeira e Vedra-Ribadulla". 'Esa é a 
reposta que o Govemo deu ao deputado nacionalista Francis
co Rodríguez, que denúncia que "non pode haber grande de
manda cando os servizos que se ofertan son dous ao dia e 
de éscasa calidade". Tamén xustitica o Govemo en base á 
pouca demanda a supresión de paradas na liña A Coruña
Monforte. Asimesmo sinala que_ se atopan adxudicadas as 
obras de mellara de Betanzos-Ferrol e en fase de licitación as 
obras do traxecto Montarte-Sarria e Curtis-Betanzos. Rodrí
guez sinala que o Govemo non ten intención de ampliar os 
servizos no traxecto Fer.rol-A coruña, que dispon de dous ser
vizos de tren lixeiro dotada cada un deles con cincuenta pra
zas. Xustifícase o Executivo de Madrid que "o número de ser
vizos prestados resposta ao convénio realizado coa Xunta". • 

Manifestación en contra 
dos baixos prezos do vacun 
Convocados polo Sindicato Labrego Ga/ego (SLG) o Ven
res 26 de Novembro ao redor de douscentos gadeiros ma
nifestáronse durante a mañán diante da Consellaria de 
Agricultura en Santiago para· protestar contra os baixos 
prezos da carné de vacun, a nova Organización Comun de 
Mercado e os critérios de reparto das exudas e primas 
porque discriminan ás explotacións galegas .. Segundo ex
plicou a secretária xeral do SLG, Lídia Senra, (;aliza conta 
cun total de 226.000 vacas nodrizas e só recebe primas 
por 120.000, e dicer pouco máis do 50%. A mobilización 
estaba apoiado polo BNG. Ao tempo, na véspera, Xoves 
26, a Plataforma en Defensa da Carne do Vacun da Corni
sa Cantábrica criticou os acordos adoptados na Conferen
cia Sectorial do pasado 25 de Outubro en Madrid e exixiu a 
reforma dos critérios para o reparto de primas.• 
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O FUTURO_DAS PENSIÓNS 
A ALTERNATIVA DA RENDA BASICA 

Convén lembrar como un dos obxectivos 
da intervención pública é que as políticas 

· teñan unha función distributiva. En par
ticular, aquelas relacionadas co benestar e 
a seguridade social da pqvoación, poñen
db especial énfase no mantemento dos in
gresos dos cidadáns. As prestacións so
ciais normalmente toman a forma de sub
sídios cando se tenta responder á caída de 
ingresos que as continxéncias profisionais 
traen consigo, como son as situacións de 
paro, enfermidade profisional e acciden
tes laborais; toman forma de pensións, 
cando é ·debido a continxéncias comuns, 
como son a vellez, a invalidez ou a viuve
dade; ,ou a de rendas mínimas, cando se 
trata da asisténcia social, com~ poden ser 
a exclusión laboral, a diminución psico
físicá, a drogodependéncia, os desafiuza
mentos, os maos tratos nas farnílias a mu
lleres e nenos, etc. 

Nembargant~, a partir da crise económf
ca dos anos 70, as políticas redistributivas 
que aplican os estados corno piares nece
sários para manter o ingreso dos cidadáns 
menos favorecidos, comezan a se poñer 
en cuestión. As políticas neoliberais que 
se estabelecen, e a debilidade do movi
mento obreiro que sucede á crise, fai que 
o Estado do benestar comece a ser con
templado polos poderes económicos coma 
unha rémora, unha ~xcesiva preséncia do 
sector público, unha aportación socíal 
esaxerada, que xera graves problemas fi
nanceiros, de custos laborais e déficit pú
blico ... O resultado destas políticas é que 
todos os países que se distinguiron pola 
implantación dun modelo de protección 
social avanzado se atopan actualmente re
alizando un proceso de desmantelamento 
das prestacións sociais. 

No Estado español, o debate actual sobre 
as pensións forma parte dese proceso. Un
ha das propostas máis coñecidas para des
mantelar gradualmente o sistema da Se
guridade Social (SS) é o famoso docu
qiento coñecido como Pacto de Toledo . 
Ainda que este documento di querer re
ducir o crecente déficit do orzamento da 
SS, o obxectivo deste pacto queda ben 
claro: permitir a privatizáción do sistema 
de pensións e reducir o déficit público, un 
dos fins fundamentais imposto polo T ra
tado de Maastricht. Para conseguir este 
último, non recorre, como poderia, a au
mentar os ingresos fiscais, senón que se 
centra na redución do gasto social, espe
cialmente no recorte das pensións. 

Utilizando os dados da T esoureria Xeral 
da SS, confirrnouse que non habia tais 
déficits, nen que o argumento demográfi
co era tan significativo. O problema do fi
nanciamento da SS reside na escasa capa
cidade do mercado de traballo para criar 
emprego, máis que no envellecimento da 
povoació.n; que a rnaior volume de ern
prego, maior volume de afiliados e de co
tizacións á rnodalidade contributiva. Cu
riosamente, un dos eslógans do governo 
do PP nestas eleicións vindeiras é o feito 
de ter conseguido unha cifra récord de 
afiliados á SS mediante o aumento de 
emprego. Do que non presumen tanto é 
de que tal aumento conseguiuse a base de 
legalizar o \emprego precário con salários 
de subsisténcia e condicións de traballo 
onde o índice de sinistralidade se está dis
paranqo. 

• A RENDA BÁSICA. EXEMPLO CANA
DENSE. Na 1sua definición xeral, a renda 

............. -,' ~\ .... •. 4 - 'L 1.t l • \ .. 

XosÉ IGLÉSIAS FERNÁNDEZ 

·básica é o direito que ten cada cidadán a 
r¡eceber uns ingresos periódicos, que ase
guren a cobertura das suas necesidades 
materiais, e independentemente de cal 
sexa a sua situación/ dentro da esfera pro

1 

responder ao ¡yolume de pensións que se 
han pagar. A$ achegas que se deben con
tribuír baséanse no nivel de salários de 
cada benefi~iário; o volume das presta
cipns que han percibir cada receptar de-

. pende dun c'ákulo 
bastante complexo 
que agora non vén ao 
caso. 

dutiva. Ant~s de pasar 
polo mercaqo de tra
ba llo en b\lsca dun 
emprego as~lariado, o 
cidadán ten¡ que dis
poñer dunha renda de 
existéncia que lle per
mita decidir sobre a 
sua vida, por que ca
m iños e con que 
meios debe buscar uns 
ingresos pola sua activi
dade, o salário corres
pondente á venda da 
forza de traballo. Esta 
é a cuestión de fundo. 
Que as persoas que 
desexen exercitar o 
direito ao traballo ·asa
lariado poidan practi
calo, pero, para iso, 
téñense que eliminar 
todos os elementos 
que introduzan exi
xéncia, obrigatorieda
de, que todo se con
virta nunha imposi
ción. 

'P .. erm1tlr 

A segunda, non contri, 
butiva, desdóbrase en 
tres programas: o de 
índole universal, coñe
c ido como a Lei de 
Seguridade para as 
Persoas Maiores 
( OAS); e outros dous 
condicionais, chamados 
Lei de Asisténcia aos 
Maiores (GIS) e, esta
belecido máis tarde, a 
Lei de Pensión aos Es
posos. Estes tres pro
gramas teñen como fi
nalidade asegurar o 
benestar das persoas 
rnaiores de 60 anos, 
incluíndo, en certos 
casos, tamén viúvos 
máis novos. a privatización 

Pois ben, no Canadá, 
por agora, as persoas 
maiores non teñen 
por que "estar espé; 
randa un tranvía que 
xa non pasa". Neste 
país, o sistema público .. 
de pensións caracterí- · 
zase por duas modali-

do sistema de pensións 
. é reducir o déficit 

O OAS e o GIS ase
guran os ingresos das 
persoas rnaiores á rnar
xe dos avatares eleito
rais e o oportunismo 
dos políticos. E paré
cenos que poderian 
rnoi ben servir de ilus
tración para instaurar 
sistemas parecidos no 

público, un dos fins 
fundamentais impostas 

por Maastrich" 

dades de prestacións. 
A prirneira, ou contri-
butiva, é o chamado Programa de Pen
sións do Canadá. A finalidade deste pro
grama é que todos os cidadáns que pasan 
polo mercado de traballo se aseguren un
ha pensión, para se protexeren, eles e as 
suas famílias, da posíbel perda de ingresos 
nos casos de xubilación, doenzas, a invali
dez ou incluso a morte. Como todos os 
programas contributivos, o seu financia
mento depende das cotizacións dos em
presários, os traballadores asalariados, os 
traballadores autónomos e os intereses 
que xera o Fundo de Pensións criado para 

Estado español. As in
ce rtid u rnes e depen
déncias que afectan 

aos vellos poderian ser obviadas se o go
verno español lexislase un programa de 
Renda básica parcial para os nasos maiores 
en liñas similares ás da experiéncÍa cana
dense. O OAS págase a todos os cidadáns, 
sexan cales sexan os seus ingresos e o GIS 
tenta equilibrar-as pensións que perciben 
aqueles máis desprotexidos cos que teñen 
unha alta paga contributiva.+ 

XOSÉ lGLÉSIAS FERNANDEZ é economista e membro do 
colectivo Baladre de estudos sobre renda básica como 

alternativa ao capitalismo. 

Xosé Lois 
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35 HORAS, 
UNHA VISIÓN 

DEXÉNERO 
ISABEL SÁNCHEZ CORRAL 

A redución da xomada de traBallt:J asalaria
do significarla un avance para a sociedade, : 
coa posjbilidade de que máis persoas traba
llasen, diminuindo o desernprego, aumen
tando o tempo de lecer e o tempo adicado 
a, actividades de desenvolvemento persoal. 

Pero a pergunta segue a ser cómo afecta 
isto ás mulleres e que medidas debernos 
tornar para que se produza un cámbio or
ganizativo que nos beneffcie. 

Para respostar isto nada máis ternos que 
botar unha aliada á situación laboral na 
que nos atopamos as mulleres. O proble
mas fundamentais aos que nos enfrenta, 
mos pasan polo paro real, (só unha cuarta 
parte das mulleres adultas ten emprego), a 
cuantiosa preséncia de contratos a tempo 
parcial (tres de catro son firmados por mu
lleres), un mal intento de conciliar a vida 
laboral e a doméstica, onde a muller segui
rla tendo unha "dobre preséncia"· no tra
ballo familiar e no extrafamiliar. Non es
tamos a falar unicamente de dobre xoma
da, senón de que a muller exerce ambas 
responsabilidades todo o dia. Rematando 
con esta série de "perlas" que ternos que 
sufrir, falar da "feminización da pobreza", 
onde tanto as viuvas, nais solteiras, sepa
radas ou divorciadas, como as mulleres só
as sen autonomía e con fillos/as ao seu 
cargo son os colectivos de risco para caer 
na bolsa da pobreza e na exclusión social. 

Se queremos acabar con isto debemos pór 
en marcha políticas activas como a reacti
vación das políticas de oferta de emprego 
no sector público que introduzan critérios 
de discriminación positiva. A transforma
ción do emprego ferninino precário (tempo 
parcial) a ernprego estábel (35 horas). Esta
belecer porcentaxes fixas estábeis en todos 
os subprogramas presupostários adicados a 
accións de discriminación positiva (planos 
de igualdade); isto desde as administracións 
locais ata os ministérios, empresas e orga
nismos públicos. Apoio ás iniciativas de 
economía social das mulleres e para as mu
lleres. Políticas de formación específica. 
Planos de emprego das administracións pú
blicas que prioricen ás mulleres no acceso 
en condicións de igualdade de dereitos ao 
emprego. Reparto do traballo: redución da 
xomada, para que traballasemos todos e to
das, eliminación das horas extraordinárias, 
quinta semana de vacacións, permisos para 
a formación e por razóns familiares, adianto 
da idade de xubilación. En canto aos con
tratos en precário, penalización dos contra
tos a tempo parcial. 

Adernais destas medidas é imprescindíbel 
falar de reparto do traballo reprodutivo (o 
doméstico), non só do traballo produüvo. 
E para que dito reparto sexa posíbel 1hai 
que· apelará corresp<;msaqilidade (respon
sabilidade compartida indepe11dentemen
te do xénero) entre homes e mulleres nas 
atencións familiares e no traballo domés
tico. Implica isto tamén a corresponsabi
lidade da sociedade nestas tarefas, deben
do desenvolver servícios socio-cornunitá
rios públicos e de calidade (garderías 0-3 
anos gratuitas, atención aos maiores e 
persoas enfermas, e un longo etcétera ... ) 
Aqui tern9s outro argumento máis para 
reivindicir a redución da xomada laboral 
de homes e mulleres: a corresponsabilida
de. Porque as mulleres somos a metade da 
sociedad e queremos traballar, participar e 
contribuir nela en pé de igualdade. + 

ISABEL SANCHEZ CORRAL é Coordenadora Área 
da Muller de Galicia de EU-IU 
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O ConsellO Nacional aprobará os nomeamentos o próximo 18 

O. BNG. repetirá 
os cabeza de lista ao Congreso dos Deputados 
Os estro cabezas de lista que. 
o BNG apresentou hai estro 
anos ao Congreso dos De.pu-· 
tados, repetirán nos mesmos 
postos nas eleicións a cele
brar no próximo Marzo, se
gundo acordou a sua Comi
sión Permanente o 29 de No
vembro. Francisco Rodríguez 
e Gulllerme Vázquez, actuais 
deputados, encabezarán as 
listas da Couruña e Ponteve
d ra, respectivamente. Anxo 
Quintana e Xosé Manuel Ro
dríguez serán os candidatos a 
sentarse por vez primeira co
mo eleitos de Ourense e Lugo. 

indirectamente de realfaar as fil
tracións aos distintos médios. 

O portavoz nacional de EN, Al
berte R. Fexoo, saiu ao paso 
destas afirmacións, garantindo o 
apoio pleno desta formación ás 
candidaturas aprobadas pola 
permanente o dia 29, votadas 
afirmativamente polos membros 
deste partido. Rodríguez Fei
xoo, negou a existéncia de dife
ré n c i as da sua formación co 
conxunto do BNG, afirmando 
que "Esquerda Naciónalista de
fenderá e apoiará como partido 
integrado no BNG as candidatu
ras aprobadas para lograr os -
obxectivos previstos". Esta proposta terá que ~er re

f rendada polo Consello Na
cional, na reunión que celebrará 
o 18 de Decembro, despois dun 
proceso asembleário comarcal 
no que se discutirán as propos
tas. No comunicado de prensa 
no que se fai pública o acorde 
da permanente frentista, afírma
se que "todo aponta a que as 
persoas designadas sexan ratifi
qadas polo máximo organismo". 
E inusual que a permanente do 
BNG faga público uns nemes 
antes de ser ratificados polo 
Consello Nacional, semella que 
quixeran cortar as especula
cións mediáticas, máis ou menos 
interesadas, que se viñeron pro-

Guillerme Vázquez e Francisco Rodriguez, deputados en Madrid polO 8NG. Tamén Anxo Quintana negou di
feréncias a respeito das listas no 
BNG, e, ainda que se negou a 
valorar "especulacións que se tan 
desde tora do BNG", precisou 
que el non advirte "ningun dese
xo de control por parte da UPG" 
como se veu especulando, afir
mando que lle parece "ilóxico que 
se tale de desacorde cando non 
existe tal na nosa organización". 

ducindo nas últimas semanas. 

A permanente do BNG,' que to
mou este acorde sen votos en 
contra, segundo o cabeceira de 
lista de Ourense, Anxo Quinta
na, apresentaralle a próxima se
mana ás diferentes zonas as lis
tas xa definitivas para o Congre
so e o Senado. Desde o BNG 
néganse a comentar as listas, 
"mentres non sexan aprobadas 
definitivamente", ainda que pa
rece existir xa un princípio de 
acordo na permanente nas da 

Coruña e Pontevedra, non dán
dolles ainda tempo de estudar 
completamente as de Lugo e 
Ourense. Desde o BNG só ace
daron a manifestar que as "es
peculacións xornalísticas destes 
dias están erradas". 

Diversos médios tamén informa
ron de que Esquerda Naciona
lista se atopaba ríspida coas lis
tas que se estaban a elaborar, 
agoirando gue se ian opoñer no 
Consello Nacional ás propostas 
da Permanente e acusándoos 

O secretário xeral, de Unidade 
Galega, Domingo Merino, tamén 
se pronunciou no mesmo senti
do, negando calquer diferéncia 
ou desputa nas listas.• 

Emilio Pérez Touriño subliña que os alcaldes non serán candidatos 'sen_excepcións' 

Francisco Vázquez rexeita o réxime 
de incompatibilidades apelando 'ao que decidan as bases' 
Carlos González Príncipe, te
nente alcalde en Vigo e sena
dor, e Xavier Gago, rexidor de 
Vilagarcia, non están preocupa
dos por non entrar nas listas 
das vinde¡ras eleicións xerais. 
Quen xa amosou a sua contra
riedade pola decisión do comité 
federal do partido, foi o alcalde 
da Coruña, Francisco Vázquez, 
quen apela ao seu tirón eleitoral 
para opoñerse á exclusión co
mo numero un pola província. A 
executiva do PSOE galega reu
niuse o Luns en Compostela e 
concluiu que "non vai haber ex
cepcións no réxime de incompa
tibilidades aprobado en Madrid". 

Emilio Pérez Touriño foi tallante 
ao respeito subliñando que o co
mité federal do PSOE, reunido en 
Madrid o 27 de Novembro, esta-

Francisco Vázquez. 

belecera as incompatibilidades cisión de excluflo de "tremendo 
de cara ás eleicións xerais. Os al- erro". Sinalou que a exclusión 
caldes non podarán ser candida- era un castigo por ter liberdade 
tos. "Noo hai que facer pnha in- de opinión mália que o réxime de 
terpretación unipersoa:I, senón incompatibilidades é xeralizado. 
que é unha norma xeral", afir- Non dubidou en recurrir aos 
mou. Respeito ao. caso aoncreto exemplos xa que en Franza boa 
de Fran,cisc9 .. Vázquez, .apontou .parte .dos. alcaldes son tam.é.n 
que "é unha grande alcalde de ' parlamentários. Vázquez rece- . 
Galiza, e pode xogar, ~ tentare- beu o apoio do parlamentário e 
mas que xogue, un papel ha es- 1 coricelleiro Xos~ Luís Méndez 
cena p9lítica· 111~i$ alá no' ,~onc~llo , Ro me u qwen dixo que éra un 
e na medida que :e~<queira". ' "suicídio" retirar ao alcalde da 

1 / Coruña das listas a Madrid. "Se 
Vázquez nofi é'stá de acorde, as bases voltan escollar a Fran-
non se conforma'/ co ·Senado e ' cisco Vazquez, o PSOE galega 
non ten reparos en calificar a de- · terá que optar por seguir a Ma-

bliñou o tirón eleitoral do alcalde 
socialista. "Ao longo dós anos 
as causas ben feitas, que en 
princípio parece que non teñen 
repercusión, terminan por tela, e 
os erras tamén se pagan sém
p re en p'olítica", comentaba o 
conselleiro que, .sen embargo, 
non queria inmiscuirse na vida 
interna do PSOE. 

Tampouco 
os líderes da oposición 

O réxime de incompatibilidades 
aprobada polo comité federal do 
PSOE proibe ademais optar a 
Madrid aos cabezas de lista e 
portavoces da oposición. Están 
afectados por esta decisión Car
los Príncipe, de Vigo, Xavier 

PEPE FERRIN/Arquivo Gago, de Vilagarcia, e Bonifacio 

d11Íd ou ·non", dixo. Certamente 
ef.n Madrid recean do seu papel 
de deputado, ao ter "fallado" en 
votacións coma a da leido abor
to e dada á sua escasa iniciativa 
no Congreso, 

Barreiros, de Ferrol. O tenante 
alcalde vigués sinala que non 
ten problema en ac;atar a deci
sión . do aprtido e Gago prefire á 
alcaldia á sua inclusión; nas· lis
tas das xerais. Pérez Touriño 
non adiantou nengun nome na 
reunión do Luns 29, de xeito 

. ,Pero .Vázquez .r:ion .só--recebe o ·- .. que ... 0--ú-niG-O-.que semella ter a · 
apoio Idos seus compañeiros pe praza asegurada é Xosé Blan-
governo municipal. Como xa co, o número un po.r Lugo. En 
noh é a prrmeira vez, Q .~pnse- tres semar;ias teñeo que estar 
lleiro .Xosé Guiña am9só.u ~ seu esbozadas unhas listas que, se-
apoio "pesie a non ser eu ~uen gundo as resolucións de Mádrid , 
de meterme no funcionaménto atenderán ao· lema PSOE-Pro-
interno doutra 9rganiza.ción polí- gresistas, cun 40% de mulleres 
tica". Nunha visita realizada a apresentadas e cunha apertura 
~artes 30 á Coruña, Guiña su.: cara aes .non militantes.• 
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O Supremo confirma 
dous anos de prisión 
para Manu~I Arnoya 

A confirmación de dous anos 
de prisión para Manuel Váz
quez, proprietário·das 
adegas Arnoya e Fin de 
siglo, e Pedro González lra
go, xerente das mesmas, 
procedent~ do Tribunal Su
premo chegará a Ourense 
nuns dias .. Mália o recurso 
ante o Constitucional· ao que 
·tañen direito os condeados, 
a Audiéncia Provincial de 
Ourense terá que decidir o 
ingreso en prisión dos dous 
implicados no fraude do viño 
de Ribeiro. Se se lles aplica 
o novo código penal, non en
trarian no cárcere. Vázquez 
e González lrago xa entraron 
en prisión no mes de Xuño 
de 1995, sendo pastos en li
berdade dias despois ao non 
considerar o xuíz que existi
ra perigo de fuga. • 

A recuperación do rio 
en Allari1 ten que 
aprobbrse en Madrid 

Ainda que foi aprobada por 
unanimidade a proposta do 
BNG para que Fomento lici
te as obras de recuperación 
do rio Arnoia en Allariz, pa
ra o deputado Francisco 
Rodríguez "non deixa de 
ser estraño que sexa no 
Congreso onde se debatan 
cuestións relativas á rexe
neración do rio Arnoia". Es
te rio é afluente do Miño, 
que pertence á Confedera
ción Hidrográfica do Norte 
con sede en Ovieu. O depu
tado defendeu que "se trata 
dun problema · 
competencia!, político. Está 
claro que non ten menor ló
xica que a Xunta, e por tan
to, o Parl~mento galego, 
non sexan competentes so
bre toda a conca do Miño, e 
consecuentemente, sobre o 
Arnoia". Desde hai tres 
anos a Confederación 
Hidrográfica non dera nen
gun paso para licitar estas 
obras consensuadas entre 
Meio Ambiente e o concello 
de Allariz. A cantidade que 
ten que~t8J)o . ro ministério 
é de 12 ' óns de 
peseta . · 

Levan ao Parlamento 
a negativa dun hospital 
a non praticar 
abortos legais 

O PSOE, através da 
parlementária Isabel Salazar, 
vai pedir a compare<;éncia do 
conselleiro de Sanidade Xo
sé Maria Hernández Cochó'n, 
para que explique porque se 
denegou o aborto a duas vi
ciñas, de Burela e Viveiro · 
respeitivamente, mália cum
prir os requisitos legais. Des
de .. o Hospita1 da Co~ta-ae ·
Burela, onde non totlos os xi
necólogos son obxectores de 
consciénci~ enviáronse ás \ 
duas pacientes a dínica "El 
Bosque" de Madrid cos gas
tos da intervención a canta 
do Sergas. Ambas as duas 
mulleres apresentaban fetos 
con malformacións grav~s. • 
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Reafí rmase no-éxito das Declaracíóns de Barcelona, Gasteíz e Compostela 

UG C.sume a necesidade de ,:inGfeMéiifcírd; :; ,;., ~< ~, 
goveinos dos·dous partidos 
tpaioritários, mentres que a 
uns mozos que intentaron 
ocupar o cuartel de La 
Tablada condenáronos de por 
vida na pi9r cadea do país, 
con.struída -vaia a ironia
polo ditador Videla. Dalgunha 
maneira se continuaba con 
outras formas a repr~ión 
comezada en 1976. E dicir, 
para os de abaixo, aqueles que 
intentaban fl.lgo co risco das 
suas vidas e dando a cara, o 
castigo con todo o peso da lei; 
para os que en cámbio o facian 
coa impunidade do poder, o 
descarado perdón público ( ... ) 
Cando o Movimento "Todo 
por la patria" intenta entrar 
no cuartel, Alfons1in .no mea 
represor ao xeneral Arrillaga, 
un dos piares verdugos do 
proceso videliano, nada menos 
que o autor da "noite das 
gravatas" en Mar del Plata. 
Arrillaga chega 
inmediatamente cos seus 
tanques e metralladoras e 
granadas de napalm a La 
Tablada. (Ffxese o leitor: ante 
un golpe militar anterior 
enviase ao xeneral Alais a 
reprimir, que non chegaba 
nunca. En troques ante os 

a base social do BNG :no Seu. IH Congreso 
*PC. 

Defender o "pluralismo políti
co", mellorar as "canles de 
participación interna", criar 
"estratéxias de implicación 
política da base militante", 
formar "novos cadros", "femi.,. 
nizar" a representación públi
ca, artellar as estruturas dé· 
"traballo sectorial" e lograr 
unha máis acaida conexión 
coas organización_s da socie-

. dade civil, foron alguns dos 
compromisos aos que chegou 
a militáncia de Unidade Gale
ga no seu 111 Congreso, cele
brado en Compostela, o pasa
do Sábado 27 de Novembro. 

. Partindo dunha ponéncia base 
na que se apres_entaba unha 
análise da situación política ga
lega e estatal, o papel do BNG 
neste contexto e o de Unidade 
Galega dentro do fronte abríuse 
o debate entre a militáncia 
asistente ao 111 Congreso. 

Da diagnose da ~itUación política 
galega, co PP no governo, o 
BNG como segunda forza política 
e o PSOE perdendo posicións, 
unha adverténcia, "a hexemonia 
do PP dista moito de se atopar 
fronte a unha fase política termi
nal", segundo os resultados das 
eleicións de Xuño. E unha inter
pretación da nova situación políti
ca xerada, "o que veñen significar 
é que apartir de agora a posición 
dos conservadores galegas é 
moito máis vulnerábel" porque, 
segundo UG, hai unha corrente 
de opinión "emerxente", que de
manda "un radical cámbio na di
rección donoso autogoverno". 

Xunto a estas matizacións a res
peito da posición na que se ato
pan os populares, tamén se· ana
lisou a situación política na que 
se atopa o PSdG-PSOE. Desde 
a ponéncia confirmábase un "im
portante trunfo político" ao man
ter a sua posición nas municipais 
e conseguer frear o descenso 
continuado verificado en anterio
res comjcios. Un freo que os res
ponsábeis da ponéncia explica
ban en base a que "soubo pro
mover e beneficiarse da bipolari
zación do xogo político estatal". 

Sen embargo, esta interpreta
ción, suscitou un intenso debate 

· e algunhas matizacións. A ~on
clusión á que se chegou foi que 
tampouco había que sobredi
mensionar eses resultados e 
que, en todo caso, tratábase de 
medilos atendendo ás especifi
cidades dos comcíos. 

Asentamento do BNG 

Loxicamente, a análise da actual 
situación do .nacionalismo foi a 
que centrou o interese do congre- · 
so xunto coa análise da situación 
da(própria UG no seo do BNG. 
Enfe outrc,>s aspeatos sinalóuse o. 
medre eleitoral experimentado" . 
nos últimos anos e a importáncia -
de terse consolidado como alter
nativa de gover.no e, sopre todo, a ~ 
releváncia do traballo institucional, . 
tanto a nível galega como estatal 
e agora tamén europeu. 

mental incrementar a base mili
tante do BNG para aparellala ao 
medre eleitoral. "Interesa inte
grar", aseguran, "a axentes so
ciais e políticos activos, con ca
pacidade de iniciativa e media
ción social, pero igualmente 
abrirnos ao común dos cidadáns 
que simpatizan e apoian eleito
ralmente ao BNG". · 

Ao tempo, estebelécese, de cara 
ao futuro, a necesidade de con
solidar o papel dos militantes de 
UG e de ubicar a esta forza polí
tica no seo do BNG afortalando 
a suas posicións. Por_ unha ban
da deféndese o "pluralismo polí
tico da organización", pero pota 
outra, fáise referéncia explícita 
aos esforzos por "participar na · 
construcción de maiorias". , 

-
Uns esforzos que non acadaron 
os resultados desexados por es
ta forza política e que deron co
mo resultado que "o noso posi
ci onamento actual non resulta 
colectivamente demasiado grati
ficante". Enténdese que para re-· 
forzar o seu posicionamento e 
acadar os seus obxectivos, po
deríase "percurar a converxéncia 
coa organización que se apre-

senta como máis afín, Esquerda 
Nacionalista". Sen embargo, 
considérase que non se pode 
chegar a ese común posiciona
mento porque "mália a existéncia 
dunha compoñente ideolóxica 
común, as nosas práticas inter
nas teñen seguido, as máis das 
veces, camiños diverxentes". 

Ao tempo, manteñen vixentes 
as conclusións ás que se che
gou no 11 Congreso, segundo as 
que "a posición central da UPG 
na articulación de maiorias den
tro da organización, á par que 
outorga unha certa estabilidade, 
causa en· moitas ocasións f0rtes 
tensións ao ir acompañado de 
comportamentos pouco respei
tosos coa pluralidade interna". 
Unha interpretación que, de se
guida se matiza subliñando que 
esa posición "central", funda
méntase nunha "poderosa razón 
democrática: é a formación polí
tica maioritária no sistema de 
partidos do BNG, o grupo que 
máis capacidade de interlocu
ción ten cos outros colectivos ou 
partidos, é o Bloque histórico 
anterior ao BNG e aporta unha 
parte considerábel dos seus lí
deres históricos".• 

Máis de quince mil persoas acudiron á manif stación convocada o 
pasado Xoves 25 de 'Novembro en Ourense po a plataforma contra a 
suba dos impostos. Os participantes na protesta percorreron as princi
pais ruas da cidade ·rematando a mesma na Pr a Maior, non sen an
tes facer unha parada diante tia casa do alcalde popular Manuel Ca
bezas. A plataforma, na qve están integrados os partidos da oposi
ció~, .si1h~i~~tos e dez asociacións viciñai~; calificou de ~~ito. a cor:ivo
catona; dmx1da a protestar contra a suba, qas taxas murnc1pa1s por ¡'riba 
do IPC\ Para o Xóves 2 de Decembro está convocada unha concen
tración ~iante da casa do concello méntres se celebra un pleno ordiná
rio, ainda que non sexa neste no que se van debatir os orzamentos. A 
plataforma solicita do concello que o pleno no que se traten o au- ¡ 
mento das t;;v<as, no mes de Decembro, sexa celebrado en horário · 
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Mil millóns 
para 
a Fundación 
Cela 
Miguel An~o Rodríguez 
apresenta en TEMPOS Novas 
unha reportaxe sobre as 
subvencións percibidas pola 
Fundación Camilo Xosé Cela. 
"As máis importantes 
administracións políticas 
déronlle prioridade á 
Fundación Cela nas suas 
respectivas políticas culturais. 
O Ministério e a Conselleria 

. de Cultura, por exemplo. Pero 
tamén as catro deputacións, 
que achegan partidas 
millonárias presionados os seus 
respectivos presidentes por 
Manuel Fraga, que é o máis 
decisivo protector do Prémio 
Nobel de Padrón na Galiza 
( ... ) Cela preside o padreado e 
a sua muller, Marina Castaño 
ocupa a vicepresidéncia ( ... ) 
Estímase que o desembolso de 
fundos públicos desde o início 
achégase aos mil millóns, na 
sua maior parte para 
rehábilitar catro das oito casas 
dos Cóengos ( ... ) A pesar da 
xenerosidade das fontes 
públicas, a Fundación rexistra 
unhas perdas acumuladas nos 
catro últimos anos de máis de 
'41 rnillóns de pesetas. No 
exercício de 1998, as perdas 
multiplicáronse por dous, 
pasando de 6,4 millóns no 97 
a 1.2,6 millóns no pasado 
exercício". + 

As varas 
de medir da 
xustiza arxentina 
O historiador arxentino 
Osvaldo Bayer arremeteu 
contra a dobre moral da 
xustiza do seu país no xomal 
PÁGINA 12. "Xa van 
cumprirse once anos desde que · 
a nosa sociedade maritén 
presos aos mozos de La 
Tablada. Nunca talvez na 
miña vida me sentin tan 
violentado polo problema 
ético que significa viver nun 
país onde todos os asasinos do 

1 sistema de desaparición de 
persoas que actuaran coas 
armas da Naciqn, os , 
organismos da Nación e as 
instituci4ns da Nación, ci/ 
dicir, desde arriba e con toda 
imptinidade, pa~ean librés 
palas nasas cida!:les en yi¡rtude 
de leis outorgadhs polos ) 

civis da esquerda, enviase a un 
xeneral probado no método da 
desaparición de persoas, quen 
chega a La Tablada case antes 
cós atacantes.) (Outro detalle: 
ante o primeiro levantamento 
do carapintada Rico, o 
próprio presidente Alfonsin 
voa en helicóptero até o 
cuartel para parlamentar co 
infame traidor á democrácia, 
en tanto que a La Tablada, 
Alfonsin concorre xusto 
cando todo está acabado e 
fotográfase sorrinte ao lado 
dos oficiais represores e ante o 
cadáver esmagado dun mozo 
guerrilleiro. Por que esa 
d.iferéncia?)". • 

O posibilismo 
de Daniel Qrteg8¡ 
O xomal de Manágua EL 
NUEVO DIARIO fíxolle unha 
entrevista ao ex presidente 
nicaraguano Daniel Ortega 
para que explicase o seu 
intento de aliarse co govemo 
somocista. "A corrupción é 
parte consustancial do 
neoliberalismo, do 
capitalismo, aqui neste país 
instalouse a corrupción co 
proxecto neoliberal que gañou 
o poder en 1990, ou sexa que 
desde 1990 está avanzando a 
corrupción, estabelecéndose 
cos govemos de direita que 
ternos no 90 e no 96, que son 
as mesmas forzas que se 
conxuraron no seu 
antisandinismo para apoiar a 
UNO no 90 e á Alianza 
Liberal no 96 ( ... ) Pero o 
sandinismo, que podía facer, 
se o govemo obtivo unha 
votación maioritária?, o pavo 
votou por eles, ainda que 
despois non cumpriron todas 
as ofertas que lle fixeron ao 
povo, pois tíñamos que 
agarda,,y ao próximo g~emo, e 
o outro era buscar aco os con 
ese govemo en benefí . io d(l 
povoación e nós tomarnos 
múltiples acordes con \eles".+ 
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Como anallsa UG a sua situa
ción no seo do BNG transco
rrldos cinco anos desde a sua 
Integración? Domingos Merino 
Nós fixemos unha aposta no ano 
1994 coerente e congruente co 
que era a nosa posición política. 
Daquela estabamos moi lonxe de 
pensar que nun curto espazo de 
tempo o BNG ia adquirir a dimen
sión que ten hoxendia, cos resul
tados obtidos nos distintos proce
sos eleitorais nos que se foi me
drando constantemente. A res
peito do proceso interno, a situa
ción actual de Unidade Galega é 
moi distinta tamén á de 1994. lsto 
reflexouse, tanto na viveza que ti
vo o Congreso, como nos deba
tes ou na presenza de xente para 
integrar os distintos organismos. 
Logo do Congreso, UG saiu re
forzada porque ternos unha posi
ción moi clara a propósito da si
tuación política e dos retos do na
cionalismo, sobre o seu pasado e 
con que médios podemos levalos 
adiante. Sempre entendido isto, 
tendo en canta que o noso refor
zamento como organización non 
está rifado, nen moito menos, 
con eses debates que se teñen 
suscitado, da nosa man, sobre se 
é bon ou non que os partidos se 
disolvan nunha organización úni
ca sen colectivos internos. Xa di
xemos que non queríamos pran
texar este tema se non se partía 
dun mínimo consenso, para non 
criar dentro do BNG debates in
necesários, pero coido que é un 
tema importante compatíbel co 
noso reforzamento. 

'Na elaboración das listas houbo xeneros·idade e 
acorde entre todos' 

-0- PAULA CASTRO 

UNIDADE GALEGA CELEBRABA, O PASADO SÁBADO 27 DE NOVEMBRO, O SEU 111 CONGRESO. DOMINGOS MERINO, 

SECRETÁRIO PORTAVOZ, ANALISA A SITUACIÓN INTERNA DESTA FORZA POLÍTICA INTEGRADA DENTRO DO B.N.G. 

E AS EXPECTATIVAS DO NACIONALISMO DE CARA ÁS PRÓXIMAS ELEICIÓNS. MERINO REITERA A "LEALDADE 

POLÍTICA" DOS MEMBROS DE U.G. NO SEO DA FRENTE NACIONALISTA E O COMPROMISO DOS SEUS MILITANTES 

DE INCREMENTAR OS ESFORZOS PARA AFORTALAR O B.N.G., AO QUE CALIFICA COMO "INSTITUCIÓN NACIONAL". 

Cales foron os aspectos que 
máis debate suscitaron den
tro do próprio Congreso? 

O fundamental é a opinión co
mún de que UG non ten unha 
axenda diferente do BNG. E 
neste intre, ternos en conta as 
necesidades políticas e organi
zativas do BNG, os procesos 
nos que o BNG está, o tema 
das relacións cos outros parti
dos nacionalistas do estado, o 
tema das eleicións xerais, a po
lf ti ca interna, as relacións co 
PSOE e co PP. Todos eses fo
ron elementos da ponéncia e do 
debate. Tamén tivo bastante al
cance o tema de como UG po
de acadar unha maior eficiéncia 
no seu traballo político, na apor
tación de xente ao BNG e ta
mén no mellar aproveitamento 
dos seus recursos internos, que 
pasan porque a xente teña un
ha mellor posición para o traba
llo político no BNG e tamén un
ha maior información e coorde
nación da nosa estrutura orga
nizativa co obxecto de viabilizar 
e analisar as alternativas con
cretas. 

O papel da militáncia de UG 
no BNG foi debatido nos ante
riores Congresos. Daquela fa
lábase da necesidade de in
crementar o traballo para po
der participar máis na vida in
terna da frente. En que situa
ción se atopa este debate? 

Efeitivamente nós non podemos 
dicer unha causa e actuar no 
senso contrário. Pedimos á 
xente máis compromiso interno 
no BNG, partindo dunha cues-
tión: o BNG é hoxe unha institu- nacional. Na nasa organización, 
ción nacional e os nacionalistas no debate subxacente e no pró-
temos unha ferramenta política prio documento ternos clara a 
como nunca antes tivo o na- necesidade de actuar en coe-
cionalismo. Seria unha irres- réncia con esto. Xa cando en-
ponsabilidade non ter esto en tramos dixemos que entraba-
conta e é un ben a preservar, mas con lealdade e o tempo 
polo que significa o Bloque Na:- transcorrido, sobradamente 
cionalista Galega como ponto acreditou esa posición. Nese 
de~encantfe -dos naeional~stas, , · sent~do-..,. .seguim0s m·antendó 
como alternativa e institución esa lealdade, porque o proxecto 

non é de ninguén e é de todos, 
dos que están dentro do BNG e 
do próprio povo galego. Ese 
compromiso co proxecto e a al
ternativa que representa o BNG 
é unha obriga para todos. Trá
tase de corresponder a esa 
obriga, cada un na medida das 
suas posibilidades e cunhas ta
refas concretas: ter -unha actit.u- · , 
de interna acorde con esa res-

A. PANARO 

ponsabilidade, manter esa ·leal
dade e propiciar o debate das 
distintas posicións políticas coe
rentes con eso que emanen das 
nosas decisións congresuais. 

Nos últimos tempos teñen 
transcendido certas diferén
cias internas a respeito de 
cuestióñs como .a elaboració.n 
das listas ... 
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Hai ocasións nas que é inevitá
bel que· se susciten ct.iesti6ns co
mo as cuotas de partido. A nosa 
proposta de disolución dos parti
dos resolvería este problema ou, 
polo menos, non introduciria ele
mentos que ás veces provocan 
tensións. En todo caso, hai" un 
desexo externo de que aparezan 
problemas no seo do BNG para 
amplificalos e ter a escopeta pre
parada para calquera problema 
que apareza. Hai problemas 
noutras organizacións que so
bardan, con moito, os do BNG 
que son relativamente insignifi
cantes neste panorama e sen 
embargo hai esa tendéncia a 
magnificalos. Agora estamos co 
tema das listas ainda que xa a 
permanente ,aprobou aos cabe
zas de lista. E unha proposta que 
saiu por unanimidade da comi
sión-permanente e esto demons
tra que as cousas fanse con sen
tido comun, con lealdade e xene
rosidade por parte de todos. 

De cara ás próximas eleicións 
xerais, cales son as perspeiti
vas que se lle albiscan ao na
cionalismo? 

O que lle convén á Galiza é que 
o BNG dispoña dun grupo parla
mentar próprio e, ao tempo, ter 
representación própria no Sena
do. O BNG neste anos no Con
greso dos Deputados fixo un 
traballo fenomenal, un traballo 
importantísimo. Pero lago desto 
xa non estamos no ponto de di
cer simplesmente: aquí estamos 
nós e deixar constáncia de que 
quen defende os intereses do 
país somos os deputados do 
BNG no Congreso. Agora tráta
se de dispór dun grupo parla
mentar que incida na política 
estatal con relación á Galiza co
mo inciden outras comunidades. 
Seria moi importante porque o 
peso po1ítico de Galiza no esta
do aumentaria e por médio do 
BNG poderian defenderse ini
ciativas coa influéncia necesária 
para, cando menos, variar a si
tuación actual, que é bastante 
discriminatória para o país. Ao 
remate do Congreso lembrei 
que o que se evidenciaba na si
tuación actual é que esa vonta
de de ter un governo novo en 
Madrid é un valor. A experiéncia 
de ter un governo amigo xa a vi
vimos e estase amasando como 
claramente negativa para Gali
za. Por iso convén que a opi
nión pública vaia tomando nota, 
como se viu nos últimos anos. 
Daí derivaranse condicións no
vas nos próximos anos para o 
país e para o BNG, como orga
nización que defende precisa
mente eses intereses. 

Logo da eleición de Camilo 
Nogueira como eurodeputa
do, vostede entra no Parla
mento galego para substitui
lo. Como avalia o tempo que 
leva traballando no grupo par
lamentário? 

O grupo parlamentário está a 
facer un moi bó traballo e o 
meu papel en concreto, na me
dida en que xa entro avanzada 
a lexislatura, cun esquema de 
traballo xa feitQ, por unha ban
da é máis cómodo pero pala 
outra é máis difícil. Máis cómo
do porque me integro cando xa 
está todo en marcha, pero no 
plano persoal é máis complica
do na medida en que xa as dis
tintas áreas de actuación están 
designadas. Estou moi conten
to polo traballo que se fai no 
grupo e espero que a miña 
aportación poida ser máis pro
dutiva ·apartir do-próximo perío
do de sesións. • 



.10 GALIZA-
N2 911 - ANO XXII ANOSATERRA 2 DE DECEMBRO DE 1999 

Miles de estudantes de ensino médio e universitário 
maniféstanse en contra da progresiva privatización do ensino público 
Estudantes de ensino médio 
e universitário protagoniza
ron o Mércores 1 de Decem
bro mobilizacións nas cida
des con campus universitário 
e en diferentes vilas do país 
convocados polos Comités 
Abertos de Estudantes (CAE) 
e polos Comités Abertos de 
Escala e Faculdade (CAEF). 

As persoas participantes nas 
manifestacións rexeitan o de
creto que reforma o Curso de 
Adaptación Pedagóxica (CAP), 
demandan unha subvención 
de cando menos un 30% do 
custe dos libros de texto nos 
tramos de ensino non obriga
tórios e a sua gratuidade nos 
obrigatórios, ao tempo que 
exixen a transferéncia da com
peténcia en matéria de bolsas 
a comunidade autónoma e que 
se cumpra o mínimo legalmen
te estabelecido dun 8% de 
prazas subvencionadas en re
sidéncias universitárias. 

A manifestación máis numerosa 
foi a de Santiago, na que os es
tudantes aproveitaron para en
tregar no Parlamento máis de 
5.000 sinaturas en contra da re
forma do CAP. As organiza
cións convocantes explicaron 
que a maior parte das eivas, no 
caso das Universidades, solu
cionaríanse cunha Leí de Finan
ciamento que recolla os fundos 

E d1c1~>n fac - sín11fe 
Terra e Tempo 
11 Ii ¡¡¡ t.' ; () 1 1 <) 11 ') 

O CARBAi.UÑO A ESTRADA 
lillJaria li . 1!' Librarla Albert• 
CORCUBION FERROL 
Guiosq"! Rosa6o Ubraria fnrlke 
A CORONA Galeria Sargorlelos 
Ubraria Cauce/ro Libraria Umiar 
Li1iraria Lome FOZ 

Lt'braria Bahía 

Só en Santiago xuntáronse ao redor de 5.000 estudantes. 

necesários para que as autori
dades universitárias poidan xes
tionar cun mínimo grau de auto
nomia este sector do ensino pú
blico. 

AGUARDA NOIA 
Guiosque C"""'°s E...,..,,,N1 2 
LUGO OURENSE 
Galeria Sargadelos Li"llraria Torga 
Llbraria Sorlto A.C. Auriense 
Libraria Biblos AS PONTES 
MELIDE übraria Do nena 
Lllraria Panm/o 

A respeito dos libros de texto, 
os CAE lembran que o custe as
ce n de até unha média de 
35.000 pesetas por família nos 
tramos obrigatórios e de 43.000, 

PONTEVEDRA 
l.lllrarla Paz 
REDONDElA 
Ubrarfa Retrinco 
RIBEIRA 
Ubraria Causas 
SANTIAGO 
Ubraria Couceiro 

Lliraria Peflrm 
lllraria Falos Nom 
Guiosque Ártico 
Sargadelos 
Ubraria Gallaecla 
librarla 

A palavra pertluda 

A. PANARO 

nos bacherelatos, ciclos formati
vos e na universidade, polo cal 
o direito a receber un ensino 
gratuito recollido na Constitu
ción, "fica en papel mallado". 

VIGO 

Llnrfa "'""' Llararfa Corta6óa 
librarla 

A Caixa de Pamloro 
Galeria Sargadtlos 
Prensa Mundial 
Guiosque Raquel 

mM.U 
lhlas.,el 
1'rarla p.,,,,,., 
Ubrarla Pergamino 2 
VllAGARCIA 
llbraria llmlar 

Para a organización da mocida
de do BNG, Galiza Nova, a falta 
de solucións ante este tipo de 
demandas responde "á inten
ción do governo do Partido Po
pular de desmantelar todo atis
bo de gratuidade, pulando clara
mente polo ensino privado". 

A reforma do CAP 

Cursar o CCP, Curso de Cualifi
cación Pedagóxica antes coñe
cido como CAP, é obrigatório 
para poder exercer como profe
sor de ensino médio. A reforma 
recollida no Real Decreto 1652 
do ano 95, de aplicación imedia
ta, estabelece a implantación de 
numeras clausus e a ampliación 
da sua duración dos 6 meses, a 
un periodo non inferior a 1 ano e 
que pode quedar en 2. 

O estudantado non terá direito a 
bolsa e o custo do curso -que 
segundo os CAF esta formulado 
para retardar o acceso ao mer
cado laboral e supón unha traba 
económica a maiores- estará 
entre as 80.000 e 130.000 pese
tas, frente ás 28.000 pesetas 
actuais. 

A organización estudiantil valo
rou moi positivamente a respos
ta do estudantado e anunciou 
novas mobilizacións coas que 
exixir un diálogo por parte da 
Administración.• 

BARaLONA 
Galeria Sotgocltlos 

MADRID 
Galerfa Sargarlelos 

EDICIÓNS 
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C~MARCAS 

Os socialistas propoñen os dous primeiros anos cun alcalde nacionalista 

PP, PSOE e BNG de ~onteareas 
están a negociar a moción de censura contra Castro 
"Extrema discrección" e "si· 
tuación excepcional" son os 
dous calificativos que em
prega a oposición en Pontea
reas para referirse á nego
ciación da moción de censu
ra contra o rexidor Xosé Cas
tro. Tras máis de trinta anos 
no governo municipal, BNG, 
PSOE e PP consideran que a 
única solución para que Xo
sé Castro deixe o concello é 
" política". Nos vindeiros dias 
comezan as reunións para 
acordar os termos nos que 
se vai apresentar a moción. 

O PSOE ven de lanzar unha ofer
ta de negociación da moción de 
censura. Nos perto de catre anos 
de lexislatura que restan, confor
maríase un governo progresista 
nos dous primeiros. O alcalde se
ria o nacionalista Roberto Mera, 
cuxa formación ten tres concellei
ros frente aos dous do PSOE. O 
resto da lexislatura o governo es
taría encabezado polo popular 
Salvador Gómez Solla, cuxa lista 
obtivo cinco representantes nos 
pasados comicios do 13 de Xuño. 
"Esta é unha proposta inicial para 
a negociación. Non ten porque 
ser a definitiva, estamos abertos 
ao debate", admite Carlos Losa
da, líder do PSOE po~teareán. 

"De calquer xeito o que si sabe
mos os tres partid<bs da oposición 
é que a solución para rematar co 
govemo de Castro non pasa por 
indultos nen por pcuízos, senon 

Roberto Mera, portavoz do BNG, e Xosé Castro, Alcalde de Ponteareas. 

por un acordo político. E nese 
sentido é moi salientábel que nos 
puxeramos de acordo para sen
tar nunha mesa e comezar a dia
logar'', engade. Losada reseña a 
importancia de que estas conver
sas non saian á luz pública até 
que se chegue a un-acorde. 

Roberto Mera, concelleiro e ca
beza de lista do BNG, coincide 
con Losada na discrección do 
proceso negociador. "Trátase 
dunha situación excepcional e 
non queremos confundir aos vi
ciños", sinala. A asemblea local 

xa enviou un informe á dirección 
nacional do BNG para explicar 
os termos nos que se pode ac
tuar en Ponteareas e, nos vin
deiros dias, segundo explica Me
ra, darase unha rolda de prensa 
para dar a coñecer a postura 
dos nacionalistas. "En-todo ca
so, nós queremos actuar con xe
nerosidade e estar:nos dispostos 
a chegar a un acorde político", 
reseña. Pota sua banda, o PP 
tampouco adianta os postulados 
cos que vai sentar na mesa coas 
outras duas forzas da oposición 
e limitase a lembrar que o BNG 

Ana Lois Navaza foi illada na casa das piscinas despois de ser eleita 

O alcalde de Dozón 

non quer votar 
un alcalde popu
lar. Da opinión 
da formación 
conservadora so
bre a proposta 

- do PSOE, non 
adiantan ren_. 

Primeiros 
acordos 

A negociación 
entre as tres for
zas da oposición 
é vista con bos 
olios polo eleito
rado aposto a 
Xosé Castro, 
que non entende 
como este con 
sete concelleiros 
frente a 9 das 
outras forma-
cións continua 
governando tras 

máis de trinta anos na casa do . 
· concello. Os votos de PSOE, 

BNG é PP xa serviron para 
aprobar unha meqida -que par
tía dos nacionalistas- cunha for
te carga simbólica para a vila: 
retirar o busto de Franco que 
preside a Praza Maior e substi
tuir os nemes franquistas das 
ruas por outros máis acordes 
coa realidade democrática. Para 
o PP, aposto á medidas seme
llantes neutras vilas galegas, é 
un dos primeiros pasos de 
achegamento cara as forzas 
progresistas.+ 

abre un ,expediente disciplinar á delegada sindical no Concello 
t+ P.B. 

O alcalde de DÓzón, Adolfo 
Campos (PP), que impede aos 
funcionários do Concello usar o 
teléfono, o fax e a foto9opiado
ra, ven de isolar a recén eleita 
delegada sindical pota CIG, Ana 
Lois Navaza, nunha casa ubica
da dentro .do recinto das piséi
nas municipais. O Governo mu
nicipal tamén lle comunicou o 19 
de Novembro, unha vez celebra
das as eleicións, a apertura dun 
expediente disciplinário por "de
sacreditar ao alcalde". 

Ana Lois Navaza saliu eleita dele
gada sindical pota CIG o 3 de No
vembro, unha vez que a central 
sindical acadou o 100% dos vo
tos entre .os traballadores do 
Concetto. Duas semanas des
pois, comunicábaselle desde o 
Governo municipal a incoación 
dun expediente por unhas supos
tas declaracións aos meios de 
comunicación que "desacreditan 
ao alcalde". O caso é que duas 
semanas antes, Ana Lois Navaza 
quedou pechada no Concello 
porque o alcalde e o secr~tário 
pasaron a chave da Casa Con-

sistorial ás duas e media, pésie a 
que a xornada laboral dos funcio
nários remata ás tres da tarde. 
"T entei abrir e decateime de que 
estaba encerrada -conta. Como 
as fiestras teñen reixas e non se 
nos deixa usar o teléfono, que es
tá baixo chave, através do meu 
móbil chamei á Garda Civil para 
que me viñeran abrir. Despois 
apresentei unha denúncia no 
Xuzgado de tnstrución porque is
to vai encentra da lei de riscos ta
borais en matéria de seguridade". 

Os funcionários sofren contínuos 
cámbios do seu lugar de traballo 
e de horário. O 2 de Novembro, 
Ana Lois, foi ubicada nunha casa 
que está no recinto da piscina e 
que non está dotada do material 
laboral necesário. "Como prémio 
ás eleicións sindicais metéronme 
nun caseto sen calefación, teléfo
no, nen timpeza de oficina. O 
Venres 19, cando cheguei ás cito 
da mañá tampouco tiña luz. Tiven 
que ocuparme de buscar eu mes
ma o cadro de !imitadores". 

Os problemas co alcalde non 
son noves. A comezos de ano 
eliminou as domiciliacións ban-

cárias dos soldes dos traballado
res e decidiu pagalas mediante 
talóns bancários. En Febreiro 
denegou quince dias de vaca
cións a unha funcionária e en 
Abril negouse a aceitar o plano 
dos traballadores para repartirse 
as feiras. O rexidor tamén deci
diu illar aos funcionários, sepa
rándoos en despachos diferen
tes e poñendq o teléfono, fax, fo
tocopiadora e arquivos baixo 
chave. 

O Martes 23 de Novembro o se
cretário comarcal da CIG entre
gou na sede do PP en Madrid 
un dosier nos que se detalla a 
actividade política do alcalde de 
Dozón que segundo informou 
este xornat (ANT nº898) apro
veita a condición de alcalde e a 
influéncia sobre a economía lo
cal para impor as, suas decisións 
sen permitir discusión. 

Folga dos traballadores 

Previamente, os días 4, ·s e 6 de · 
Outubro os funcionárjos de Dozón 
fixeron taiga en protesta pQlo trato 
que receben na Corporación. Asi
mesmo o dia 4, delegad~s sindi-

cais da comarca acudiron até a vi
la para protagonizar unha concen
tración de solidariedade cos tra
balladores. Posteriormente des
prazáronse até Latín e apresenta
ron un escrito ao alcalde e tamén 
secretário comarcal do PP, Xosé 
Crespo, que recollia as suas quei
xas. As protesta continuaron o dia 
6 na Deputación de Pontevedra, 
onde unha delegación da CIG 
mantivo unha reunión co seu vice
presidente, Rafael Louzán. "Nesta 
xuntanza o próprio Louzán reco
ñeceu que Adolfo· Campos come
tera bastantes erras e que ia tras
ladar o caso a Xosé Crespo para 
que tomara algunha decisión · ao 
respeito -explica Ana Lois Nava
za. Non fixeron nada e agora 
agardames a que o PP de Ma
drid, que se proclama tan centris
ta, tome atgunha medida". 

A ClG tamén denúr:icia que o te.
nente de alcalde, Xosé Adonis 
Rodríguez, tentou :boicotear as 
eteición sindicais. "Chegou a me
sa eleitoral e quixo botar á xente 
fara do Concello, cando a lexisla
ción estaoelece que os comícios 
teñen que celebrarse no centro 
de traballo e en horário laboral", 
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O alcalde de Portomarin 
convoca un pleno 
para non ir declarar 
aoXuzgado 

O Martes 30 de Novembro, o 
alcalde de Portomarin, Etoi · 
Rodríguez, convocou un ple
no extraordinário para a mes
ma hora que tiña que ir decla
rar ao Xuzgado como imputa
do por un presunto delito de 
malversación de caudais pú
blicos e falsedade documen
tal. Rodríguez sinalou que 
non recebara negunha 
citación, pero desde o BNG 
indican que o próprio rexedor, 
através do procurador, enviou 
unha comunicación ao Xuz
gado na que explicaba que 
non podía acudir por ~star 
presidindo un pleno. E a pri
meira vez que en Portomarin 
se convoca un pleno para as 
dez da mañá, hora na ue o 
alcalde teria que dar explica
cións en Chantada a respeito 
dunhas supostas ir(egularida
des cometidas na 
aprobación, certificación e 
pago de tres proxectos que 
afectan á piscina, campo de 
festas e refúxio municipais. + 

Os alcaldes 
da Mancomunidade 
de Vigo asinan 
a Declaración 
de Soutomaior 

Os alcaldes de Baiona, For
nelos, Gondomar, Nigrán, 
Porriño, Pazos de Borbén, 
Redondela, Salceda de Ca
setas, Salvaterra de Miño, 
Soutomaior e Vigo veñen 
de asinar un documento no 
que se comprometen a criar 
na Mancomunidade de Vigo 
un área metropolitana e no 
que formulan o que vai ser 
o seu plano de aqción até 
2003. O documento, coñeci
do como Declaración de 
Soutomaior, recolle entre 
outras medidas a posta en 
marcha dun Plano Director 
d~_ lnfraestruturas , a coor
denación de servizos e mo
dos de transporte, a 
criación dun consórcio de 
auga e outro de turismo e o 
t~atamento da problemática 
dos resíduos sólidos urba
nos ao nível da área.+ 

Manifestación en contra 
do trazado 
da Auta,via do Cantábrico 

Ao redor de dous mil viciños 
de Galiza e Asturies, acudiron 
até Návia o Domingo 29 para 
manifestarse en contra de 
que a autovía do Cantábrico 
sexa construida a rentes da 
costa como pretende o Minis
tério de Fomento. A mobiliza
ción·estaba convocada pota 
Plataforma de grupos pro tra
zado alternativo que ten pro
gramada unha nova protesta 
para o dia 16 de Decembro 
en Oviedo. No acto participou 
tamén a Plataforma en Defen
sa da Ria e diferentes 
asociación viciñais.+ 
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A plataforma anti-peaxe convoca unha ma_rcha a pé de Moaña a Rande 

Os galegos do PP votan no Congreso 
contra a gratuidade do tramo Rande·Vigo 

1 

* IP.C. 

O 2 de Decembro, debátese 
no Parlamento galego a pro
posición non de lei sobre a 
gratuidade da autoestrada A-
9 no tramo Rande-Vigo, a pro
posta do BNG. O governo 
central aprobaba, o pasado 
25 de Novembro, unha rebai
xa da peaxe, pero ao enten
der dos nacionalistas, este 
desconto é insuficiente. O 
próprio governo galego, atra
vés do conselleiro de Política 
Territorial, Xosé Cuiña, anun
ciaba que se está a negociar 
coa empresa concesionária 
un incremento desa rebaixa. 
O executivo pretende chegar 
a ~n acordo cos concellos 
afeptados e coa deputación 
de ·Pontevedra, para que se
xari estes quen asuman opa-

. gamento de parte dos custes. 
A oposición dos nacionalistas 
a esta via súmanse tamén os 
alcaldes de Cangas e Moaña, 
do PP e a própria deputa~ión. 

Lago de coñecerse a decisión 
adoptada polo governo central, 
o conselleiro de Política T errito
rial saia ao paso das críticas 
asegurando que o governo gale
ga estaba.a negociar para aca
dar: unha solución. A via pala 
qu~ opta a consellaria é a de 
co~seguer un compromiso por 
parte dos concellos do Morrazo 
para que estes asuman, xunto 
coa Deputación de Pontevedra, 
o pagamento de parte da peaxe. 

A supresión da peaxe na ponte de Rancie é a principal reivindicación dos viciños. A.N.T. 

Segundo explica Bieito Lobeira, 
"esta só beneficiaria a aqueles de lei que apresentará o deputa-
usuários que puideran d~mons- do nacionalista Francisco Trigo. 
tra( que son habituais e á empre-
sa concesionária, Autopistas do O que se demanda através da 
Atlántico", que garantiria o seu proposición é que o parlamento 
nível de ingresos coa única dife- inste ao governo galega para 
réncia de que serian cartos públi- "--este dirixirse ao governo espa
cos na vez de cartos dos viciños. ñol para que se "estabeleza a 

Desde a Plataforma Anti-peaxe 
xa se ten convocada unha mar
cha a pé pala estrada de Moaña 
a Rande para o próximo dia 11 
de Decembro. Para eles, igual 
que para os nacionalistas é ne
cesário que o tramo sexa gratui
to, unha demanda á que agora 
se tamén se suman os alcaldes 
populares de Cangas e Moaña. 
Os responsábeis municipais da 
comarca do Morrazo manifesta
ron a sua· oposición a que sexan 
os concellos quen asuman a re
ducción de custes que pretende 
negociar Guiña. 

A f~vor en Madrid 

_Par doxicamente, os deputados 
gal gos do PP no Congreso, vo
tara a favor da proposta apre
sen ada polo ministro de Fo
me to, Arias Salgado e, xa que 
log , en contra do posiciona
me6to defendido polos seus 
cornpañeiros de partido no par
lamento galego. -En todo caso, 
os represantes populares terán 
ocasión de validar a sua pos1ura 
a respeito da peaxe Rande-Vigo 
no debate da proposición non 
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gratuidade do tramo da autoes
trada do Atlántico (A-9) com
prendida entre a ponte de Ran
de e Vigo e viceversa, para os 
usuários con entrada e saida na 
peaxe da estación do Morrazo". 

O decreto-lei apresentado por 
Arias Salgado limita a rebaixa 
das tarifas das autopistas de pe
axe a un 7% pero declara a gra
tuidade de certos tramos en Ca
talunya, en base á sua declara
ción como tramos de utilidade 
pública. Para os socialista tanto 
a rebaixa das peaxes como a 
gratuidade, é negativa. Por iso 
votaron én contra, argüindo que 
se favorece ás empresas conce
sionárias. Só se manifestaron 
favorábeis á gratuidade en 
aquelas autopistas nas que as 
estradas non garanten unha 
axeitada mobilidade. 

"A favor de calquera decisión do 
governo destinada a rebaixar as 
tarifas vixentes nas autopistas 
de peaxe" declaráronse os re
presentantes do BNG no Con
greso. Sen embargo, Guillarme 
Vázquez matizou esta afirma
ción indicando que, nos casos 

dos tramos Rande-Vigo, Morra
zo-Vigo .e A Barcala, na Coruña, 
as rebaixas son insuficientes e é 
precisa a sua gratuidade. 

Mália as explicacións dadas por 
este deputado, segundo as que 
o custe médio por quilómetro do 
tramo Pontevedra-Vigo supera á 
média europea e acada as 9-1 O 
pesetas por quilómetro, ás de
mandas dos viciños afectados e 
as próprias declaracións realiza
das polos representantes do PP 
galego, os seus homónimos en 
Madrid aprobaron sen cuestio-

. namento algún, o decreto-lei de 
Arias-Salgado. 

Estas contradiccións son ainda 
maiores se se ten en canta que 
as declaracións de utilidade pú
blica de certos tramos en Cata
lunya realízanse en base a crité
rios semellantes aos expostos 
polos nacionalistas galegas a 
respeito do tramo Rande-Vigo. 
Os viciños do Morrazo "vense 
9brigados a utilizar a autopista 
por motivos de traballo, de estu
dos ou de saude e carecén dun
ha alternativa gratuita por estra
da", sinala Vázquez, quen enga
dia que "estes tramos, Rande
Vigo, por ser en realidade unha 
estrada de circunvalación , e o 
do Morrazo-Vigo, por non existir 
alternativa, deben ser liberados 
de peaxe, como tamén debe ser 
gratuito o _tramo da Barcala na 
Coruña".+ 

Ponto de inflexión 
MANUELCAO 

Hai que datar na chegada de J .Mª . Aznar á Moncloa un 
cámbio importante na elaboración de estratéxias e propostas 
políticas emanadas da Xunta de Galiza. Na primeira etapa 
de govemo de M. Fraga a posición política e institucional 
global das institucións autonómicas galegas tendia a arreme, 
dar á das nacionalidades históricas de Catalunya e Pafs Bas, 
co. Diante da surpresa xeneral o Presidente da Xunta virara 
cara un posicionamento fondamente autonomista equipa, 
rancio a dinámica competencial e a categoria institucional 
da CCAA de Galiza ao seu máximo nível. Ainda máis, rea, 
lizáronse propostas como a da Administración única que 
deixaron aos estudosos do outrora Ministro franquista certa
mente abraiados e confundidos. O feito de contar na Mon, 
cloa cun govemo socialista facilitaba a reclamación contí, 
nua de novos traspasos, a demanda de investimentos públi, 
cos e o exercfcio pola Presidéncia de iniciativas importantes 
de proxección interior e exterior que soergueron a posición 
e a percepción da nosa terra e das suas institucións <liante do 
mundo político estatal. Son éxitos significativos, desta pri, 
meira etapa de M. Fraga a obtención de planos plurianuais 
en matéria de infraestruturas e equipamentos diversos e o 
respeito acadado polo govemo de Madrid para as iniciativas 
emprendidas. Estas e outras propostas políticas, menores pe, 
ro de certa transcendéncia eleitoral, fixeron que a ociedade 
galega considerara que Galiza, tiña, por fin, un Presidente 
que era respeitado, mandaba e decidía. Velai, por tanto, a 
asombrosa maioria acadada nas eleicións de 1993 deixando 
un PSOE destrozado e só albiscándose a posfbel emerxéncia 
dun nacionalismo unido e poderoso. 

Mais a segunda lexistura de M. Fraga ten xa pouco que ver 
coa anterior. A posición e a estratéxia política da Xunta em, 
peza a poñerse, basicamente, ao servizo da estratéxia de acoso 
e derribo do govemo socialista que levará a Amar ao poder. 
O Presidente da Xunta ten dous obxectivos declarados: con, 
cluir o que seria o seu último mandato como govemante e ccr 
laborar decididamente a instalar en Madrid o que seria un n°' 
vo govemo, un govemo amigo, que poñeria en marcha a de, 
nominada segunda transición e que traerla grandes beneficios 
para Galiza Pois, ben, nengun destes obxectivos foi acadado 
con ben para o Presidente Fraga pois viuse forzado a recuncar 
como candidato e as avantaxes do govemg amigo tornáronse 
en recortes orzamentares e de transferéncias e en novidosas e 
inusuais presións políticas no exercfcio das próprias compe, 
téncias do PP en Galiza e do Executivo autonórrúco. 

Fraga muclou ele planteamento autonomista en canto chegou Aznar á 
presicléncia. X. MARRA 

'Parece evidente que 
a posición da Galiza como 

CCAA está a bandear 
cara -as CCAA do art. 14 3 e 

. . . . " as un1prov1nc1a1s 

Agora, xa parece evidente que a posición de Galiza como 
CCAA está a bqndear cara as CCAA do art. 143 e as uni, 
provinciais. Aznar espera de M. Fraga que alonxe a Galiza 
da reclamación de maiores cuotas de autogovemo incluíndo 
a nosa terra no pelotón de La Rioja ou Murcia. A alarmante 
inacción no exercício de competéncias contempladas no 
EAG e o desinterese explícito na demanda de novas transfe, 
réncias permete concluir que o bandazo antiautonomista xa 
é efectivo. Corresponde á sociedade galega a xeración de al, 
temativas que eviten a consolidación desta nova p0lítica. + 
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A denúncia.vense repetindo sen que a Xunta tome medidas 

O Consello de Contas 
atopa irregularidades no funcionamentó do MEDTEC 
*P.C. Segundo o portavoz de Sanida

de do BNG, Xosé Francisco Fe
rreiro, as eivas recollidas no in
forme redundan nas críticas que 
veñen realizando desde hai tem
po os colectivos profisionais, as 
forzas políticas e o próprio Vale
dor do Povo e obriga a "reconsi
derar todo a tema das funda
cións e que volten á rede públi
ca". Do mesmo xeito, desde o 
PSOE, enténdese que entra en 
cuestión o modelo defendido po
lo Partido Popular, avalado por 
MEDTEC, "o seu buque insígnia". 

As irregularidades recollidas 
no informe de fiscalización de 
1996, recén feito público polo 
Consello de Contas, volta pór 
de manifesto que as funda
cións, lonxe de efeitivizar o la
bor da administración pública 
introducen toda unha série de 
irregularidades que fan cues
tionar a sua viabilidade e mes
mo a necesidade de reincorpo
ralas ao sistema público. Un 
dos máis amplos apartados, o 
adicado a MEDTEC, fai referén
cia desde a ilegalidade dos mé
todos de contratación de per
soal até a adxudación de con
trataclóns a diversas empresas 
sen cumprir os requisito de 
publicidade e libre concorrén
cia. A denúncia vense repetin
do nestes anos sen que a ad
ministración tome medidas 
efectivas para correxir a de
manda do Consello de Contas. 

As altemativas privatizadoras de Romai son, ano tras ano, postas en cuestión polo 
Consello de Contas. A.N.T. 

Críticas semellantes recóllensé 
cando se apresenta a fiscaliza
ción da Fundación Hospital Verin. 
O informe sinala que a conversión 
de contrataos temporais en indefi
nidos realízase "sen procedimen
to obxectivo e público que garan
ta os princípios constitucionais de 
igualdade, mérito e capacidade". 
Denúnciase que a fundación con
trata directamente aos profisio
nais médicos e ATS baixo unha 
relación de servizos cualificada de 
"mercantil~ cando o réxime de tra
ballo no que estes profisionais de
senvolven a sua actividade é pró
pri o dunha relación laboral co
mún", cuestiónase a duplicidade 
salarial e laboral de facultativos 
que traballan para o SERGAS e pa
ra esta fundación e infórmase de 
que os contratos non se axustan 
ao convénio colectivo aprobado. 

Ao sistema de selección de per
soal do MEDTEC impútanselle, no 
informe do Consello de Contas 
do ano 1996, deficiéncias como 
a falla de sometímento aos prin
cípios de igualdade, publicidade, 
mérito e capacidade para proce
der ás contratacións. Censúrase 
o feíto de que estas se realizaran 
através de empresas de selec
ción de persoal, o que dificulta o 
control sobre o necesário cumpri
mento dos requisitos legais, e 
critícase que se recorra a ETis 
para efeitivizar estes contratos. 

O Consello de Contas entende 
que, ao vulnerarse os princípios 
de equidade e obxectividade, 
provócase unha situación de de
sigualdade entre o sistema pú
blico e esta fundación, tamén fi
nanciada con cartas públicos, 

ao derivar en contratacións in
definidas de traballadores por 
métodos diferentes aos que se 
empregan no SERGAS. 

Do mesmo xeito que non se xus
tifican as contratacións temporais 
para realizar traballos considera
dos como "normais" nos servizos 
sanitários, tampouco se atopa 
xustificación a este tipo de con
tratacións para realizar labores 
de tipo administrativo, polo que 
se conclue que "non está acredi
tada a natureza temporal" destes 
contratos. O próprio informe con
sidera, non só irregular a utiliza
ción dos sistemas de contrata
ción temporal, senón "ilegal", 
apuntándose mesmo a posíbel 
existéncia de ''fraude de leí" en 
vários dos contratos realizados. 

Ao tempo, sublíñanse as diferén
cias entre as retribucións recebi
das polos directivos da entidade 
e o persoal en xeral e as recebi
das por estes no seu conxunto a 
respeito das que se perciben no 

SERGAS. Dentro deste apartado 
tamén se destacan os contiosos 
incentivos que, o Consello de 
Cantas entende que "non apare
cen claramente vencellados á 
consecución duns obxectivos". 

Maiores custes 

Estas irregularidades detecta
das no sistema de funciona
mento de MEDTEC poñen en 
cuestión, non sé a legalidade 
das suas actuacións, senón 
mesmo a efeitividade deste tipo 
de entidades. O Consello de 
Contas chega a pór en cuestio
nam ento que a prestación de 
servizos por parte do MEDTEC 
ao SERGAS sexa eficiente, tendo 
en canta que estes teñen un 
maior custe que os dispensa
dos por outras entidades "o que 
fai albergar dúbidas acerca da 
economicidade do gasto asumi
do polo SERGAS e conleva unha 
práctica aparentemente pouco 
respeitosa coa necesária con
tención do gasto público". 

Ademais, advírtese da concen
tración contractual a respeito dos 
servizos de limpeza, lavandeiria 
e alimentación. Segundo o Con
sello de Cantas, estes servizos 
foron adxudicados ás empresas 
Maconsi, SL, Servimgal, SL e 
Gastronomía e Alimentación, SL, 
nas que actua como represen
tante a mesma persoa, que ta
mén é sócio ~ administrador.+ 

1 s1Milif*81 

Hai moitísimas razóns para que os galegos es, 
texan atentos ao que acontece nun lugar tan 
lonxano como a cidade de Seattle, na costa 
estadounidense no Pacífico. Ali reúnese a 
conferéncia de ministros da Organización 
Mundial de Comércio para definir a axenda 
da discusión sobre a globalización do comér, 
cío mundial na víspera no novo milénio. 

A OMC funciona hoxe como un grande 
"senado virtual" no que un conxunto de se, 
ñores que non foron eleitos por ninguen e 
non responden máis que aos seus amos, de, 
finen as regras polas que se rixe o intercám, 
bio de bens e servizos. Na sombra, os 
lobbystas das empresas transnacionais cor, 
tan o bacallau, eliminan obstáculos ao seu 
poder, eliminan barreiras comerciais e po, 
ñen trabas ao desenvolvimento das empre, 
sas da competéncia. A OMC é hcixe o ins, 
trumento ideal das transnacionais para es, 
tender a globalización e impoñer as regras a 
todas as atividades humanas definidas xa 
como "obxecto de comércio". 

Os apóstolos do .libre comércio andan en.ca, 
buxados. A resisténcia internacional impe, 
díulles impoñer recentemente o Acordo 
Multilateral de lnvestimentos (AMI). Agora 
van a tratar de impoñelo de feito na OMC. 

Galiza en Seattle 
Os galegos estamos desprotexidos nese deba, 
te. Van negociar por nós un conxunto de se, 
ñores que non teñen a menor idea do que Pª' 
sa neste país. Vamos 

A confección galega poderia ser moeda de 
intercámbio, xa que existe o fundado temor 
de que a Unión Europea compense a protec, 

ser obxecto de nego, 
ciación sen poder par, 
ticipar en absoluto no 
proceso. 

Os Estados Unidos 
arremeterán en Seattle 
contra o sistema euro, 
peu de axudas e sub, 
vencións á agricultura 
e á pesca. A confec, 
ción galega e o naval 
xóganse moito en Seat, 
tle. 

Estados Unidos tenta 
eliminar a Política 
Agrária Comun de sub, 
sídios, que afectan na 
Galiza ao leite, a carne 
de vacun e ao viño. 
Tamén pretenden os 

'A confección galega 
poderia ser moeda de 

intercámbio, pois a UE 
poderia compensar a 

protección á agricultura 
ou á pesca abrindo o 
mercado europeu da 

confección e do téxtil" 

ción á agricultura ou á 
pesca abrindo o merca, 
do europeu da confec, 
ción e do téxtil. E no 
terreo da indústria cul, 
tural (incipiente na 
Galiza), os Estados 
Unidos queren que se 
abran as fronteiras aos 
seus produtos "cultu, 
rais". As grandes cacle, 
as televisivas e as pro, 
dutoras audiovisuais 
norteamericanas que, 
ren globalizar o merca, 
do para os seus produ, 
tos e penetrar definiti, 
vamente en Europa. 

Como se ve, non é 
pouco o que está en 
xogo, nen se trata dun 
debate entre especia-

_norteamericanos a supresión das axudas pú, 
blicas aos países con alta capacidade extrae, 
tiva no sector da pesca. Queren "flexibilizar" 
as normas das denominacións de orixe. 

listas ou intelectuais ociosos. A Xunta se, 
gue a durmir, Fraga a pasear polo mundo, 
m.entres os peares da economia galega en, 
contran,se noutra encrucillada. • 
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A Fundación do Centro 
de Transfusións, 
fora dos orzamentos 

Nos orzamentos galegos 
para o ano 2000 non figura 
o investimento que se vai 
adicar ao Centro de 
Transfusións de Galiza, 
1.200 millóns de pesetas. 
Asi o manifestou Xoán 
Miguel Antelo, secretário 
xeral de Sanidade en 
Comisións Obreiras. 
Segundo Antelo, durante 
os seis anos que leva 
traballando este centro, en 
nengun momento figuraron 
os seus gastos nos 
orzamentos, polo que se 
dá "unha situación de 
grave irregularidade". A 
nivel parlamentar 
descoñécese a orixe do 
diñeiro investido e a 
xestión escapa a calquer 
control democrático. "Se o 
Centro de transfusións non 
existe presupostariamente, 
o seu funcionamento é un 
segredo que dura xa seis 
anos", afirmou Antelo. • 

Prosegue 
., 

a expans1on 
de Caixa Galicia 

Ao mesmo tempo que 
Caixa Galicia anunciaba 
a abertura de novas 
oficinas en Valenc;a do 
Minho, Porto, Lisboa e 
Bu~mos Aires, esta 
entidade facíase cun 1,5 
por cento máis do capital 
de PuLEVA e agora a 
participación desta caixa 
na empresa láctea 
alcanza o 5 por cento. 

. Con esta compra, Caixa 
Galicia reforza o seu 
papel nos sectores 
estratéxicos da economia 
galega (PuLEVA é a dona 
de Leyma). Actualmente 
esta caixa ten uns fundos 
próprios de 55.000 
millóns e posue parte do 
Banco Pastor, lntelsis, 
Telefónica Cable Galicia, 
Azkar, Unión Fenosa, 
Pescanova, Ence, Zeltia, 
Pharmamar, Repsol e 
Gas Galicia.+ 

Preocupación 
polo futuro das caixas 

A Federación de Servizos 
Financeiros de Comisións 
Obreiras denunciou que se 
está xestando unha 
transición do modelo actual 
das caixas de aforras en 
Galiza cara a outro modelo 
co que desaparecerían tal 
e como se coñecen. Esta 
sospeita débese ás 
declaracións do director 
xeral de Caixa Galicia, 
Xosé Luís Méndez, que 
deixou entrever a decisión 
de emitir cotas 
participativas e modificar o 
estatuto da entidade 
creditícia. Segundo 
Comisións, este é o 
primeiro paso para 
converter as caixas en 
sociedades anónimas sen 
nengun elemento de 
control público sobre as 
suas actividades e o 
destino dos seus 
benefícios. + 
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Cursos 
no hospital 
Domíngu~z 

non 
acreditados 
polo Sergas 

Comezaron a primeiros de 
Outubro os cursos dirixidos 
a auxiliares de clínica no 
hospital "Miguel Domín
guez", de Pontevedra, unha 
série de "cursos baremábeis 
para Sergas". Trátanse de 
catro cursos de c~nto dez 
horas cada un e das seguin
tes especialidades: Electro
cardiografía, Urxéncias Mé
dicas, a UCI, e Auxiliar de 
Quirófano. As clases anun
ciábanse impartidas por es
pecialistas do Hospital Pro
vincial de Pontevedra. . 

Ao comezar os cursos, o Sin
dicato de Enfermería. Satse 
dirixiuse á administración · · 
autonómica para interesarse 
por se os cursos estaban ba
remados ou non para as con
tratacións do Sergas. A Xun-
ta respostou que non estaban 
acreditados. "Non se pode 
enganar á xente coa publici
dade. Eles alegan que poden 
ser certificados a posteriori, 
pero o certo é que o pacto de 
contratacións está pechado e 
seria moi extraño que a Xun-· 
ta acreditara estes cursos. 
Nós, neste caso, colabora
mos coa Administración pa-
ra que non se engane aos 
asistentes aos cursos", din no 
Sindicato de Enfermería. 

O certo é que alguns dos 
asistentes xa se deron de 
baixa nos cursos tras ser ad
vertidos de que non estaban 
acreditados para o Sergas. A 
todos devolvéronlle as trinta 
mil pesetas que custaba cada 
curso inmediatamente. In
cluso un dos médicos espe
cialistas que ia impartir os 
mesmos decidiu renunciar 
ao non estar clara a finalida
de do curso. 

O Satse, ademais de denun
ciar o caso do hospital Do
m'ínguez, rexeita que o Ser~ 
gas impoña como requisito 
facer práticas tuteladas para 
as listas de contratación 
temporal. Sinalan que é un 
desprezo para as escolas de 
enfermeria e para a forma
ción universitaria. "Amea
zan incluso con excluir das 
listas a aqueles profesionais 
que se neguen a pasar por isto, 
(palabras textuais)", din no 
sindicato.+ 
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O Benfica apaña a sua meirande derrota europea diante do Celta (7-0) 

Vigo despide con aplausos· 
aos dez· mil portugueses presentes en Balaídos 
-0- CÉSAR LORENZO GIL 

"Forom poucos. O Benfica de
veu levar 1 O golas para Lisboa. 
lsto é uma vergonha. Estes jo
gadores só pensam no dinhei
ro, nao na camisa que de
fendem". Coa palabras pareci
das a estas saian os dez mil 
portugueses que asistiron o 
Xoves 25 de Novembro ao Es
tádio de Balaídos para presen
ciar o Celta-Benfica da Copa da · 
Uefa. En calquer dos moitos 
grupos de benfiquistas que se 
formaron en todas as bancadas 
aparecia unha voz incomodada 
que se achegaba a un siareiro 
do Celta para confesarlle a sua 
admira·ció~ ·polo xogo vigués. 

Duas horas antés do início do 
encentro, a colónia lusa xa fema
ra as suas posicións nos seus 
asentos. Un tércio do aforo de 
Balaídos apreseritaba o ton en- · 
carnada das cores do · Benfica e · 
comezaban a óuvirse, por parte 
dos siareiros máis radicais, os 
primeiros cánticos adicados a 
Joáo Pinto e compañia. Nunha 
decisión moi acertada da organi
zación da seguridade do partido, 
a penas se viu policia nas banca
das e galegas e portugueses 
mesturáronse en alegre harmo
nia, na que non fallaron mostras 
de irmandade, ·tais como fotogra
fias de afeizoados dunha e dou
tra equipa amasando os seus 
respectivos emblemas, benfi
quistas que cambiaban a sua bu
fanda da águia pela da cruz de 
Santiago e conversas en alto nas 
que, lego de presumir das calida
des de cada conxunto e da previ-

síbel vitória duns ou doutros, se 
acababa apostando unha cerve
xa entre dous perfectos desco
ñecidos até ese mome.nto. 

O campo do Celta viveu un dos 
momentos máis· luminosos e inte- · 
resantes nos prolegómenos deste 
encentro. O aspecto das banca
das era inmellorábel, sen o máis 
mínimo espácio libre, cuns siarei
ros que constantemente anima
ron. Ademais, por primeira vez en 
moitos anos, o público recebeu 
con aplausos as duas equipas e 
moitos celtistas berraron "Benfi
ca!" cando o once lisboeta sau
dou desde·o centro do céspede. 

Os benefícios do choque· dos lí
d~res da liga española .e portu
guesa foron non só sociais, co 
achegamenfo e o recoñecimento 
de moitos pontos en comun en
tre uns e· outros, senón econó
micos. Antes de que o inglés 
Paul Durkin asubiase o comezo 
do xogo, o Celta xa ingresara ao 
redor d~ 250 millóns de pesetas, 
entre recadación da billeteira, di
reitos de 1ransmisión televisiva e 
venda de ·produtos oficiais nas 
suas tendas. O resto do comér
cio de Vigo e comarca facturou 
150 millóns entre o MércorE¡s e o 
Xoves e, por se todo isto fose 
pouco, até o tránsito foi mái~ 
fluído que antes de calql!er parti
do amigábel en Balaídos. 

Todos os portugueses que se 
achegaron a Galiza, alguns deles 
percorrendo máis de 500 quiló
metros, ficaron maravillados do 
atendimento recibido e asi o ma
nifestaban publicamente á míni-

ma ocasión. E iso que no estrita
mente futbolístico, a experiéncia 
non puido ser máis traumática 
para os herdeiros de Eusébio. 
Ademais de colleifar un significa
tivo 7-0, o Benfica navegou á de
riva por entre un tifón de cor ce
leste que arrasou con todo e vol
veu asombrar a Europa ca seu 
estilo de xogo desenvolto e visto
so. A noite do Celta-Benfica foi a 
dos arxentinos Turdó e Gustavo 
López que, xunto ao xénio dos 
rusos Mostovoi e Karpin e ao sa
ber estar de Giovanella e Makele
le, converteron Balaídos nun fer
vedoiro onde volveu soar 'A rian
xeira' e o 'Levo un andar miudi
ño', banda sonora dunha "onda" 
á que o público portugués non 
asistiu por razóns óbvias. Ca 7-0 
xa fraguado, o celtismo, cun moi
to de tenrura e un pouco de indis
cutíbel autosuficiéncia, coreoou 
ánimos para o Benfica, ante o es
tupor dunha afeizón lusa que xa 
estaba preparando os reproches 
aos seus xogadores. 

"Sao do Boavista" 

Ao remate do partido, os siareiros 
portugueses sairon beliscándose 
e dirixindo a vista e a palabra ás 
sorrintes facianas dos vigueses. 
"Náo é posível, isto náo é certo. 
Quatro horas de carro para isto, 
náo acredito, pa". As beiras da 
saída de vestiários foise forman
do unha gran nube de benfiquis
tas indignados que pedian in
sistentemente a demisión do pre
sidente do club, José Vale e Aze
vedo. Ao saír este, choveron bu
fandas e bolas de papel sobre a 
sua cabeza, mentres atendia os 

moitos meios de comunicación 
que se lle botaron enriba. Lago, 
sen se inmutar pala fortísima re
questa recibida, dirixiuse aos ali 
presentes e pediulles desculpas, 
co ar populista que caracteriza 
aos mandatários do futbol. 

No cutre bando a penas houbo 
celebración porque cadaquén 
pensou que o próprio 7-0 era fes
ta abonda e non f acia falla botar
se á rua. No fundo, moita xente 
consideraba excesivo o castigo 
que recibiran os viciños do sul. 
"Boh, non deixan de ser amigos 
nasos e é duro volver para a ca
sa con sete goles ás costas", di
cíalle un xornalista vigués ao seu 
xefe de Madrid por teléfono. 

Os xogadores, que tardaron moi
tísimo en saír das duchas, tiveron 
que sofrer o maior pau do seu 
público. "Voces sao do Boavista, 
náo tem amor nenhum pelo escu
do que defendem!" Os futbolistas, 
coa cabeza gacha, entraron no 
autobus entre berros de "vergon
ha, vergonha, vergonha!" 

A derrota vai ser difícil de es
quecer en Portugal, onde o Ben
fica é o clube máis querido des
de os tempos en que o mozam
bicano Eusébio sorprendeu a 
Europa vestido de vermello, 
cunha águia no peito. Mais os 
portugueses que se achegaron 
a Galiza lembrarán este partido 
tamén positivamente . Moitos 
descobriron que Vigo aterece al
go máis que as compras do 
Corte Inglés e que a hospitalida
de galega é case que única no 
mundo.+ 

. , -
GALIZA CONTRA A CONSTITUCION ESPANOLA 
POLO DEREITO DE AUTODETERMINACIÓN 

Pedro Xosé Alonso lgreja Membro de ERVA 
Emilio Araúxo Escritor 
Asunción Arias Arias Xubilada 
lago Banobre Couce Esrudante 
Maria Carmen Bergantiños López Auxiliar Psiquiátrica 
Xende Bermudez Femández Esrudante 
!ria del Bosque Femindez Esrudante/FER Vigo 
~aul Bugalho Lago Professor 
!ria Calvelo Pumar Esrudante/AMl-EI 
Manuel Anxo Camai\o Fandiilo CUT 
Eugenio Caride Ocaña Ensinante 
Leónides de Carlos Profesor 
Xosé Maria Casal Mcsias Auxiliar de biblioteca 
Xano Cebreiro Man:fnez Profesor 
Xosé Cid Cabido Técnico editorial 
1 ris Cochón Profesora 
Sabela Cocllo Fuentes Esrudante 
Estevo Creus Andradc Psicólogo 
Maria Jesus Delgado Núnez Auxiliar de biblioteca 
Marco António Diaz Branca Administrativo 
Edelmiro Dom[nguez Vilas Obreiro 
Xesus Domfnguez Protésico 
Xavier Duram Esrudante/FER A Corunha 
Xosé Marra Facal Abcledo Profesor 
Fcdcr..,:om Esrudantil Revolucion:lria Vigo 
Carlos Feixó Novoa Ensinante 
Jesus Femández Albela Administrativo 
Xulio Fernández Alonso Obreiro 
Noélia Fcmandez Marques T rabalmdora social do Comité Anti-Sida 
Henriq_ue Femández Oüvcira Operario 
Celso Femández Sanmartin Animador de vellos 
Cristobal Femández Vázquez Profesor 
Estrela Ferrcnho Garcia Administrativa 
Ramona Fuentes Arias Ensinante 
Alcxandrc Futclos Guillén ÜXlrdenador 
Xosé Manuel García Crego Técnico editorial 
llimingos Antom Oarc.ia Fernández Ensinante 
Antón García Frcire Fotógrafo 
Sílvia Garcia Rubim Esrudante 
Luís Gomález Paradclo Profcssor 
Feo. Manrique González Rodríguez Mesrre/ANÁ-ANOC 
Albert.o Gon¡:alvcs Herrero Obreiro 
Cándido Gon¡:alves Herrero Asalariado 
Grupo musical SKÁRNIO Vigo 
Ricardo de la Iglesia López Prateiro 
Manuel Iglesias Rodríguez Profesor 
José Luís Jimenes Fuentes Autónomo 
Ricardo Lagares Odontólogo 
Emma Lázarc Rodríguez Ensinamc 
Claudina López López Hosteleira 
Marta López López Esrudante 
Marcos Le.pez Maruns Admgado/CC de Primeira Linha (MLN) 
Joám Francisco Le.pez Subalterno 
Aurora Lorcrno Barcicla Obrcíra 

Daniel Louren¡:o Mirom 
lgorlugris 
Antonia Maio Lago 
José Ramón Martfnez Casal 
M. Henrique Martlnez Femández 
Jacobe Man:ins Gándara 
Rebeca Martins Gándara 
X. L. Méndez Ferrin 
Oriana Méndez Fuentes 
XOllé Francisco Miranda Vino 
Xusto Molejón Valoria 
Alben:e Mo¡:o Quiniela 
CarlosMorais 
Minerva Oliveira Vilela 
Raquel Oliveira Vi.lela 
Rebeca Olivcira Vilela 
Xosé Lois Otero Pérez 
Sívia Pardo Galdo 
Claudio Luis Pato Diaz 
Maria Xesús Pato Diaz 
Joom Francisco Paz LOpez 
Canne Pena Torres 
Mario Pereira Femández 
Alcxandre Pcres Femandez 
Denis Pexegueiro Doval 
José Ramom Pichel Campos 
Joom Picos Mcndes 
Anxo Ramos Olveira 
Daniel Raposciras Vicitcs 
Afonso Ribas Fraga 
Noa Rios Bergantinhos 
Silvia Rios Bergantiños 
Jesus Rios Gomes 
Mariana Rodrigues Calvinho 
Joom Rodrígues Diz 
Blanca Rodríguez Huerta 
Xosé Lois Romero Falque 
Manuel Rosales Cereijo 
Daniel Salgado García 
Santiago Sánchez Camino 
x.,.us Sanmartin Xuncal 
Beatriz Sánchez Blanco 

• Séchu Sendc 
André Seoane Antelo 
Maria Silva Barcala 
Manuel Serodio Costas 
Maria Belem U res Vilar 
lago Urgorri Serantcs 
Alcxandre Valcarcc Sánchcz 
Pilar Veiga Rodrígu.,. 
Manuel Vidal Villaverde 
María Rosa Villamarfn Oonzález 
Aurcliano Vi llaronga Carril 
Xoán Carlos Vizoso Gonzálcz 

Responsável FER Compostela 
Comité Exccurivo Primcira Linha (MLN) 
Dese fiadora 
Esrudante 
Caldeireiro 
Responsável FER V 1go 
Comité C.ntral Primcim Linm (MLN) 
Ensiname 
Esrudante 
Obreiro 
Trabalhador 
Primcira Linha (MLN) Vigo 
Sccrcário Gcral Primcira Linha (Ml.N) 
Esrudante/FER A Corunha 
Comité C.n1T.1l Primcim Linm (MLN) 
Descmpregada 
Biólógo de Grado 
Esrudantc/FER A Corunha 
Catteiro 
Profesora 
Descmpregado 
Padeira 
Profesor 
Dcsempregado 
Eswdante 
Engcnheiro informático 
Estudante/FER A Corunha 
Xomalista 
Tabcmciro 
Editor 
Esrudante/FER Compostela 
Esrudante/CAMAE 
Esrudaate/FER A Corunha 
Esrudante/FER Compostela 
Lavrador 
Dona de casa 
Mcstrc 
Ensinante 
Esrudante/ANÁ-ANOC Compos"'la 
Administrativo 
Escolante 
Actriz-Manipuladora 
Profesor de Secundária 
Responsivel ANÁ-ANOC Compostela 
Azafata de Congressos 
Taberneiro 
Esrudante/FER Compostela 
Esrudantc 
Esrudante/FER Compostela 
Mescra 
Xoma lista 
E ns in ame 
Escultor·ccramisra 
Profesor. 

1- Galiza é unha nación que carece de soberanía política porque sofre unha 
opresión nacional por parte do Estado español. 

2- Galiza necesita por mera supervivencia poder exercer o lexftimo dereito de 
autodeterminación nacional, pero a Constitución española de 1978 néganos este 
dereito democrático, recollido na inmensa maioría dos acordos e tratados 
intemacionais paradoxalmente asinados polo Estado español. 

3- @s abaixo asinantes, cidadáns e cidadás galeg@s, apoiamos a campaña 
unitaria que as organizacións políticas da esquerda independentista -AMI, FPG 
e Primeira Linha (MLN)- están a realizar a pro! do recoñecemento deste dereito, 
como primeiro paso para que o naso país recupere a soberanía conculcada desde 
hai máis de 500 anos polo Estado español. 

manifestación nacional 
Sábado, 11 de Decembro, ás 5 

da tarde na Alameda de Compostela 

actos políticos 
Caneas - 2 de Decembro. Com Mariano Abalo, Maurício Castro e Miguel García 
~ - 2 de Decembro. Com Igor Lugrís e Marcos Lélpez 
Ribadávia - 4 de Decembro. Com Miguel Garcia e Carlos Morais 
Monforte - 9 de Decembro. Com Miguel García e Pedro Vila 
Yi.gQ , 9 de Decembro. Coro X.M. García Crego, Carlos Morais e Paulo Tobio 
Ferro! - 10 de Decembro. Com Miguel Garcia, X.L. Méndez Ferrín e Carlos Morais 
Ponte-Areias - 10 de Decembro. Com Marcos Lélpez Martins e Ester Marinho 

A 
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Na Primeira División hai oito, clubes con estádio próprio e doce que o usan de balde 

As sociedades anónimas 
. . \· . 

non eliminaron as axudas públicas ao futbol 
.. ctsAR LORENZO GIL 

Das vinte equipas da Primeira 
División só hai oito, das cales 
cinco son sociedades anóni
mas, totalmente privadas e con 
capital e património suficiente, 
con estádio e campos de ades
tramento próprios. Entre os 12 
restantes están o Deportivo e o 
Celta. Os clubes galegos non 
teíien nen campos de ades
tramentos próprlos. Mentres 
que Augusto César Lendoiro 
exerce de presidente profisio
nal e pensa incluso en colo
car as accións do Deportivo 
na Bolsa, é significativo que 
parta coa vantaxe de aforrar
se vários miles de millóns 
mercé ao uso que a adminis
tración pública lle permite. 

As equipas galegas, após a re
conversión, que tivo moitas difi
culdades, non variaron o sistema 

· de relación coa administración. 
Deportivo e Celta seguiron utili
zando Riazor e Balaídos, cons
truídos polos concellos da Coruña 
e de Vigo, respectivamente, nas 
mesmas condicións, ainda que 
astes clubes actualmente corren 
con todos os gastos de mante
mento e teñen que cumprir certas 
contrapartidas coas corporacións 
locais, como o reparto de entra
das e o acondicionamento para a 
celebración doutros espectáculos 
nesas instalacións. 

A hora de acometer reformas 
nestes estádios ou ampliar as 
instalacións disponíbeis, Depor
tivo e Celta actuaron · de diferen
te xeito. Mentres que o clube 
que preside Lendoiro investiu di
ñe i ro próprio no aumento do 
aforo de Riazor e, ao mesmo 
tempo, está utilizando terreas 
cedidos polo concello de Abe
gondo para a sua titánica cidade 
deportiva, o presidente do Celta, 
Horácio Gómez, reclamou para 
a reforma de Balaídos e as me
llaras na Madrea investimentos 
públicos do concello e da Xunta. 

Uso de instalacións deportivas públicas 
por parte das equipas de Primeira División 

Deportivo Estadio de Riazor, campo da Grela, da Torre e 
Abegondo. 

Celta Estádio de Balaidos, campos de 
adestramento da Madrea. 

Zaragoza Estádio da Romareda. 

Rayo Nengunha. Clube pertencente a Rumasa. 

Barcelona* Nengunha. 

Mallorca Estádio de Son Moix, campo dos 
Príncipes de España. 

Betis Nengunha. Proprietário: Manuel Ruiz de Lopera. 

Ath. Silbo* Nengunha. .. 

Rácing Campo de El Sardinero. 

Alavés Estádio de Mendizorroza. 

R. Madrid* Nengunha. 

Málaga Estádio de La Rosaleda, campos.de 
adestramento anexos. 

R. Sociedad Estádio de Anoeta. 

Numáncia Estádio de Los Pajaritos. Campos de 
adestramento anexos. 

Valéncia Nengunha. Propiedade de várias sociedades 

Espanyol Estadio Olímpic de MontjuTc. Campos do 
Pare do Migdia. 

. At.Ma~rid Nen~unha. Propi~dade. d~ JJsús Gil Gil. 
t 

Oviedo Estádio Carlos Tartiere. 
! 

Valladolid Estádio José Zorrilla. Campos de preparación· 
anexos. 

Sevilla Nengunha. Vários proprietários. 

(*) Clubes que non precisaron convef'!erse en sociedade anónimas. 

- - "' .. -·-· -· ,_., ... __ -.... --- --- ---

A situación no resto do Estado 
ten, ademaiS, cutres matices e 
diferentes tipos de relación en
tre administración e futbol profi
sional e privado. Entre as eq:ui
pas que manteñen lazos coa res 
pública parecidos aos dos clu
bes galegas están o Oviedo, 
que paga unha cantidade sirn
bólica por usar o Carlos T artie
re, igual có Málaga, o Mallorca, 
o Rácing de Santander, o Nu
máncia e o Alavés. Destes, o 
caso máis curioso é o do Está
dio de La Rosaleda, en Málaga. 
Este campo foi propriedade do 

Mfllag~ até a sua desparición 
con motivo da chegada da Lei 
de Sociedades Anónimas, mais 
lego, a Junta de Andalucia, a 
Deputación e o Concello com
práronllo ao Banco Hipotecario, 
para que puidese xogar ali a re
f u nd ad a equipa de futbol. O 
campo de Los Pajaritos foi re
constru ído con motivo do ascen
so do clube á Segunda División. 

. A pesar de que o Coné::ello ce- · 
deu os terrees, dos 1 .500 mi
llóns que se investiron na refor
ma, só 420 correron ao cargo , 
das arcas públicas. 

Outros clubes teñen que pagar un 
canon fixo, ben anual ou global 
por utilizar os campos públicos. A 
cantidade pode ser importante, 
como no caso do Valladolid, que 
debe ·pagar 30 millóns por tempo
rada e cumprir outras contraparti
das, comuns aos clubes que utili
zan os estádios de balde. Na 
mesma situación está o Zarago
za. O Espanyol de Barcelona alu
gou o Estádio Olímpic de Mont
juic nas mesmas condicións que 
outras institucións, como a equipa 
de rugbi dos Dragóns. Ademais, 
este clube paga por usar os cam
pos de adestra.mento do Pare do 
Migdia e mais do Centro de Alto 
Rendimento de Sant Cugat. A 
Real Sociedad cubriu a sua cota 
de ''uso preferente" de Anoeta pa
gando 500 millóns de pesetas pa
ra utilízalo durante 40 anos.• 

Oito equipas autosuficientes 
O resto dos clubes da Primeira 
División posuen instalacións pró
prias, que pertencen, ben aos ac
cionistas, ben á masa de sócios -
no caso de Athletic de Bilbo, Bar
celona e Real Madrid-. O Valén
cia, Rayo Vallecano, Betis e Atlé
tico de Madrid utilizan os seus 
respectivos estádios, de titulari
dade totalmente privada. Normal
mente, estes clubes construíron 
as suas instalacións denantes de 
converterse en sociedades anóni
mas e os seus posteriores danos 
criaron os seus impérios mediáti-: 
ces co engadido dunha campo no 
que poder facer o que quixesenl 
Este foi o caso de Lopera e T ere
sa Rivera -esposa de Ruiz Mate
as- no Betis e no Rayo, respecti
vamente (que incluso rebautiza-

ron os campos das suas equipas 
co seu próprio nome) ou de Gil, 
no Atlético de Madrid. 

Mención á parte merece o Sevi-
11 a. A pesar de dispoñer dun 
campo próprio, o Sánchez Piz
juán, o clube andaluz está nego
ciando co concello a posibilida
de de xogar vários partidos ao 
ano no Estádio Olímpico de La 
Cartuja, unha magnífica constru
ción adicada só aos Mundiais de 
atletismo deste ano. A entidade 
sevillista pretende conseguir a 
cámbio da revitalización desta 
obra a recualificación da sua ci
dade deportiva e utilizar ese di
ñeiro para sanear a sua econo
mía, moi danada polos fracasos 
deportivos.+ 

P UCHEIRO 

Alteración da competéncia 
Nos próximos anos pode darse a curiosa situación de que a clasifica
cións das ligas de futbol dependan dos tribunais. A UE, na sua política 
liberalizadora, é moi mirada coas axudas e subvencións e máis se están 
sen regular. Os que antes eran clubes de futbol, hoxe son Sociedades 
Anónimas, con algunhás cotizando en bolsa e outras que o farán moi 
pronto. Como tales, son empresas que obteñen beneficios e que com
piten nun mercado, no do espéctácu}Q. Os seus ingresos e beneficios 
veñen determinados polos resultados~ns resultados deportivos que 
pr~,xuqk21.n ~ <?titras S!A. :fx~sten empres~,'. <Zoma Celta e I)ep'?rtivo, 
que receben d0 ~rário . públic© aporta~ións ~u~ a lex.islación ,com~tá- ! • 

ria actual considera irregulares, ainda que este pagamento sexa en es
pécies, como a cesión dos estádios c;m campos de adestramento, locais, 
ou as axudas das Deputacións. Este feito prexudica a outrqs .equipas, 
que invisten o diñeiro en · instalacións, tanto na sua constn.ición como 
conservación. De non mudar a normativa comunitária adaptándoa a 
esta especificidade, estas axudas son ilegais. Agora xa só falta que al
guén denúncie a alteración das reglas da competéncia. • 
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Reivindican unha polí6ca 
# • # • agraria propria 

na homenaxe de Sobredo 
A carballeira de San Xosé, 
en Guillarei, Tui, acolleu o 
Domingo 28 de Novembro a 
homenaxe aos mártires de 
Sobrado, coa participación 
dos viciños, do fiscal da Au- 1 

diéncia Provincial, Carlos 
Varela, e do alcalde de Tui, 
Feliciano Fernández Rocha. 
Lembrábase a mbrte haí 77 
anos de Gandida Rodríguez, 
Xaquín Estévez e Venáncio 
González, asasinados palas 
forzas da orde cando inten
taban impedir o embargo 
das terras a un viciño que se 
negaba a pagar os foros 
agrários. As suas martes ti
veron moita repercusion e in
cidiron na abolición deste im
posto. No seu discurso, Car
los Varela, sinalou que Gali
za perdera a ·metade dos 
seus empregos no agro nos 
úl1,imos cito anos e que "a 
defensa dos nasos sectores 
estratéxicos produtivos, no 
marco da UE, ven ser hoxe o 
emblema que substitue á loi
ta antiforalista de princípios 
de século". A homenaxe es
tá organizada pala confede
ración de asocíacións 
viciñais "Rosalia de· Castro" 
e pala Organización Galega 
de Montes en Man Comun. + 

,,.......---, 

Denuncian 
a 'incontrolada 
eucalitización' no 
Dia do Bosque Autóctono 

Adega aproveitou a 
celebración o Luns 29 de 
Novembro do Día Mundial 
do Bosque Autóctono para 
denunciar a "incontrolada 
eucalitización que está 
ocupan~o carballeiras, 
bosques de ribeira, 
prados, hortas, terras de 
labor e me~mo pazos de 
lndudábel valor natural". 
Sinalan que est@ non é só 
un problema eccilóxico se
nón un problema social e 
económico ao reducir o 
solo das explotacións 
agrárias e apostar por un-. 
ha madeira barata e de bai
xa calidade. • 

Crian unha comisión para 
o vindeiro 8 de Marzo 

Celebrouse nos últimos 
dias un debate sobre a vio
léncia de xénero no que 
participaron as 
organizacións feministas 
Alecrín, Asemblea de Mulle
res de Pontevedra, 

: Feministas lndependentes 
Galegas, Mulheres Livres e 
Mulheres Nacionalistas Ga
legas. Oeste foro saiu o 
acorde de criar unha comi
sión para preparar de xeito 
unitário o vindeiro 8 de Mar
io, Dia·da Mt¡//er Trabql/a
dora. Tamén se derHandou 
da adminis'tración que se 
cr:ien "servizos públicos es
pecíficos para mulleres, 1do
tados de r~ursos 'non sp . 
materiais, senón de persoal 
formado baixo dous eixos· 
fundamentais: a profisionali
zación e a perspectiva de 
xénero".• 

\ 
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Os seus pais desapareceron 
despois do golpe militar ar
xentino. 

En Arxentina eu era avogada 
de presos políticos e sindicalis
tas e a raiz destas actuacións 
e de pertencer ao movimento 
estudiantil da Faculdade de Di
reito tiven problemas coas au
toridades. Cando a Xunta Mili
tar asumiu o Governo, no 
1976, desatouse unha repre
sión indiscriminada que consis
tia basicamente en -facer desa
parecer, torturar e meter na ca
dea á maioria dos grupos da 
oposición. Foi o que moito 
máis tarde se convertiria nun 
verdadeiro xenocídio no país. 
Aos meus pais secuestráronos 
o 6 de Outubro de 1976 e 
apartir dese momento non vol
vimos ter notícias deles. Eran 
persoas de 55 anos, galegas. 
emigrantes que non desenvo1:. 
veran nengun tipo de activida
de política. Eu xa estaba vivin
do no Estado español e pésie 

. a ter recurrido a todas as auto
ridades que estaban no Minis
tério de Asuntos Exteriores nin
g u én tomou medida algunha. 
Tiveron que pasar moitos anos 
para que realmente se atende
ran, pésie ás denúncias que te
rnos feito nas Nacións Unidas 
e en Amnistía Internacional, e 
se fixese caso ás nasas peti
cións. Por iso é tan importante 
o xuízo que se está seguindo 
no Xuzgado Central número 5 
da Audiéncia Nacional. Cando 
o fiscal Carlos Castresana, en 
Marzo de 1996, denúncia os 
feitos, moitos dos que éramos 
parentes de cidadáns españois 
desparecidos sentimos que 
despois de vinte anos, final
mente se escoitaban os nasos 
reclamos. 

Este proceso non só afecta 
aos españois desaparecidos. 

É moi importante destacar que 
implica a todas aquelas perso
as que foron brutalmente repri
mid as, torturadas e asasina
das. A sua característica princi
pal é que non ten precedentes 
históricos. Non é froito da deci
sión dun governo ou dos parti
dos políticos, nasce da acción 
das vítimas. Até este momento, 
incluso despois do holocausto 
nazi, o famoso xuízo de Nu
remberg, foron os vencedores 
os que xulgaron aos vencidos. 
Desta volta somos os vencidos 
os que estamos sentando na 
bancada dos acusados aos 
vencedores. Este procedimen
to nutriuse das testemuñas das 
vítimas que desde todos os lu
gares do mundo chegaron a 
Madrid para sinalar aos res
ponsábeis deste xenocídio, os 
lugares de tortura, a metodolo
xia empregad.a. Provocamos 
un movimento en defensa dos 
diretos humanos que non ten 
volta a atrás. 

Na sua última resolución, o 
xuíz Baltasar Garzón procesa 
a 98 militares arxentinos. 

Agora estanse tramitando as 
órdenes de busca e captura e 
esperamos que o Governo ar
xentino, que vai tomar pose
sión o 1 O de Decembro, teña 
unha resposta legal, que non 
tivo o Governo de Ménem. O 
anterior Executivo asinou un 
tratado de cooperación xudicial 
co Estado español, pero non 
só non o cumpriu senón que di
tou un decreto polo que orde
naba aos maxistrados arxenti
nos que non prestaran atén
cion a nengun dos requerimen-
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ÑOLA NO PROCEDIMENTO ABERTO POLO XUIZ BALTASAR GARZON, QUE VEN DE PROCESAR A 98 MILITARES. 

tos do xuíz Garzón por consi
deralo como unha invasión da 
soberania nacional. 

Agardan un cámbio de políti
ca por parte do novo Gover
no? 

De non ser así seguiremos in
sistindo nunha idea que é fun
damental: xa cada vez son 

'A lgrexa alentou o xenocídio' 
Hai pouco Menem sinalaba 
que o Papa aprobaba os in
dultos, un dado que aponta 
ao papel desempeñado pola 
lgrexa. 

Cando talamos de lgrexa te
rnos que facer unha distinción 
importante. Unha causa é a cú
pula eclesiástica e outra os cu
ras da Liberación ou obreiros. 
Aqueles que interpretaron a 
doutrina cristiana e se puxeron 
a loitar xunto ao povo foron víti
mas de asasinatos, torturas e 
desaparicións. A cúpula ecle-

siástica desempeñou un papel 
non só de complicidade cos 
militares senón que participou 

- activamente no extermínio 
dándolles alento e consolándo
os para que non dubidaran e 
non se sentiran culpábeis por 
cometer aquelas atrocidades. 
Scilingo, que está en liberdade 
condicional, declarou que nos 
voos da marte, cando tiraban 
desde os avións aos detidos 
narcotizados, sempre habia un 
capelán que lles daba ánimo. 
Concretamente o primo de Jor
ge Acosta, que era o xefe do 

campo de concentración da 
Escala Mecánica da Armada, 
que tamén esta preso por par
ticipar nas adopcións ilegais. 
No auto de procesamento dos 
98 militares encóntrase moitas 
declaracións públicas da cúpu
la eclesiástica que proban todo 
isto. Monseñor Bonamin, por 
exemplo, é un ser siniestro 
que chegou a dicer que os cu
ras da Liberación interpreta
ban mal a Cristo cando di que 
hai que estar cos pobres. Se
gundo el esta doutrina retírese 
aos. pobres de espíríto non de 
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máis os países que consideran 
que haí leis e tratados interna
cionais suficientes como para 
poder aplicar o princípio de 
xustiza universal para determi
nados delitos contra a humani
dade, como é o de xenocídio, o 
terrorismo de Estado e tortu
ras. Non só o ten dita o Estado 
español nunha histórica resolu
ción do 4 de Novembro de 
1998, senón que se recoñeceu 
nas duas senténcias dos lores 
ingleses a respeito do tema de 
Pinochet e o xufz Bartler cando 
se pronunciou sobre a proce
déncia da extradición do dita
dor chileno. 

Ternos base legal dabondo, te
rnos tratados internacionais de 
cooperación xudicial e polo 
tanto o Governo arxentino, se 
quer construir un Estado de di
reito e non violar a lei, ten que 
xulgalos ali ou conceder a ex
tradición cando Garzón a pida. 
Non esperamos un esforzo ex
traordinário, simplesmente que 
apliquen a lei que lles corres
ponde e que asinaron. 

Que -alcance ten isto na socie
dade arxentina? 

O que aparece nos xornais a 
respeito de que os arxentinos 
creen que isto é unha acción 
imperialista ou unha invasión 
da soberania nacional é o dis
curso dos governantes, non o 
da povoación . O povo arxeriti
no con maior ou menor partici
pación ve con simpatia estes 
xufzos, que finalmente estexan 
detidos e se persiga aos res
ponsábeis de tantas atrocida
des. Centos de persoas de to
dos os estamentos viaxaron 
para dar o seu testemuño e im
pulsar o procedimento, é a pro
ba máis clara de que existen 
espectativas e de que a xente 
ten esperanza. Ademais non 
existe nengun tipo de axuda 
económica . Todo se costea 
grácias á vontade dos protago
nistas. 

Por outra banda a xente sabe 
que a raíz da causa que come
zo u se abriu Madrid houbo 
moitos xuices arxentinos que 
cambiaron de atitude . Ese 
cámbio levounos a, por exem
plo, xulgar aos responsábeis 
da apropriación ilegal de ne
nas. Era prática habitual e par
te da operación de extermfnio 
que tiñan os militares, deixar 
vivas ás mulleres que estaban 
preñadas até o momento do 
nascimento dos bebés, para 
entregalos en adopción a famf
lias do seu entorno para que 
lles deran unha boa educación. 
Agora están detidos e en pri-

- sión nove militares, Videla, 
Massera, Nicolaides e outros 
que son menos coñecidos pero 
non menos responsábeis. 

Persoas como vostede, que 
perderon aos seus pals, 
agrupáronse na asociación 
Hijos. 

Actuan en Arxentina e no Esta
do español. É moi emocionan
te, un canto de esperanza, son 
persoas ás que lles arrebata
ron os seus pais e a vida nor
mal que calquera neste mundo 
debe ter. Estes rapaces, to
man o relevo da xeneración 
anterior, queren saber cal foi o 
destino dos seus familiares e 
facer chegar o seu discurso 
aos arxent,inos máis novos e 
ao resto do mundo para que 
isto non valva suceder .nunca. 
Son unha testemuña viva a 
apoiar e alentar.• 
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A alcaldesa de Valéncia, Rita Barberá, consegue apoios de aliados do PSOE 

A diplomácia de saló~ ; pérmítelle 
a~ PP facerse ·coa Fe~erclción de ··Muoicípios 
A alcaldesa de Valéncia, a po
pular ¡l~ita Barberá foi reelixi
da prE;j~identa da Federación 
de Muriicípios e Provincias de 
España (FEMP) o pasado Sá
bado 27 de Novembro en Ma-

~
- id logo dunha asembles 

e resultou ser a máis trau-

~
, ti ca e escandalosa dos se

te ano~ que ten esta organi-. 
za ión. ·Por primeira vez utili- , 
zouse o voto electrónico, que 
lle concedeu a Barberá o 52 
por ce·nto dos votos, fronte . 
ao candidato socialista Anto
ni Siurana, alcalde de Lleida. 

O triunfo de Barberá foi moi tra-
, bfi-llado e serviu de colofón a un
has reunións da FEMP caracte
rizadas pola crispación, os insul
tos e a tensión e os reproches 
entre as moitas organizacións 
políticas ali presentes. Antes do 
Siábado pensouse incluso na 
defunción da organización e en 
moitísimas propostas para refor
mala. Outra característica da 
reunión de Madrid foi o caos or
ganizativo, que se estendeu até 
a hora da votación final, efec-

/ tuada mediante un novidoso sis
tema informático que ao final sa 
cdlapsou -e _;demorou ainda máis 
os resultados finais. 

A ;xuntanza da FEMP foi cenário 
dün gran xogo de diplomácia de 
salón, onde se negociou até mi
nvtos antes para conseguir 
alianzas decisivas coas que 
v~ncer. As duas frontes princi
pais, a de Barberá e a de Siura
na, !citaron por convencer ás 
demais formacións para ·que se 
lles unisen. O socialista acadou 
o compromiso de apoio de lz
ql)ierda Unida, que colocou á al
caldesa de Córdoba, Rosa Agui-

A alcaldesa c1e·valéncia (PP), Rita Barberá, é felicitada polo seu ~ente socialista Antoni Siurana. 

- lar, como número dous. Esta lis
ta progresista comezou os con
tactos c~s seus sqcios circuns- · 
tanciais rios diferentes concellos 
para acadar a maioria e privarlle 
ao PP da presidéncia. Mais ao 
PSOE traizoárono o Partido 
Aragonés Regionalista (PAR), 
cd que goberna en Aragón e 
mais o Partido Andalucista, qu~ 

·votou a pral da investidura de 
Manuel Chaves. 

Estes dous partidos -lograron 
, colocar algunhas das suas te-

ses no programa da valencia
na, unidos a Coalición Canaria, 
sócio do PP e a unha gran par
te dos representantes de CiU, 
que asistia por primeira vez á 
asemblea desta organización 
(até o de agora non o fixera por 
considerar que non representa
ba a pluralidade do Estado es
pañol, como ainda hoxendia 
fan os partidos nacionalistas 
bascas). 

As úhicas formqcións autonómi
cas que estiveron boa _fronte 
progresista foron o BNG e lni-. 
ciativa per Catalunya. Por parte · 
do Bloque asi~tiron o alcalde de 
Ferrol, Xaime Bello, o concellei
ro vigués Xaquin de Acosta e a 
edil pontevedresa Anxos Rivei
ro. Segundo esta, a vontade na- . 
cional¡ista á hora de apoiar a 
Siuran·a _tiña como obxectivo im
pedi·r que "o PP voltase gover-

nar. Nada máis. O maior intere
se do BNG está na FEGAMP". 
Ainda gr~as a estes apoios, a 
lista progre~ista obtivo 11.940 
votos, 1.334 menos cá lista cen
trodireitista. 

Logo de sair escolleita, a alcal
desa de Vaféncia quixo chamar 
á calma e deu unha imaxe de 
impoténcia diante das moitas 
dúbidas que levantou esta últi
ma asemblea. Mália que repe
tiu continuamente a sua vonta
de de unidade e de consenso 
nos temas máis espiñentos, o 
certo é que ninguén ere que es
ta organización poida cumprir 
dous dos seus obxectivos bási
cos para os pró~imos catro 
anos: reformar os seus estatu
tos, que ficaron totalmente ob
soletos, e criar un consello te
rritorial o~de teñan representa
ción as autonomias. 

Cesións de soberania 

Xustamente, o secretário de po
lítica municipal socialista, Alfon
so Perales, queixouse de que a 
maior parte dos membros de 
CiU se decantase pala lista de 
Barberá "mentres que qs pro
gresistas tiñan entre os seus 
princípios o desenvolvimento 
desa nova asemblea". Este pon
to, considerado vital tamén po
los nacionalistas cataláns, nun
ca poderá ser aprobado nesta 
lexislatura, xa que precisa dun 
apoio das tres quintas partes da 
asemblea e o PP anunciou que 
se absterá. 

Na nova executiva da FEMP só 
haberá dous galegos, o alcalde 
de Lugo, o socialista Xosé Ló
'pez Orozco e o alcalde de Ou
rense, Manuel Cabezas, do PP. 
Até agora, o alcalde coruñés 
Francisco Vázquez ocupaba a 
vicepresidéncia. + 

Pode un Parlamento ceder parcelas de sobe
rania sen que se inteire a opinión pública? 
Pode un Governo obviar o Parlamento e en
tregar a autonomia de decisión a instáricias 
supraestatais? Pode-se estar configurando un 
poder omnímodo de abano cuase planetário e 
sen nengun control minimamente democráti
co? Pode por máis tempo aturar a democrácia 

i 
gócia no canto dos Estados comurtitários 
pretensamente soberanos. Agachamento e 
oscurantismo. Transferido o' poder dedsóiio, 
o Parlamento fica convertido nunha ideia 
virtual, no cenário onde o ator,presidente 
Trillo larga as suas brincadeiras, o amigo do 
presidente de Telefónica defende intereses 
privados e o pretenso líder sólido dos que se 
autotitulan como socialdemócratas tenta 
convencer ao público de que é posf vel viver á 
sombra consentida de González. E responsa
bilidade do PP ter devaluado até límites pre
dernocráticos o órgao de' representación dos 
cidadáns españois (xa que non da.S nazóns que 
compoñen o Estado). E é unha responsabili
dade parrillada por boa parte das formacións 
da oposición, a hexemónica á cabeza, incapa-

ces de empregaren o Parlamento para falar do 
que verdadeiramente se xoga sobre o relvado. 

- parlamep.tar o seu valeiramento sen que iso 
produza unha mutación tamén na forma dos 
réximes políticos que nos goveman? 

O Parlamento español non foi informado po
lo Executivo das conversas prévias á nego
ciación en Seattle da Organización Mundial 
do Comércio. A operación enceta-se coa ce
sión de soberania á Unión Europeia, que ne-

Foron os nacionalistas galegas os que abriron 
o debate do POR no Congreso e sdn os na
cionalistas galegos os que rexistaron as pri
meiras iniciativas para que a cámara fale e se 
informe sobre o futuro do cornérdo mundial. 

E non é casual qm:J for o nacionalismo. galego 
o autor de tal inici~tiva: é congruente coa re
presentación dun país qu.e non está para per, 
der o tempo en ideias virtuais, que precisa o 
corpo, a matéria e o concreto, o tanxíbel, co
mo auga de rnaio. 

Por puro instinto-de supervivéncia. + 
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co'nfirmadas 
as prá6cas ilegais 
do alcalde de Oviedo~ 

Gabino de Lorehzo, alcal<¡je 
de Oviedo e memb_ro do 
Partido Popular, co"ntratou 
obras e ~mais servizos 
para oc cello ilegalmente, 
durante o anos 1994 e 
1995, segu do probou o 
Tribunal de Contas. De 
Lorenzo, que governa 
Oviedo d~sde 1991 está 
implicado en graves 
irregularidades en diferentes 
construcións, como a do 
cemitério municipal e tamén 
na concesión de fundos aos 
empregados do consistório 

1 non recollidos na Lei da 
~unción Pública. En relación 
a este caso de po'síbel 
corrupción , Manuel Meleiro, 
apoderado da construtora 
asturiana Sardalla, acusou 
xudicialmente ao próprio 
Concello de Oviedo de lle ter 
exixido comisións para poder 
acceder a un concurso 
público para a contratación 
dunhas obras.+ 

Pujol non falará 
da sua sucesión 
até o 2002 

O presidente da 
Generalitat de Cataluña, 
Jordi Pujol, negouse a 
comentar nengun aspecto 
da sua' sucesión na cúpula 
de Convergencia i Unió até 
o 2002, xustamente un ano 
antes das vindeiras 
eleicións catalanas. Para 
Pujol, ese tema só ten un 
factor aclarado, o feito de 
que el non se vai volver 
apresentar á reeleición, 
pero nada máis, polo que é 
excusado facer 
comentários e cábalas 
sobre o nome do seu 
delfin. Mália estas 
declaracións, parece que 
son dous os candi(jatos a 
pelexar con Pasqual 
Maragall nos comicios do 
2003. Por unha parte 
estaria Josep Antoni 
Durán, líder de Unió e 
conseller de Gobernación 
e Artur Mas, dirixente de 
Convergencia e 
responsábel de 
Economia.+ 

A Lexión vixia 
a fronteirQ 
con Marrocos 

Mentres que o Partido 
Popular intenta adiar 
indefinidamente a aprobación 
da nova Lei de Extranxeria no 
Senado, o Governo Aznar 
ordenoulle á Lexión que se 
ocupe das tarefas de 
vixiláncia na liña fronteiriza 
entre Marrocos e Ceuta. Esta 
medida responde, segundo o 
ministro do Interior, Jaime 
Mayor, ao desbordamento da 
situación migratória e á 
incapacidade que teñen os 
300 axentes da Garda Civil 
destinados na zona para 
evitar que se traspase
ilegalmente ovalado 
divisório. Interior pretende 
tamén blindar este paso con 
muros metálicos de 3,20 
metros.+ 
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A arte na Catedral de Santiago 

•Impresa a cinco tintas en seis idioma5 
•Con marcador e acabamento en coiro rexenerado 
•Papel verxurado, 100 gr crema 
•Tamaño: 22 x 26,5 cm. 
•Precio de venda: 3.500 pta. 

OFERTA DE IANZAMENTO, 
para os nosos leitores: 2.000 pta 

• Axenda conmemorativa do Ano Castelao 
• hnpresa a cor en seis idiomas 
•Con marcador e acabamento en coiro rexenerado 
•Papel verxurado, 100 gr crema 
•Tamaño: 17,5x25cm. 
•Precio de venda: 1.900 pta. 

OFERTA DE IANZAMENTO, 
para os nosos leitores: ·1.200 pta 

Plato conmemorativo Ano Castelao 

•Plato en cerámica de Sargadelos conmemorativo 
do Ano Castelao, en edición exclusiva para A Nasa Terra. 

•Existencias limitadas. 

OFERTA DE IANZAMENTO, 
para os noso_s leitores: 1.800 pta 

Axendas 2000 ·· 

Nome ................................................. Apelidos ........................................................................................ .. 

A arte na Catedral D 
de Santiago 

nº de axendas: _ _ · 

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

Código Postal ... . . . . .... .. . . . . . ... . .. . . . . .. ...... Teléfono .................................................... ..................... ................. . 

N.I.F. .................................................. Povoación ................................................................................. ...... . 

Provincia ........................................... . 

Desexo receber ....... ..... axenda(s). 

PAGAMENTO DOMICILIADO 

Banco/ Caixa de Aforras Conta ou libreta DDDD DDOD DO DDDDDDDDDD 
Plato Sargadelos 
conmemorativo 
do Ano Castelao 
nº de plata>:_ 

Titular ................ : ........................................... : .......................... Sucursal ........................................................... Poboación ............... .. ............... . N.I.F ...................... . 

Sírvanse tomar nota, e atender con cargo á miña conta, os recibos que ao meu nome lle sexan presentados por Promocións Culturais Galegas (A NOSA TERRA). · 

Data ...... / ...... / ...... Sinatura 
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O nena que bagoaba perlas 
Os demachiños 

Caciquismo 
e eleccións 
na Galiza 
da I1 República 

colección 

colección 

Campus 

ANOSATERRA 

O mintireiro 
O paxaro de ouro 
Xaniño espido , pelica de ovella 

O outro lado 
da música , a poesía 

\ 
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As filias do zapateiro 
O vello do monte 
A princesa e o xigante 

Historia do 
teatro galega 

colección Historia de Galicia 

colección 

Historia 
da Arte Galega 

Fascículo 13:A Producción metálica dos castrexos 

Fascículo 14:0urivaría castrexa 

Fascículo 15:Cerámica castrexa decorada 
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A direita gaña por só 160.000 votos 

Os conservadores reteñen a presidéncia do Uruguai 
pero as duas Cámaras terán maioria de esquerdas 
eC>- G. LUCA 

A direita avisou un terremoto 
se gañaba o governo refor
mista de esquerdas e adian
tou na segunda volta eleitoral 
do Uruguai. Jorge Batllé do 
partido Colorado arrastrou os 
votos dos Blancos (Partido 
Nacional) e puido recadar o 
51,6% nun remate de campa
ña apocalíptico. O Frente Am
plio que lidera Tabaré Vaz
quez será con todo o primeiro 
grupo parlamentar do Uru
guay por número de deputa
dos e senadores. Terá unha 
decisiva intervención no Tribu
nal Eleitoral, no Tribunal Su
premo e na Fiscalia de Contas. 

Na primeira volta do 31 de Ou
tubro nen os partidos oficialis
tas, Colorado e Blanco, nen a 
coalición Encuentro Progresista
Frente Amplio do socialista Ta
baré Vázquez superaron o 50% 
máis un dos votos válidos e, co
mo prescrebe a lei reformada 
de a pouco, os dous máis vota
dos tiñan que pasar por un novo 
reconto, copiado do sistema de 
reconsideración francés, con 
tres semanas de meditación en
tre as duas consultas. 

A fórmula do ballotage, traduci
da no Uruguai como balotaje, 
recibe a interpretación universal 
dun invento da direita por exten
der a campaña, con avantaxe 
de recursos de propaganda, e 
cambiar en última instáncia a 
tendéncia que transmitian con 
insisténcia os inquéritos para 
unha maioria de esquerdas. 

Como se lembrará (ANT de 5 de 
Novembro pasado), o Frente Am
plio de Tabaré sumara na primei
ra volta 861.202 votos, ou o 
40,1% contra o 32,7 do Partido 
Colorado e o 22,3 do Partido 
Blanco (Nacional). Ao resultado 
da esquerda na primeira habia de 
sumarse o 4,5% do Nuevo Espa
cio de Michelini (tillo do sasinado 
Zelmar Michelini, un dos fundado
res do Frente Amplio), o que sig
nificaba a máis grande vitoria de 
todos os tempos da esquerda en 
Uruguai, con maioria en distritos 
fundamentais do país coma 
Montevideo (con máis do 50%), 
Maldonado, Paysandú e Cane
lones. O Frente Amplio convertia
se en segunda forza no interior do 
país, nomeadamente en departa-

Vázquez, candidato da coalición Encuentro Progresista-Frente Amplio, á entrada nun coléxio eleitoral. 

mentas que foran eidos conserva
dores por tempo inmemorial. 

A esquerda domina 
o parlamento 

E máis importante: a fronte de es
querdas levantaba a representa
ción parlamentar máis importante, 
con 40 deputados e 12 senado
res. Co abalo dos votos da coali
ción de esquerdas volvian ao pa
zo lexislativo Marina Arismendi, 
do partido Comunista e José Mujf
ca e Eleutério Fernández Huido
bro do MPP-MLN (Tupamaros). 

Á voz de parar á esquerda pro
d uci use a coalición previsíbel 
(para iso se inventara o balotaje) 
dos blancos e os colorados (ho
x e no governo) que sumaban 
unha previsión conxunta do 52% 
dos votos. Finalmente acadaron 
só o 51,6%. Por médio, quedou 
o barullo de rifas históricas das 
duas formacións burguesas. O 
importante era evitar un governo 
vermello. O Partido Nacional 
deulle forma de arde á decisión 
de cambar de traiña e remar con 
toda na que tora na primeira vol
ta, e durante moitos anos, a sua 
competidora inmediata, a em
barcación do Partido Colorado. 
Non faltaron as protestas de ve
draios das fileiras brancas, coma 
Juan Andrés Ramirez ou Jorge 
Machiñena que animaron ao 
eleitorado a votar o que lles pe
tase. O Partido Nacional abreu o 
baúl dos espantos e a cisma cos 

colorados estivera a pique de 
cambiar o sentido da campaña. 

Ao final formouse o partido Colo
ranco. A traballa-
da peregrinacion 
da fronte de es- A 
querda ao centro fronte 

externa, entraria na lista negra 
dos norteamericanos e volverían 
os tempos da violéncia. "O medo 
ao socialismo serve para sociali-

- zar o medo -es
crebe Eduardo 
Galeano- A fronte 
de esquerda per-

do eleitorado frus
tro use palas ve
llas fórmulas de 
prometer a perda 
dos aforros, o au
mento dos impos
tas para rañar as 
rendas dos que 
menos gañan, o 
pánico dos pan-
as m ais investi

mentos extranxei
ros e a desapari
ción dos subsí
dios á xubilación. 
A coalición da es
q u e rd a contou 
cunha baza im
portanfisima que 
foron os peque
nos comerciantes 

de.esquerdas 
contou cunhá 
baza que foron os 
peque nos 
comerciantes (a 
maioria imigrantes 
e boa parte 
galegas) mallados 
palas grandes 
transnacionais 

de a s·egunda vol
ta das eleccións 
de Uruguai derro,
tada polo medo. A 
hora da verdade, 
o medo impideu 
que se movera á 
esquerda a man 
dos votantes inde
cisos que resolve
ron a elección". 

En Maio haberá 
elección para os 
concellos. O Parti
do Colorado conti
nuará no governo 
de Uruguai como 
xa é costume des
de os anos 20. 

da compra directa 

(na maioria inmi-
grantes e eri boa 
parte galegos) 
mallados palas grandes plantas e 
as transnacionais da compra di
recta, as modernidades defendi
das pola burguesía que-s;:ónde-· 
nan á ruina ao empresari_ado fa- -
miliar. 

A direita recomposta pasa deler a 
revolución tiña respostas: .o LJru
guai non poderia pagar_ a d~be?a 

Tabaré definia a 
situación asi na 
véspera da se
gunda votación: 

"O dia 28 a cidadania debe deci
dir: Tabaré presidente e cámbio 
á un,iguaia ou cincq anos do 
mesmo, . máis"'do mesmo, máis 
do :mesmo". No final de campa
ña, a di re ita renunciou a de- -
tender moitos aspectos en discu
sión do seu programa e eonfiou 
no ruido metjiáti.co da prol?agan
da ben pagada:+-

G.LUCA .-

Contratos para os pobre_S'· 
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O partido de Kohl 
tiña unha 
contabilidade oculta 

O ex canciller alemán 
Helmut Kohl recoñeceu 
publicamente que o seu 
partido, a Unión Cristiá 
Democrática (CDU), de 
centro-direita, mantivo 
durante vários anos unha 
contabilidade paralela que . 
se destinou a canalizar 
donativos á organización, 
que deste xeito non se 
declaraban á Facenda. Tras 
este escándalo~ a CDU, 
ademais de ter que devolver 
todo o roubado, enfróntase 
a unha das suas maiores 
crises. Kohl asumiu todas 
as responsabilidades 
políticas e manifestou que 
aceptará calquera decisión 
xudicial. O máis seguro, 
mália todo, é que os demais 
partidos, comandados polo 
Partido Socialdemócrata, 
tentarán minimizar a 
investi ación ue xa se 
advertiu que non rematará 
até o 2001.+ 

Comeza a funcionar 
o Governo 
de Irlanda do Norte 

O 29 de Novembro 
formouse o primeiro 
governo autonómico de 
Irlanda do Norte. No 
primeiro gabinete, 
presidido polo protestante 
David Trimble, están 
presentes dous membros 
do Sinn Féin. O ex 
comandante do IRA Martin 
McGuinness ocupará a 
carteira de Educación e 
Birbre de Braum será 
responsábel da de 
Sanidade, Servizos 
Sociais e Seguridade 
Pública. O Partido 
Socialdemócrata 
Laborista, do tamén 
católico John Hume terá 
catro ministérios, dos que 
destaca o posto de 
viceministro principal, na 
figura de Seamus 
Mallon.+ -

Estados Unidos 
abandona Panamá 

A base norteamericana de 
Clayton, en Panamá, foi 
abandonada o Martes 30 de 
Novembro polo Exército dos 
Estados Unidos. Con este 
feche, as autoridades 
militares dependentes de 
Washington retíranse 
definitivamente do pequeno 
estado centroamericano, un 
mes antes da entrega da 
Canle ao governo 
panameño, en cumprimento 
do tratado que asinaron o 

Polo visto, o perigo verdadeiro para o comércio 
mundial non é a musculatura desproporciona, 
das das empresas transnacionais senon os cati, 
vos escravos do Nepal, os nenas das rúas do 
Brasil e as costureiras das comarcas de montafia 
de Galiza e a rexión de entre Douro e Miño. 

cio xusto. Quen odié Norteamérica, tan to, 
lerante cos manifestantes diante das cámaras 
de televisión á porta da xuntanza da Otgani, 
zación Mundial do Comércio en Seattle, e 
tan implacábel co código da compravenda. 

aprésentado como axuda aos · ri.ec_esitados, a presidente panameño Ornar 
b 1 d d 1 d Torrijas e o daquela · 

.impo~i i i ª e rea e competif. ~ presidente norteamericano 
· Jimmy Carter, datado en 

Que os_ po.derosos dentro OMC non tapen 1977. Durante 0 período de 
' cunha -pequena verdade (o traballo tnañcinal administración conxunta, os 

e a: sua influéncia na formación de prezos) o Estados Unidos mantiveron 
Claro que hai que solucionar a explotación e feit9 de que no mundo existen paises dema, unha tropa de 10.000 

Estes traballadores marxinais dinque son a o ·trabalfo marxinal pero este obxectivo só se siado be~ pagados e paises que comen cando homes na zona e incluso 
competéncia desleal do comércio xusto. Pa, atinxirá nun mundo sen o abuso do Norte poden. A imposición da liberdade ge comér, invadiron o país no ano 89. 
san enriba da máquina ou nas canteiras 15 sobre o Sul. O código de comércio xusticia, do-está dinamitando"<) qüe lles queda de.pro, Na base de Clayton, de 870 
ou 18 horas diárias e teñen un seguro tram, lista, que promoven os paises ricos na OMC, ducción própria. Indígnanse cando escoitan hectáreas de terreo, o 
peado ou nengunha clase de protección. Son non ten en canta o endebedamento externo que a soludón do mundo pasa por facerlles governo da presidenta 

•• ,. ,. ..... "" ,. ,. • ,___u_n_h_~-~-~_:11_P_'!_~e-~ n __ c_.iª_. -~--~_d_U:_i._s~_b.e_!_P_ª_~ª-·-~-~-º-~_.é_~' __ ( ~-· r_er_r;_?_~·_' .. _?._ ... e_~_~ª-· r_g_~-~ _.°_c_ .. ~_m_~_, ~-c-_i.?_ ... _~_~·-ª_rm_a_s __ co_n_. 7_.rª_. ~-·~-~~-~?-~_. p_4~--~-~e_.~_:.•_ .. _ .. _ ... _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ ... _ .• _ .. _ .• _ .. -,-J ••• ~ .... ~:~~y~n~~~f~:~:~:~~?~.~ 
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Leyma non 
podia seguer 
senda galega. 
Pala contra é 
preciso parar a 
venda da 
Holzmann porque 
a· empresa bávara 
é algo máis que 
un problema 
económico, como 
di Gerhard 
Schroeder. Tamén 
os estaleiros de 
Mecklenburgo non 
eran coma os do 
Ferrol, para 
Helmut Kohl. Para 
Mecklenburgo 
habia cheques do 
Estado alemán e 
da UE, pero en 
Ferrol tiñamos que 
ser realistas e 
liquidar 
capacidade. 
Sonche as forzar> 
do Mercado 
(Común Europeu). 

A Policia 
descobre que o 
teléfono do Fiscal 
Anti-Corrupción 
~staba pinchado. 
A brillante 
operación rematou 
polo drástico 
desenchufado da 

1 conexión na mesa 
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En defensa . 
de Bar Bóo 
No semanal d' A Nosa Terra, 
con data do 18 de Novembro do 
99 e formando p~ute do artigo "A 
diferéncia entre construción e 
cultura", firmado por P. Bergan
tiños e C. Vidal, no apartado 
"Casas coma cogumelos", faise 
unha desafortunada referencia 
ao arquitecto Xosé Bar Bóo. 

É o único nome que se cita -mal 
citado Barbó-, como paradigma 
do profisional ao servizo de inte
reses especulativos. lsto é tan ri
dículo que non merecería unha 
contestación. Mais, desgrazada
mente, neste país carente de to
do rigor, así se escrebe a histó
ria: un indocumentado escrebe 
algo e unha série de indocumen
tados repíteno até a saturación. 

Non vou entrar nos elóxios verti
dos sobre a figura de Bar Bóo, 
non son eu a persoa indicada, 
pero, por respeito á memória do 
meu marido e do seu periódico, 
aportarei uns cantos dados his
tóricos: 

Xosé_ Bar Bóo exerceu a profi
sión de arquitecto na cidade de 
Vigo de 1957 a 1994, en plena 
expansión da cidade, e foi o 
profisional que deixou menos 
obras construídas. Durante toda 
a sua vida, renunciou a dirixir 
numerosas edificacións porque 
os construtores negábanse a 
cumprir coas suas esixéncias de 
calidade na edificacion e dos 
materiais a empregar. Este ético 
comportamento crioulle fama de 
incómodo, caro e esixente, pero 
tamén fixo felices aos inquilinos 
das suas vivendas. 

A torre de T oralla -mal chama
da no .seu artigo "edificio Bar
bó"- foille adxudicada por con
curso restrinxido entre arquitec
tos de Vigo ao que, ben recor
do, acudiron todos. O volume e 

- a planta en forma de Y grego 
era condición indiscutíbel. Can
do a construción superou o nível 
de cimentación, a propriedade 
pretendeu impoñerlle o uso de 
materiais de construción sen ho
mologación. Parou a obra e foi
se a preito que, naturalmente 
perdeu Bar Bóo. A profisión en 
pleno de toda España estivo a 
carón de Pepe Bar, e houbo difi
culdades para substituilo na di
rección da obra(1). Seria facer 
ciéncia ficción supoñer como 
seria a torre se a tivese remata
do Bar Bóo. :Non seria o mes
mo. A sua te)ma era desmasifi
cala con transparéncias que a 
alixeiraran, naturalmente, o vo
lume e a planta en Y grego tan 
desabalados íanse manter. 

A dirección da torre, fora da ci
mentación, é responsabilidade 
de Agustín Pérez Bellas, a el 
pertence o seu aspecto formal e 
os materiais construtivos. 

Pepe Bar Bóo está lonxe das 
mesquindades e ninguén ten xa 
o poder de devolverlle o cora
zón ou de partirllo. E, pola miña 
parte, non hai quen poda privar
me do priviléxio de ter comparti
do a miña vida cun home excep
cional.+ 

(1) Teño documentos que valan todo o 
relatado a disposición de quen o solicite. 

MACAMEN BLAN€0 GRACIA 
VIUVA DE XosÉ BAR Boo 

ANOSATERRA 

Con respecto ao editorial de 
~NT nº 909 do 18 de novembro, 
titulado "Casas coma cogome
los'', quero facer várias pontoali
zacións: 

1. Parece insólito que unha pu
blicación viguesa, á que se lle 
supón informada das activida
des dun dos arquitectos máis 
singulares da sua cidade, in
clua o nome de Bar Bóo entre 
os "arquitectos que viven de 
prestar servizo aos construto
res que forman parte interesa
da nos mecanismos especulati
vos que atentan contra o noso 
patrirnónio ... ", cando precisa
mente a sua ética profesional e 
o seu rigor á hora de defender 
a calidade dos proxectos pro
vocoulle en ocasións a míngua 
da sua actividade. 

2. O arquitecto Xosé Bar Bóo, 
non foi o responsábel do pro
xecto final do ediUcio que ac
tualmente se coñece polo nome 

·da Torre de Toral/a, senón 
Agustin Pérez Bellas, polo q4e 
resulta incorrecto, por non dicer 
tendencioso, pórlle o nome de 
"edificio Barbó", como figura no 
editorial de ANT. 

3. Calquer que estivera en con
tacto co legado de Pepe Bar: 
profisionais da arquitectura, 
alunado da Escola d' A Coruña 
estudios@s da sua obra o~ 
clientes, saben que no ideário 
artístico descrito ao longo da 

mentas arquitectónicos tradicio
nais, como o granito, harmoni
zando coa calidade dos edifi
cios modernistas de Vigo, coas 
formas de vangarda, colisio
nando coa vulgaridade da ar
quitectura seriada, abundante 
nesta cidade; pero, de nengun 
xeito, estivo ao "servizo dos in
tereses que atentan contra o 
noso património", segundo o 
expresado por vostedes. 

4. ·Saiban, tamén, que a obra de 
Pepe Bar figura en enciclopé
dias, publicacións especializa
das en toda Europa e en teses 
doutorais (véxase a de. Alicia 
Garrido, reseñada na Festa da 
Palabra $ílenciada nQ 14); e, 
ainda que lfqi apenas, ou en ab
soluto, amparada palas institu
cións deste paí'S_¡ podémola ad
mirar con satisfa~ión en luga
res privilexiados, con bons ci
mentos sobre a terÍ'a, cos alei
ros saíndo entre o arume, no 
meio dos montes, mirando os 

, solpores da Ria de Vigo ou nas 
· portas das cidades galegas. Po
i deria ter sido moitísimo máis 
1
, extensa, xa se sabe, pero non 

máis honesta. • 

MONICA BAR CENoÓN 

Con pasmo e cunha infinda tris
tura leo a publicación no periódi
co "A Nosa T erra" dun artigo on
de se fai unha afirmación insul
tante para o excepcional home 
e profisional Xosé Bar Bóo. 

sua carreira, subxace, precisa- A indignación que me produciu 
me~te, o ~especto ao entorno a afirmación vertida no artigo foi 
me10-~m~1ental e a ~oeréncia tanta que nen son quen de cali-
urbani ~t1ca. Bar Boo so.ubo -- ficar. A-referéncia que se faL"ao 
compaxma~ o emprego de ele- edificio Barbó na illa de T oralla" 
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dentro da separata "Casas co
ma cogumelos" advirtindo que 
"por ser doado exemplo contra 
os intereses que atentan a cotio 
contra o noso património ... " só 
pode partir da máis absolut~ ig
noráncia: se neste mundo hou
bo alguén preocupado por am
pliar o noso património sen le
sionalo -porque o rnimou- ese 
foi Bar Bóo. 

Xa qúe non foron capaces de 
nomealo para a sua loubanza 
ben merecida, polo menos de
berían de ter a honestidade de 
dar unha información veraz so
bre o edificio da llla de T oralla. 
Denomináro-
no "Barbó", 
descoñecen -
do non só os Só desd 
apelidos do ea 
pe r s o n ax e , ignoráncia máis 
senón tamen b I pod 
que o tal edifí- a so uta e 
c i o so mente agraviarse tanto 
foi proxectado a memória dun 
por el de xeito 
moi diferente home da sua 
ao resultado categoria 
finaJ. 

Pepe Bar foi o 
arquitecto de 
contadísimas 
obras, que se-
rán para sem-
pre un exem-

humana e 
profesionaJ. 

plo de anovación arquitectónica, 
resultado dunha imaxinación 
portentosa ao servizo da máis 
rigorosa técnica. Como arquitec
to foi un artista. E coma persoa 
foi an ser apaixonado polas cau
sas xustas. 

Só, repito, desde a ignoráncia 
máis absoluta pode agraviarse 
tanto a memória dun home da 
sua categoria humana e profi
sional. • 

MARITA V ÁZQUEZ DE LA CRUZ 
(VIGO) 

Mais sobre a Gaceta 
Universitária 

"No son, no existen, mienten y razonan 
para seguir, sin existir, cobrando". 

PABLO NERUDA 

O debate sobre a ética jornalís
tica nuns tempos onde a globa
lizac;om neo-liberal está a des
truir todos aqueles meios, ou 
bem contestatários, ou bem 
que nom se adequam aos gran
des monopólios de informac;om, 
é hoje necessário. Vozes como 
as de Vázquez Montalbán ou 
Noam Chomsky (por talar de 
nemes bem conhecidos) já se 
levantaram contra este estado 
de cousas na comunicac;om 
mundial. Obviamente todo o in
tento de combater, ou simples
mente contrarrestar o monopó
lio na informac;om dá de frente 
com um monstro que deambula 
pola noite do mundo : a razom 
de estado, palavras de Jean 
Ziederg que mostram clara
mente como a autonomia dos 
meios de comunicac;om é mais 
bem umha farsa imposta desde 
instancias de poder bem deter
minadas. 

A polémica aparecida nestas úl
timas semanas nos meios de 
comunicac;om sobre o "seqües
tro" da Gaceta Universitária na 

, Universidade,d.e C_gmpostela, , 
vem de .introduzir um debate 

ji 

( 
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desvirtuado por todos os meios 
informativos, que certamente 
nom querem enfrentar a discu
som principal, neste caso: a éti
ca informativa. 

Esta publicac;om (GU) está 
adscrita, como já quase todo o 
mundo sabe, ao grupo financei
ro Recoletos. Estes profetas do 
estado liberal, estas penas dig
nas dum romantismo caduco, 
andam magoados porque a 
eles se lhes 
coarctou a li-
berdade de 
expressom . 
Como se Re
coletos nom 
tivesse já "El 
Mundo", parte 
de Antena 3, 
revistas de to
do o tipo e 
publicac;ons 
de "pijeria 
madr i leñ a" 
para se ex

A pretendida 
liberdadede 
expressom é só 
umha infúndia, 
umhafarsa 
imposta desde 
um poder que 
instrumentaliza 

pressar livre- a imprensa para 
mente , ainda 
que isto é 
umha méd ia 
ve rdade , j á 
que está claro 

osseus 
benefícios 
polltico-

que nestes económicos. 
tempos, onde 
se promulga 
a grandes vo-
zes o fim das 
ideologias, só pode expressar
se quem dispom de meios para 
o fazer. Se partimos desta últi
ma afirmac;om, a pretendida li 
berdade de expressom é só 
umha infúndia, umha farsa im
posta desde um poder que ins
trumental iza a imprensa para 
os seus benefícios político-eco
nómicos. 

Todos os jornais galegas, sem 
essa excepc;om lógica que 
sempre aguardámos e que 
nunca chega, raudos fórom ao 
qualificar o acosso a este pan
fleto un iversitário . Como pró
prio de fascistas . Coitadinhos 
os redactores da Gaceta Uni
vers;tárial Tenho a certeza de 
que se Monsenhor Escrivá de 
Balaguer levantasse a cabec;ta 
se sentiria (nom poderia ser 
doutra forma) aflito e descon
solado e nom poderia senom 
arranjar a sua afligom com um
has quantas jornadas de ado
rac;tom nocturna. Os redactores 
deste semanário (ou o que se
ja) muito habituados a m ítins 
com gaivotas e confessionário 
obscuro reclamam-se adalides 
da democracia, contra as "ca
misas pardas", o fascismo 
mais puro e duro, que nom é o 
de Franco nem o de Hitler se
nom do fantasma mais reco
rrente na história recente es
panhola: "o contubérnio judeu
masónico". 

Um dos jornalistas que mais se 
tem destacado na verborrea fá
Cil e no insulto explícito é o sen
hor Xavier Carric, articulista de 
"El Correo Gallego" que como 
todos sabemos tamém é um 
jornal que brilha pola sua auto
nomia informativa. Bem, ao que 
íamos, este tal senhor Carric 
declara-se de talante concilia
dor ainda que tem dous gran
des monstros que lhe andam 
rondando a cabec;a (o comunis
mo e o nacionalismo) e nom du
vida em misturar o nome de 
Beiras para estabelecer umha 
comunhom entre todos os "pre; 
tendidos fascistas" da Galiza. E 
curioso comprov.ar, .. como. den-.. 
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·tro o seu mun o oninco-cast1- Po émica 
gador .o senhor Car-rio afirma .. ~- J~ ', 

com ó peito finchado a ignorári- sen 'conclusión __ ~ 
cia de Estudantes Independen-
tistas, ainda q\Je poc!fa ser ver
dade que esta organizac;om se
ja convertida num terrível aces
so de fé num passado nom lon
gíncuo, nuns "rojos come-niños" 
e que recuperemos de volta to
da aquela prosa digna do pós
modernismo que afirmava a de
sapariQom do curo de Negrín. A 
culpa sempre é do perdedor, do 
discrepante do "rojo come-niños 
que se llevó el oro a Rusia", e 
ainda que a historiografia tem 
melhorado nos últimos tempos 
e a apologética tem deixado de 
ser pilar de ciencia , o senhor 
Carric segue educado em toda 
aquela estupenda tradic;om dos 
livros Vicens-Vives . 

Outro dos implicados neste cru
zamento de posic;ons é o senhor 
Clavero, director da GU (Mac
beth , algum dia serás rei) , que 
se magoa, e aflito choromica so
bre a necessidade de informar, 
mas o que el sabe perfeitamen
te (home de poderes fácticos 
que está aí com certeza pala 
sua brilhante pena) é que ron
dam boatos consistentes sobre 
a necessidade que o Partido 
Popular tinha de entrar no sec
tor universitário e para isso a 
criac;om dum semanário, plata
forma de medíocres e empresá
rios, para arrabunhar esses vo
tos últimos que os acheguem a 
Moncloa. O que sim sabe Cla
vero é que a globalizaQom está 
acabando com a ética jornalísti
ca, destruíndo os meios de in
formaQom humildes, recriando 
tamém outra forma de fascismo. 

Algum dia pode que no Estado 
espanhol chegue um juíz e 
proiba um jornal e umha rádio 
(causa claro está, impensável 
num estado de direito) mas 
nom me resisto a afirmar que o 
seu semanário é o exemplo 
mais claro de falta de autono
m i a jornalística , de poten
ciaQom de competitividade e de 
ensino privado, de falta de res
peito a cultura galega e de pla
taforma eleitoral do "centrismo" 
aznariano, e isso senhor Clave
ro tamém é, fascismo.• 

R. GONyAL VES GON~AL VES 
(LUGO) 

Con certa perplexidade asisto á 
vella e nunca concluída polémi
ca sobre a normativización do 
galega. Ces ollas de alguén que 
vive tora do "mundiño" cultural 
galega, e por tanto alleo aos in
tereses editoriais, de grupiños 
_político-intelectuais ou de cal
quer outro tipo, e que só preten-
de achegarse ao problema cun
ha visión lingüística e histórica, 
gostaríame terciar na polémica 
para se cadra deixar claro un
has cantas verdades, que coido 
nídias e irrefutábeis: 

1.- O galega é unha língua, co
dialecto ou dialecto (que cada 
quen elixa a denominación que 
lle pete) claramente distinguíbel 
do portugués, evidentemente 
en moita maior medida que o 
brasileiro ou que as variantes 
luso-africanas, tanto na sua fo
nética, coma en menor medida 
na sua morfosintaxe ou no seu 
léxico ; e estas grandes (para 
uns) ou mínimas (para outros) 
diferenzas deben agramar en 
certo grao na sua ortografia. O 
galega nunca deberá seguir o 
exemplo do inglés, onde a co
rrespondéncia entre escrita e 
tala é case anecdótica. 

2.- A actual normativa do gale- .
go non é máis ca unha pobre 
cópia do español, que obvia os 
estudos lingüísticos que, sen 
excepción nengunha, ligan ao 
galega co portugués no mesmo 
sistema · fingüístico: o iberorro
mánico ocidental. Xa que lego, 
se o galega debe servirse dun 
modelo normativo, este só po
de ser o portugués. O contrá
rio, e vixente, é unicarnente un 
intento, con perfídia ou por 
ineptitude, de criar un "patois" 
do español. 

3.- O trazo máis salientábel pa
ra calquer leitor de libros ac
tuais en galega e que coñeza a 
literatura máis antiga é a desga-
1 eg u i zaci ón do idioma, e por 
conseguinte a sua castelaniza
ción. Na fase literária, non tan 
vella, dos excesos hiperenxe
bristas o actual presidente da 
RAG recomendaba, apropiada
mente, a consulta dun dicioná-

. Suso Sanmartin 

Cidade da (Pueri)Cultura 
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rio portugués para refugalos 
(asi nunca aparecerian -"cadei-
rádegos", "ambentes" ou "áme-
tos"), pero ende mal xamais se 
recomendou esta mesma con-
sulta para evitar os castelanis-
mos, quizais estes non d-etur-
pan a nasa lingua? 

4.- A vixente normativa fraca-
sou como modelo de estandari-
zación, evidentemente, porque 
senón non haberia polémica or-
tográfica. O seu seguimento pa-
to_lóxico do español (non rece-
ñecemento dos dígrafos "ch" ou 
"11" como t~is até que o fixo a 
académia española ou a falta 
de lóxica e explicación polo uso 
do dígrafo "gu" nun galega onde 
nunca se dá a secuéncia "g+e" 
ou "g+i") e os contínuos cám-
bias e incoeréncias no trata-
mento dos sufixos ou grupos 
consonánticos (as masivas 
coincidéncias co español son, 
ao menos, suspeitosas) son 
mostras da sua incapacidade. 
Por que se deben recuperar al-
gunhas vellas palabras desapa-
recidas do galega vivo e su-
plantadas por castelanismos 
(coma "Deus", "gal ego" ou "igre-
xa") en canto outras son irrecu-
perábeis (caso de "Galiza", 
"perfeito" , ou o sufixo "-c;on")? 
Por que son mellares os calcos 
do castelán, camuflados como 
cultismos ou neoloxismos, que 
os do portugués? 

5.- Cando se defende por certos 
lingüístas que o único galega 
puro é o conservado polos pai-
sanos, ocúltase a mantenta que 
eses mesmos paisanos non sa-
ben maioritariamente escreber 
nen ler na sua fala e que teñen 
como modelo de língua culta o 
español, do 
que tiran de 
contínuo vo-
cabulário. Que 

Que intereses se estándar culto 
fixo nunca so·- agachan na falta 
bre unha lín-
gua depaupe- dese acordo · 
rada e marxi- ortográfico que nada polos 
seus mesmos remateco 
talantes? problema e 
6.- Unha lín- xunte esforzos 
gua existe de caraá seu, teña ou 
non ortografia revitalización do 
e imite esta idioma? ou non á dou-
tra língua, os 
exemplos de 
línguas que 
non teñen escrita son moitos 
(espe~falmente en África, Amé-
rica, Asia ou Oceania) e os de 
.línguas que basean a sua orto-
grafia na doutras línguas máis . 
ou menos próximas é a regra. · · 
Se escrebo a seguinte frase na 
actual norma: "O carballo é un- ; 
ha árbore", soará cando se pro-
núncie distintamente da que se 
pronúncia cando se escrebe con 
ortografia portuguesa: "O carval-
ho $ umha árvore"? Se por cir-
cunstáncias históricas usáse-
mas outro alfabeto, coma o ero-
ata e o serba, falariamos distin-
tas línguas? A eleición ortográfi-
ca é , sobre todo, unha escolla 
de coeréncia cultural e de utili-
dade ou debería. 

7.- E por último, se escreber 
con ortografia portuguesa nos 
lusifica, escreber con ortografia 
española non nos castelaniza? 
Que intereses se agachan na 
falta dese acorde ortográfico 
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de escoitas da 
Policia. 

Castelao 
chamara á 
Universidade ama 
de cría do 
caciquismo. No 
primeiro congreso 
que lle adican (o 
"Simposio sobre 
Castelao na 
Galiza do Século 
xx"), os 
participantes son 
xerarquizados 
pola seguinte 
orde: a)profesores 
doutores, 
b )doutores de 
honra, c)doutores, 
d)licenciados, 
e )grea de revoltos. 
De estar aqui, 
Castelao quereria 
mellor participar 
coa gandalla, no 
papel de cego-
pintamonas. 

"-. 

Querendo facer 
dano ao PP, unha 
man criminal 
sementou 
Monforte de 
papeletas do 
Partido Popular. 
Como explica 
Xose L_uis lravedra, 
secretário dos 
conservadores en 
Lugo, estes 
experimentos de 
espallar votos á 
rapañota atentan 
contra a 
democrácia. Hai 
que_facelo 
conforme á Lei: 
repartir as 
papeletas de man 
en man. 

Os mellores da 
arte ru pest~e 
r-;2~.,~:. : .. r -- i. -ano;.-¡ 
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·1 europea viran 
: visitar os 
1 petroglifos de 
1 Campo Lameiro, 

pero atopáronos 
cubertos palas 
silvas, cun 
vertedoiro á beira 
ou unha pista 
cementada no 
médio deles. Os 
cartas de Cultura 
van para retallar 
igrexas. (Nos 

1 confesionários 
recomendan votar 
por Fraga). 

A tregua da ETA 
foi tamén un 
descanso para os 
leitores: os 

· colunistas da Fiel 
Infantería (a 

1 J nómina do CESIO) 
1 estiveran de 
1 

permiso. 
Regresan cos 
superlativos 
niquelados. 

Na versión 
española da 
biografia de 

1 Franco por Paul 
1 

·Prestan 
·censuraron o 
I nome da nai de· 
: .carme Diaz de 
Rivera, que si 
aparece na 

·edición inglesa. 
Prestan contaba 
que esta dona fara 

.-amante ·de Ramón 
·Serrano Suñer, 
ministro de 
exteriores de 
Franco no tempo 
en que este 
copiaba a Hitler. A 
mención foi 
suprimida. Carme 
.Diaz de Rivera 
1fora secretária de 
¡Adolfo Suárez e 

l
,faleceu na terza 
feira. + 
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te esforzos cara á revitalización 
do idioma? Unha vez acadado 
o acordo, os lusistas recalci
trantes sempr.e poderian escre
ber en portugués normativo, 
pois este debe ser admitido co
mo unha variante próxima (o 
que en realidade é), e os antilu
sistas pertinaces seguir os pa
sos do Nobel. C.J. Cela e usar 
o galega como graciosa nota 
castiza dentro da máis pura 
normativa cervantina. En fin, 
que algun dia alguén terá que 
dar moitas explicadóns. • 

L.C. CARBALLAL 
(MADRID) 

Transporte Escolar 
e Ensino Público 
A Xunta Directiva da APA "Mon
te da Guía" do IES ·"A Guia" 
quer denunciar o mal funciona
mento do Transporte Escolar, 
tanto por parte das empresas 
adxudicatárias do mesmo (Aba-

, lo e Benito García) coma por 
parte da Administración (Sr. 
Roura e Sr. Laredo). 

Desde o comezo do curso es
tánse a dar unha série de de
ficiéncias coma as que a conti
nuación expoñemos: Por mor 
da adscrición de centros, os 
alunas da ESO (de 12 a 16 
anos), de Sampaio, do Parai
xal, de Zamáns, e daqueles 
que teñan o seu domicilio a 
máis de dous quilómetros do 
Centro asignado, e que estu
dan no IES da Guia, teñen di
reito ao transporte escolar que 
a Administración lles ten que 
proporcionar. Un transporte 
que sexa seguro, no que os 
alunes vaian todos sentados, e 
que os leve e os devolva o 
máis perta posíbel dos seus 
domicílios. 

Pois ·ben, desde o comezo do 
curso, poucas veces se cumpre 
isto, xa que as empresas antes 
sinaladas, envian veículos con 

• menos capacidade das necesi
dades reais, dando lugar a que 
non haxa praza.s sentadas para 
todos, e pol_o tanto alguns van 
de pé, incumprín9ose·asi a nor
mativa sobre seguridade no 
tran.sporte escolar, e ademais 
das correspondentes de tránsi
to. lsto no mellar dos casos. 
Porque xa se deron vários ca
sos de os condutores, xa pala 
suá iniciativa e, polo tanto, 
irresponsabilidade, ou pala dos -
seus xefes, porque non teñen 
os veículos axeitados, ou por 
quereren gañar máis (irrespon
sábeis, egoistas, que só pen
san nos gañas ou na produtivi
dade a con ta das persoas, e 
neste caso dos máis febles: os 
nenas), deixan a alguns alurios 
fora, isto é, como non hai pra
zas, en canto está cheo o veí
culo, vaise, sen esperar os que 
faltan ou comprobar se e9tán 

, todos os que teñen que ir. E di
cer, déixanos fara, lonxe das 
suas casas, e a unha hora 
14:45 (as clases rematan ás 
14:40) na que non callen o au
tobus, ou non os deixan subir, 
quedan nunha zona no que se
mentes hai unha liña de trans
porte público, a 17, quedando 
sós e indefensos (lembremos 
que xa deixaron nenas de 12 
anos sen levalos de volta) polo 
que non é a primeira vez, que 
algun profesor, pola sua canta, 
lles pagou un taxi. Asimesmo, 
xa se deu o caso, de que os 
autobuses non os levan onde 
os teñen que levar, e obríganos 
a baixar antes. 

ANOSATERRA 

lsto nalgunha ocasión agra
vouse ainda máis, cando polo 
mal : tempo (causa habitual na 
nosa terra e na época na que 
estamos), os alunas non teñen 
onde se gardar, xa que_na zo
na onde está o Instituto, se
mentes hai unha marquesina 
cunha capacidade limitada, 
que apenas chega para os 
usuários do transporte público 
que a utiliza. 

, E por \outra parte, tamén res
ponsabilizamos á Administra
ción, sobre o que está a acorrer, 
xa que é ela responsábel última 
de que .se cumpra a normativa, 
e de vixiar ou 
comprobar as 
empresas do 
transporte es- Queremos un 
colar, de se 

· se está a le- transporte que 
var a cabo 
con toda nor
malidade ou 
están xurdin
do problemas 
tan graves 
coma os que 
denunciamos. 

A Dirección 
do Centro, e 
máis a APA 

sexa seguro, no 
que os alunas 
vaiantodos 
sentados, e que 
os leve e os 
devolva o máis 
preto posíbel 
dosseus 

do mesmo, d . 'I' 
asi como os om1c1 IOS. 
pais dos ne-
nas afecta-
dos, estamos 
fartos de talar coa Administra
ción, cos encargados das em
presas mencionadas e cos con
dutores. Estamos fartos, de os 
membros da Xunta Directiva da 
APA facermos de investigado
res ou detectives, e de informar
mos a Administración e de que 
non se nos faga caso. 

Instamos á Administración, que 
é a que ten a responsabilidade 
dos nasos filias e filias estean 
a pasear por isto, a que solu
cione os problemas, que non 
teña que quedar nengun alum
no sen o transporte que por di
reito lles corresponde, a que 
poña os médios necesarios pa
ra que non valva a acorrer os 
problemas antes denunciados, 
e a que se cumpra as normati
vas de seguridade no transpor
te escolar. lsto é un exemplo 
de cómo está a funcionar o En
si no Público! Queremos ac
cións concretas, solucións aos 
problemas, non palabras. 

Aos condutores, tamén lles de
cimos que se algunha vez, pola 

está aberta ás vasas 
colaboracións, débense incluir 

o nome e apelidos. 

Os textos non deben exceder 
as 45 liñas. 

Agora tamén pode dirixir 

os envíos para esta sección 

polo correo electrónico: 

antpcg@arrakis.es 

Envíos a: 
A ALDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 

Apart. 1.371 36200 Vigo 
ou através do Fax: 

(986) 22 31 01 

causa que sexa, os alunes se 
retrasan na saída das clases 
(causa que poucas veces aco
rre, pero acorre) teñen qüe . es~ 1 

perar por eles, non os poden 
deixar abandonados; que te
ñan en conta que hai nenas e 
nenas que 12 anos, e que se 
non o facedes asi sodes en 
parte responsábeis do que lles 
poda acorrer, xa que toda per
soa ou persoas que toman 
conciéncia dunha situación in
xusta -própria ou da dos de
mais-, e non fai nada para so-
1 uci on al a, faise cómplice da 
mesma. Non esquezades que 
en parte as vidas e a segurida- -
de dos nosos fillol:l están nas 
vosas mans. 

Empresários do transporte es
colar, tendes que ter en canta, 
que os médios teñen que estar 
a disposición das persoas, e 
non ao contrário. Tendes nas 
vasas mans a responsabilidade 
da vida dos nasos tillos, de ne
nes e nenas, que son os máis 
febles desta sociedade, e que 
para nós, pais e nais, é todo o 
que ternos, polo que loitamos 
nesta vida, asi que non nos ve
ñ ades cos vasos intereses 
mercantilistas, o primeiro é o 
primeiro: os nenas e nenas que 
confiadamente, por orde admi
nistrativa, poñemos nas vasas 
mans.+ 

- D. BERNÁRDEZ V ALEIRAS 
PRESIDENTE DA AP A 

"MONTE DA GUIA" 

Urna instituc;om 
cobic;ada 
O 17 de Maio de 1976, Alexan
dre Castro-Margadas e Bernal
do Souto assinarom um con
trato a respeito da tradU<;om e 
edi9om do Martim Ferro. (Em 
abril José Abraira pedira-lhe a 
Castro-Margadas que colabo
rasse com Souto na traduc;om. 
O pedido, amistoso e respeito
so, foi afeito, nom obstante o 
já incipiente questionamento 
do contéudo do livro por Ale
xandre·'1 l 

Na distribuc;om de tarefas, qua
drou-1 he a Souto trabalhar no 
manuscrito e a Castro-Marga
das a revisom e correc9om, lo
grar que urna pessoa de "A 
Pampa" o tipiasse, a redac9om 
de cartas e cartóes para a sua 
apresenta9om na SADE, conse
guir o encosto duma institu9om 
gafega, etc. Souto figuraria co
mo traductor e Castro-Marga
das como colaborador. Os be
nefí cios que produzira a tra
duc;om seriam distribuidos as
sim: o 70% para Souto e o 30% 
para Castro-Morgadas (que es
tava em condic;óes de perceber 
o 50%, mas, . num gesto de ge
nerosidade e para favorecer o 
Souto, aparentemente mais ne
cessitado, ele mesmo propujo 
só o 30%). 

Em 1975, com o objecto de dis
par duma institu9om para a de
fesa da língua galega na Argen
tina, Castro-Margadas fundara 
Amigos do Idioma Galega. O 
acto da fundac;om, com um gru
po de pessoas,(2l realizou-se o 
25 de Julho. Esta entidade aus
piciaría a traduc;om, e foi ela a 
que patrocinou os actos que 
com tal motivo se efectuarom. 
(Supunha-se que isto figuraría 
no livro, mas nom sucedeu as
sim). Para nom expor muito o 
seu endere90, o colaborador 
conveo com Abraira que, duran-
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te tres meses, receberia-se no 
domicílio deste a corresponde~
cia dirigida a Amigos do Idioma 
Galego. (Só o período conside
rado convenente ao redor da 
data do evento). 

O contrato determinava que os 
direitos de tradu9om nom po
deriam ser inferores ao 10% do 
valor total da edic;om. E, se o 
31 de dezembro de 1979 nom 
estivesse editado o livro, faria
s e cargo de todo Edic;óes 
Aleleo. 

Nessa época o país sofría, 
desde o 24 de margo de 1976, 
a tiranía mais sangrenta da sua 
história neste século, com um 
resultado final de trinta mil se
questrados-torturados-assassi
nados-desaparecidos(s)_ Ser un 
intelectual progressista era pe
rigos íssi mp, polo que, ao co
mec;ar 1979, Castro-Margadas 
decidiu trasladar-se a Galiza 
com a sua família. Durante es
se ano veo a Comissom lntera
mericana de Direitos Humanos 
e, com tal motivo, os facinero
sos desmantelaron os campos 
de concentrac;om. 

A meados de 1980, Castro
Morgadas retornou a Bons 
Ares. O livro fora editado (um 
indivíduo comprara a edigom), 
mas com muitos erras, equívo
cos, olvidos e "esquecimen
tos". Non era o convido. Um 
espanholeiro pujera um prólo
go em castrapo ; a capa e as 
primeiras páginas foram cam
biadas, o nome do colaborador 
desaparecera; agradecimentos 
fora de lugar, Amigos do Idio
ma Galego mesmo ignorada; 
etc. O colaborador queixou-se 
e Souto pediu-lhe desculpas 
ao tempo que prometia nom re
petir a falta. 

Agora (nom sabemos se pela 
acc;om dalgum avesso "infor
mador", talvez devido ao envio 
dalguma gazetilha errónea, ou 
simplesmente por repetic;om) 
seja como for, no número 906 
de A Nosa Terra, onde se infor
ma sobre a homenagem que 
lhe faria Galiza Nova, aparece 
o Souto como fundador de Ami
gos do Idioma Galego. Um ver
dadeiro disparate. 

Para que nom fiquem dúvidas, 
resumimos todo numa dúzia de 
palavras : Amigos do Idioma 
Ga/ego foi fundada, o 
25/7/1975, por Alexandre Cas
tro-Margadas.• 

LEONOR SILVA 
SECRET ÁRlA DA Asso IA<;OM 

C ULTURAL GALEGA "A PAMPA" 
(BONS ARES, ARGENTINA) 

(1 ) O abominável Martim Ferro, exal9~do 
polo fascismo , é urna "versada" racista 
(antiíndia e antinegra) , urna palhada de 
cegos, sem valor algum, urna bobice para 
analfabetos. O autor, José Hernández, 
fascistoide e mentiroso, apoiou em geral 
o mostruoso genocidio dos povos ameín
dios e, particularmente, a horrenda ma
tan9a de mapuches (superior em número 
a realizada pola tirania do assassino Vi
dela) que os genocidas, invasores e es
poliadores denominarom "Conquista do 
deserto". O resgate de gado, que os ame
ríndios pampas (mapuches) iam buscar 
as estancias de quem se apoderaram das 
suas terras, converteu-se numa complexa 
empresa colectiva. 

(2) Entre as pessoas do grupo que parti
cipou na funda<;om de Amigos do Idioma 
Ga/ego nom se achava o Souto. 

(3) O "Processo". Terrorismo de Estdo, 
abjec<;om criminal dos militares genoci
das argentinos com a superv isom de 
Washigton (24/ 3/ 1976-1 O/ 12/ 1983). 
Antes, a tirania mais terrífica e sanguiná
ria fora a do degolador e restaurador das 
leis coloniais, o fascista e assassino 
magaroqueiro Rozas, mais conhecido co
mo "Rosas" (1835-1852). 
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A NOSA T~RRA 

~ 

.EL CATON 
COMPOSTELANO.' 

DISCURSO PRELIMINAR. : 

Rtcri 11putl nos locllm ttntt trror, ubi publicus 
f~11us w. Scnec, Ep. I i3. 

N Adi puede stt mas lisonjero, ni mis 
slorioso & quien disfrut2ndo de la paz dd re
tiro repasa escrupulosamente por la memori:. 
los desvaríos de su vida pasa<I , para refor
m~NC en todo con el estudio de la verdad, 
que d manifestar á todo el Mundo los escollos en 
que nuestra fragilidad $e bate miscrablcme11te to
dos los días. Pero¡ será posible, que no h:oviend" 
quien hable mal de mi vaya ahora á turbar 
1ni sosiego, siendo el juguete de bs visin~ y 
concurttncías, y excitando bullas y diipuus 
entre unos que me alaben, y otros que ~ 
desp~ciro?. Sin dcieos ni mnom, y á cubiern> 

GuieirQ. ·. 
ICUL 1'UR¡U. . . 

GALICU .• -

Nº 911 

l'i.º 1. 

Entrcilucdon. 

~-1¡~ L editor del m:i:zr.n:e!;l co=:i=:t.a""'1', 
,~_& conr~ncido de que el saber es el talismon de 
~~ Ja libertud, i In libertad el talisman del puc.J\ 
~¡?¿¡ .I!; blo; i que esta libertad i este saber deben 

~~;¿consagrarse á todos; no ha dudado un mu- ·\ 
mento en presentar á sus paísonos url periódico ameno 1 . 

equitnlh'o que IC3 instruya. Los autores jcncralmenle no \ 
escriben mas que pnra iudividuos, formulando uno teo
rla, abriendo nuevo campo á su ciencin; el que escribe . 
para muchos, debe hncer mns. Debe trat.or de los inte
reses de una ¡oci~ad que orgullosa A veces, engulle á 
sus propios. hljo5 como Saturno, debe tratnr de los que 
~a~n cubiertos con el sudario de muchos siglos, contem- ; 

El Catón CiiHnpostelano inaugura a prensa galega o 1 de Maio de 1800. Arriba, portadas de El Catón Compostelano, ~I lclólata ele Galicia e El Recreo Compostelano, do século XIX. 

A prensa cumpre 
douscentos anos na· Galiza 
O bicentenário pasa desapercibido para as institucións culturais 

'*c.v. 

Comezaba o século XIX e en 
Compostela nada o primeiro 
xornal que se ia imprimir na Ga
liza. El Catón Compostelano via 
a lus o primeiro de Maio de 
1800 na capital galega, promovi
do, segundo noticia de Murguia, 
por Francisco del Valle lnclán, 
catedrático e bibliotecário da 
Universidade compostelán. 
Cúmprense así dous séculos de 
prensa na Galiza e a data serve 
para que os investigadores conti
nuen reclamando unha hemero
teca nacional, prometida desde o 
prim iro govemo Fraga. El Ca
tón Compostelano non se pede 
consultar completo en ningunha 
biblioteca galega. Pese á extraor
dinária releváncia histórica, a 
-data está a pasar desapercibida 
para as institucións culturais. 

O traballo de investigación de 
Pablo Pérez Constanti História 
del periodismo santiagués, elabora
do a comeros deste século (1905) 
dá idea dos avatares do nace
mento da prensa na Galiza. De 
El Catón Compostelano di Pérez 
Constanti que a sua publicación 
éesou aos poucos números e lem
bra o ideário do xomal: "O noso 
'século, e ainda máis, a nosa na
ción, ten moita necesidade de ser 
desengañados dunha infinidade 
de erros e falsas preocupaicóns 
que se fan todos os ~ias roáis e 
roáis dominantes". De caracter 
doctrinário, o xomal bateu desde 
o comezo coa intransixéncia das 
autoridades eclesiásticas provo
cando mesmo a publicación dun
ha volandeira titulada "Desagrá
vio do clero latino insultado nas 
suas próprias barbas polo Catón 
Composte/.i¡¡.no". 

Xosé Luis Cabo editou a comezos 
, dtsta .décag.a década a ob~a de 
Púé.z Co.nstanci (Edición\s. do
<;astro, 1992). Considera que a 
tal altura non se cuestiona que o 
nacemento do Catón supón a 

1 

aparicióh da prensa editada no 
país e menta que no 1 º Congreso 
de xomalistas galegos celebrado 
no 1985, o investigador António 
Odroizola coinc ·<lira na data 
mesmo citando o proxecto en _ 

_ 1789 dlJ!l ~omal challado,¡ ~l Cu
rioso Herculíno que, á fin, non 
chegou a aparecer'. lntentandó 
localizar os exem- · 

la a fasquia daquel primeiro xor
nal, preñado de longos discursos 
que tanto incomodaron ao arce, 
bispado compostelán. O investi
gador atopou mesmo a proibi, 
ción da Inquisición á altufa' de 
1814, cando xa non s~-editaba 
nen o tribunal eclesiástico coñe
cia a sua feitura. Xosé Ramón 

Barreiro recoñece 
plares desta publi- : - . 
cación decana dá - F / . 
prensa, Cabo de~ rága COntlnua
cos números 1 e ? 

o carácter inicia
tico da data pero 
fala tamén da an, / 
·cerior edicjón -·a 
cargo dun galego 
de El censor en 
Madrid. 

na Académia Ga~ : sen Crtar 
lega, do 1 ao 16 : h 
atópanse na Bi~ .: a emeroteca 
blioteca Nacional ·.: nacional 
de Madrid e a cof 
lección privad 

"A riqueza da 
prensa galega é -
extraordinária. 

. 
dos herdeiros d · 
Ramón Vázque 
Salgado, en Ou
rense, conta cos 
números que van 
do 1ao21. Enten
de Cabo que "é 
elemental que se 

~ que prometeu . 
: no seu Podemos falar de . 
~ primeiro 

roáis de 5000 ca
bec e iras pero o 
grande problema 
é que ainda non 
hai unha heme-

~mandato 

celebra a data. A 
prensa reflexa a 
sociedade de cada 
época e a sua rele
váncia e cómpre na Galiza unha 
maior sistematización da sua his
tória. Chama a atención, como 
acontece con El Catón, as difi
culdade de localiz~ción e é por 
iso que a comemoración pode 
servir para continuar reclamando 
unha hemeroteca que recolla os 
fondos de prensa galega". 

O investigador e profesor da Fa
culdade de História, Xosé Ra
món Barreiro tamén quere rela
cionar o bicenteoário da prensa 
coa demanda da hemeroteca na
cional. Na sua idea está conse
guir que a Académia Galega pu
blique unha edidón facsimilar 
de El Catón Compostelano, pero 
el mesmo apercebe das .di(icul
dades para -áto~ar a ·éolección 
completa da publicación. Ba
rreiro coida que , seria atinado 
celebrar a comemoración e sina\ 

roteca nacional. 
Dalgunhas cabe
cei ras como El 
Obrero Galaico ou 
La Boina só que-

da un exemplar e calculo que, 
se se pon empeño, pbderiamos 
conseguir reunir un 20% do edi
tado" comenta. De coGiezo, Ba
rreiro sinala que o proxecto de 
dotar a unha hemeroteca na
cional teria que iAidars~ coa 
aplicación .das npvas tecn~o
xias para traer ao país exempla
res que non .existen en ningun 
centro de documentación.·.Co
mo investigador desta_ca a He
meroteca Municipal de Madrid 
como o centro privilexiado en 
prensa galega da primeira época 
e ao que se teria que remitir cal
quer institución que tivese co
mo fin elaborar o proxecto de 
hemeroteca airida que tamén fa
la da necesidade de dirixirse a 
arquivos privados para conse
guir núroeros de publicacións 
que non existen en ningunha 
entidade pública. 

.,1 
... ¡. . .. ir .. - ~• .;: ; 4; ;-:; .. .;. tt i - ;. --;. ; .. ;: ... 1 

Prens-ªsontra a censura 

Investigador da prensa e xoma-
_lista, Gustavo Luca d,e Tena des
taca a "vocación de promover as 
liberdades coa que nace a prensa 
na Galiza. El Catón quere criticar 
o poder da Igrexa e derrubar e 
que ainda queda de Antigo Rexi
rne na Galiza e, nese sentido, en
laza ~~~éión}urdidá c~a 

_ Rev61uci9tÍF'ranc~a. Na,se, pms, _ 
con ese/sentido político que che
;;~ hoxe e sofre a reacción das 
X~~ apefadas ao vampiro do re

xime ant~rior com.9- a igrexa ou o 
caciquismo que queren cegar ,.esa 
nova lus. El Catón é asi simbólico 
polo seu ri.acemento e tamén po
lo que significa o seu pronto pe
che". Ao seu ver, a comemora
ción seri.a ·aqtida tanto por "l,em- ¡ 

brar o pulo mái~ libertário dqque
la primeira prensa e, denunctar ao 
tempo .a censura que sigue Jmpe
rand-0 e tamén para recla:ínai a 
memória histórica do país que 
semella molestar como se ve ti.o 
incumprimento da promesa de 
Fraga de criación-da hemeroteca 
nacional". 

I 
"Hoxe non deberia haber pro-
blemas para conseguir un grande 
centro con fondos de , prensa se 
se poñen ao dispo.i:- investimen
tos e as novas tecnoloxias. No 
prox-ecto Cida,de da Cultura apa
lece unhá he~erot,eca l só que-, 

.~ da que queiran rtirar' dela" co-
menta a profesora e investigado
ra en prensa Mª Carme Pérez. 
Pais quen aventura que a come
moración da data ben poderia 
dar na celebración dalgun con
greso arredor da prensa na Gali
za, pero non ten coñecemento 
de que se esté a organizar. Para 
Pérez Pais, fóra das facilidades 
da dixitalización e da rede, é 
preciso un "centro como refe
réncia ao que se dirixan os in
vestigadores. A prensa tr;aba
lló'use de forma descriptiva pero 
queda ainda moito que facer no 
seu escudo e int~rpretación". t 

t 
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Palabras 
paraCarme 

~ Lms DIÉGUEZ 

l1Zerida Carme vai-se agachando 
~:ra no bafo da néboa. Despois 
sobe ela de vagar até facer do sol un 
círculo na barriga do Musgallón. A 
luz, en Orbazai, baixou, súbita, e o 
siléncio entrou con ·grande bruido 
na miña cabeza:. Quizá siga aí, roen
do, roendo. Tamén o Tor deixou de 
ladrar e mira-me con estes novos 
ollos asi como toldados, en fite, e e~ 
non podo aturar a sua mirada de 
acusación. Mais· non sei onde-pou, 
sá-la, a mirada, tan orfa agora e tan 
valeira e friá .. As miradas nasas per
deron o brillo que lles daba alegria. 
Que causa tan estraña, a alegria. 

$orden as imaxes ~an seguido, 
como abourando-me, as cuas, o ros
to como alumeado, e tamén a luz 
dourada do teu pelo. Levas unhas 
pezas de roupa ao lavadoiro e cha
mas polo Tor con leves asobios. 
Logo apareces na cocil}a para prepa
rar a compota coas peras que seguen 
aí tal como as deixache ainda onte. 
Ainda once ... Cantas cousas poden 
mudar nun segundo, e o mundo 
pasa do azul ao negro sen que un 
poda facer nada. Odiei tanto a pasi
vidade, a impoténcia, e agora:

1 
•• 

Agora respiro como as planra.S e in-
- tento desterrar estas imaxes, pero 

volvef1 volven. Quixera descansar, 
ainda que fose uns minutos. Doen
me tanto os olios, e as xenxivas, 
tanto. No teu cuarto mantén-se o 
perfume entre doce e aceqo que 
anegaba o coche cada mañá, cando 
saíamos para o traballo. Non sabia 
que tiveses gardadas as cartas do 
Adrián. Tampouco pudeche consu
mar aquela alegria que te volveu 
moza outra vez. Desfrutaba eu ven
do-vos asi, como dous adolescentes. 
Que ti te sentises feliz sempre foi 
unha obsesión para min. Sabia que 
eras como un ~rlstal, ási de fráxil, e 
iso non se tolera nunha sociedade 
agresiva e deslumanizac\a c,.omo a 
que aturamos. on valen. ·nada as 
persoas humild s, desintf resadas, 
unha miga in9Fentes ou;m_esmo in, 
xém.ias. Sabiafn,o-lo os dous e dal
gun xeito refj.ixiáb'amo-nos en todo 
iso, acaso c9mo vinganza. · 

·Á nai .enreda no seu cuarto na 
percura d~ cousas que tjunca lle 
aparecen. Cando se acorda de ti fala 
da Lucita, e di que estaredes, agora, 
xuntas. É un consolo que eu non 
podo ter .. E os demais, Marisa, Tarei
xa, Ismael, Hermínia, Manolo, sen
tan á mesCl.,e quedan calados, ou rin 
ás veces., para matar o siléncio. Can
do se vaian-quedarei no xelo novo 

I . 
das nosas cousas. Quixera, Carrp.e, 

· manter ~ imaxes que máis nos uni
ron e agradaron; e non p¡ydo. Só 
ve:X:o o coche buscando-te 'con ira, 
rompendo as tuas fráxiles¡ asas de . 
volvoreta alegre. A máo/Iina odiosa 
manda sobre nós e máta-nos cada 
dia, mais eles seguep construindo~as 
para encheren as suas arcas e desfa
cer-se dos que sobramos, e as vítimas 
roen a dor, pero calan. Mais volvo á 
casa de Orbazai que construímos 
xuntos con tanta ilusión e recebe
me ela nun mundo de orfandade. As 
cousas mudaron, Carme, e tamén 
eu, eu que debin estar ali no 
momento para protexer-te. Pasas as 
bandas de cebra como se tiveses 
asas, e a máquina da morte cruza por 
baixo e segue na sua carreira cara ao 
infemo. Chegas ao traba1.lo, como 
sempre, e volvo-te recoller ás tres, 
como sempre. Como non puden 
protexer-te? • 
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• A voz da memória, salón do libro infantil en Pontevedra 

. . 

Apresentan o Venres 3 de De, 
cembro o I Salón Internacional 
do Libro Infantil e Xuvenil de 
Pontevedra, que se desenvolve 
do 13 ao 19 de Decembro e 
que leva como título "A voz da 
memória". Contacontos, talle, 
res, exposicións, conferéncias e 
mesas redondas inclúense no 
programa organizado pola AS, 
PG, a asociación "Maio 
Longo", o concello de 
Pontevedra e o Pazo de Cultu, 
ra. Escritores como Fina Casal, 
derrei, David Otero, Xosé Mi, 
randa e Xosé Antón Neira 

Cruz, contacontos, entre os 
que se atopan Tim Boyles, 
Paula Carballeira, Casilda Re, 
gueiro e Quico Cadaval, e de, 
buxantes como pepe Carreiro, 
Kiko Dasilva e Osear Villán 
participan neste salón, que 
conta coa colaboración dunha 
chea de editaríais, librarias e 
outras empresas culturais. As 
exposicións instalaranse no Pa, 
zo da Cultura; entre estas ató, 
panse a de Libros para soñar, da 
editorial Kalandraka, e Debú, 
xame un conio, da Fundación 
Caixa Galicia e Galix. + 
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•Homenaxe 
a Blanco Amor 
en Vigo 
no 20 aniversário 
da marte 
Galiza Nova organiza unha ho, 
menaxe a Eduardo Blanco 
Amor, cando se cumpren este 
mes vinte anos da sua morte en 
Vigo. Precisamente nesta cida,de 
-é onde se levan a cabo os actos 
preparados polos mozos 
naiconalistas, que comezan ás 
sete da tarde cunha concentra, 
ción na ruado Príncipe polos 
direitos dos e das homosexuais. 
Seguirán cunha mesa redonda 
no hotel Cidade de Vigo sobre a 
figura do autor de A Esmorga e 
Os biosbardos na que participan 
Francisco Rodríguez, Pilar Gar, 
cia Negro e Xosé Mª Dobarro. E 
non é todo; as dez e media celé, 
brase unha festa no pub A Gaita 
Grileira, coa actuación do cantor 
Roi Ribeira. + 

•Propoñen 
que se adique a 
Carvalho Calero 
o Dia das Letras 
do 2001 
O feito de se cumpriren no ano 
2000 dez anos da morte de 
Ricardo Carvalho Calero é un 
dos motivos argumentados pola 
Ftindación "Artábria" de Ferrol 
para apresentar no concello un, 
ha proposta de cara a que se adi, 
que o Diadas Letras do 2001 ao 
lingüista. Os membros de "Artá, 
bria", fundación que preside 
Maurício Castro, queren que o 
concello, que ten preparadas ac, 
tividades na memória do ferro, 
lán, faga esta solicitude á Real 
Academia Galega, aproveitando 
a visita que van facer a Ferrol o 
Domirigo 5 de Decembro. Lem, 
bran en "Artábria" "a sua meri, 
tória traxectória intelectual e 
humana sempre ao servizo da 
normalización lingüística e cul, 
tural do noso povo, desde a sua 
militáncia xuvenil nas Mecida, 
des do Partido Galeguista, até a 
presidéncia dese partido na 
cidade de Ferrol durante a déca, 
da dos trinta". Subliñan a 

extensa bibiliografia que produ, 
ciu Carvalho Calero, nacido en 
1910, e a realización dunha gra~ 
mática pioneira. + 

• dEfecto-2000, 
. ,,. 

reun1on 
dos novos poetas 
Unha escolma que reune a un 
amplo abano dos xóvenes escri, 
tores galegas que viron publica, 
da a sua primeira obra poética 
na década dos noventa será 
apresentada o Venres 3 de De, 
cembro no café,bar Rua Nova 
de Compostela. dEf ecto 2000 é o 
título desta escolma que edita 
Letras da Cal e que "quer amo, 
sar a pluralidade de voces e de 
estéticas que se viñeron configu, 
rancio na poesía galega contero, 
poránea por parte das autoras e 
autores máis novos". Alguns dos 
vinteun autores escollidos son 
Maria do Cebreiro, Xabier Cor, 
dal, Lupe Gómez, Enma Coucei, 
ro, Iolanda Castaño, Oiga 
Novo, Maria Lado, Sechu Sen, 
de e lsolda Santiago.+ 

• Conferéncias 
contra a 
simboloxia 
franquista 
na Universidade 

Desde comeros de Novembro a 
_ FederQfOffi Estudantil Revolucioná, 
ria leva a e.abo unha campaña 
contra da simboloxia franquista 
que ainda está presente na 
Universidade de Santiago. O Pª' 

- sacio 23 de Novembro substituian 
unha placa que lembraba ao reitor 
Luis Legaz Lacambra por unha 
alusiva á Federación Universitaria 
Escolar (FUE), organización 
vixente durante a II República. A 
campaña culmina cun ciclo de 
conferencias, nas que participaron 
Isaura V arela, Bernardo Máiz e 
que o Xoves 2 de Decembro levan 
á Faculdade de Arte, Xeografia e 
Historia a Carlos Morais, quen fa, 
lará da Universidade Galega du, 
rante a Guerra Civil e os primei, 
ros anos do franquismo, a partir 
das oito da tarde. + 

• lturralde apresenta o disco 
Pelegrinaxe musical a Compostela. 
Etnofonias 
Pedro Iturrralde está a apresentar o trabalfo discográfico Pelegrinaxe musi, 
cal a Compostela. Etnofonias, gravado en vivo o pasado mes de Marzo no 
pub "Dado,Dadá" de Compostela. O coñecido saxofonista acompañouse 
do seu grupo Pedro Iturralde Quartet na interpretación dos temas que com, 
poñen o seu novo disco, entre os que se atopa o Negra Sombra de Xoán 
Montes sobre o poema de Rosalia de Castro. En Etnofonias, Iturralde in, 
clue asimesmo a Balada Galaica, da sua composición, criada sobre un 
motivo popular galego, unha milonga e a canción portuguesa Solidiio.+ 

•Unpoemaa 
Silvia Plath gaña 
o certame Rosalia 
de Castro 
Trece anos ten xa o certame de 
poesía en língua galega "Rosalia 
de Castro", que organiza a aso, 
ciación cultural do mesmo · 
nome en Comellá, Barcelona, e 
ven de entregar os premios o Sá, 
bado 2 7 de Novembro. "Pétalas 
frias onda Silvia Plath" é o 'titu, 
lo do poema gañador das 
120.000 pesetas do primeiro pré, 
mio. O autor é Carlos Penela 
Martín, de Cangas do Morrazo. 
O segundo premio foi concedido 
a Xosé Emilio Vicente Caneda, 
polo poema Noite, e o terceiro 
enttregouse a Alexandria en cinco 
actos, de Xurxo Alonso, de Vila, 
garcia de Arousa. + 

•Convocan 
en Compostela 
o concurso 
ÁnxelCasal 
O concurso literário "Ánxel Ca, 
sal" chega a sua quinta edición, 
convocado polo concello de 
Santiago, que recollera no ano 
1996 a proposta do instituto Ar, 
cebispo Xelmírez lembrando ao 
que fora o último alcalde repu, 
blicano de Compostela. Está di, 
rixido a alunas e alunas de ensi, 
no secundário a part;ir de cator, 
ce anos. Os traballos deben ter 
un mínimo de cen versos na 
modalidade de poesía e de dez 
páxinas, na de conto. O prazo 
de admisión remata a finais de 
Abril do vindeiro ano e o 
primeiro premio está dotado de 
150.000 pesetas mentres que o 
segundo é de 100.000 pesetas.+ 

•Recoñecen 
a laboura 
de normalización 
de Rádio Estrada e 
Galaxi,a 
Na Estrada tivo lugar a entrega 
dos premios "San Martiño" á nor, 
malización lingüística e cultural 
da Galiza, que recairon, no ámbe, 
to da comarca, na panadería A 
Fogaza, cuxo logotipo di ''Na do, 
zura dos tempos novas", e na Ra, 
dio Estrada, coa emisión as vinte, 
carro horas en galego asi como a 
publicidade. No ámbeto galega, o 
galardón recaiu na editorial Gala, 
xia, "polo seu medio século de 
compromiso coa cultura". O pré, 
mio a toda unha vida foi para 
Francisco Femández del Riego.+ 

• O cinema do 
finés Kaurismaki 
na Coruña 
lniciouse o Sábado 2 7 un ciclo 
retrospectivo do cineasta finés 
Aki Kaurismaki, no que se van 

ANOSA TERRA 

proxectar todas as suas 
longamentraxes, ademais das 
curtas e documentais. Os filmes 
inéditos proxectaranse durante 
o mes de Decembro, fundamen, 
talmente os da sua primeira eta, 
pa. Reservanse para Xaneiro as 
fitas do último periodo, incluí, 
das seis estreadas no cinema co, 
mercial, asi como ]uha, apresen, 
tada recentemente nos festivais 
de Berlin e Valladolid. lniciouse 
o ciclo con Total Balalaika Show, 
un documental sobre a xira rusa 
dos The Leningrad Cowboys, e a 
película Agarra o pano, 
Tatiana.+ 

•Remata 
o prazo para 
as caricaturas 
de Ourense 
Lembran na Casa da Xuventude 
de Ourense que o 15 de Decem, 
bro remata o prazo para apresen, 
tarse ao Concurso Galego de 
Caricaturistas Noveis, dirixido a 
persoas entre 14 e 30 anos. Está 
estabelecido un prémio para á 
mellor colección de seis carica, 
turas, dotado con cen mil pese, 
tas, e catre premios de vintecin, 
co mil pesetas individuais. fara, 
se ademais unha selección de 
obras que se expoñeran durante 
o mes de Marzo. O concurso 
chega a sua quinta edición e en, 
tre os premiados en anteriores 
anos etsán Femando Ruibal, su
so Sanmartin, Manuel Lareo, 
rRoberto Argüelles, Xoán Car, 
los Abraldes e Santiago Gutié, 
rrez.+ 

Marilar Aleixandre. 

• Marilar 
Aleixandre 
recebe o Lazarillo 
de literatura 
xuvenil 
O Xoves 2 de Decembro entré, 
gase o prémio Lazarillo, que _ 
convoca a Organización Española 
para o Libro Infantil e Xuvenil, co 
patrocínio do Ministério de 
Educación, e que recaiu na 
escritora Marilar Aleixandre. A 
banda sen futuro é o título da 
obra que se fixo merecedora do 
galardon, o mesmo que gañara 
noutra edición Agustín Femán, 
dez Paz. A autora considera im, 
portante o prémio "en canto é 
un novo ernpurrón para a litera, 
tura galega". Está dotado con un · 
millón de pesetas.+ 

A: 
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Nen pan nen 
compango 
Título: Por tras dos meus ollos. 
Autor: Nacho Taibo 
Edita: Sotelo Blanco. 

Tempos de Pedro Madruga, dos 
Fonseca, de Femando e Isabel, de 
Xoana "A Tola", de Pardo de Ce, 
la, das Ignandades. Moito hai que 
contar. E, o tema este, un dos me, 
nos tratados na literatura. Curio, 
samente, que por falta de coñece, 
mentas non será. lmaxinen, só ci, 
tamos uns nomes e tantísimos 
avatares evoca a a nosa incomple, 
ta memória. Ai, Diego de Lemas, 
e o Lanzós ... A no a rnernória ne, 
grea. Comeza o declive da sacie, 
dade galega, de Galicia, comeza a 
Doma e Castración do Reino de Ga, 
Ucia, dese lugar apartado habitado 
por arr utada xente, belicosos no, 
bres que hai que segregar. Comeza 
a eterna diáspora e con ela a cliso, 
lución das e peranzas de poder 
próprio a que podia aspirar o pov9 
galega. Comeza a colonización. E 
o que hai que facer, unha vez que 
ao povo lle roubamos toda posibi, 
Lidade de contar con líderes, unha 
vez amansado hai que castralo pa, 
ra que nunca se ~epoña, e unha 
vez castrado é preciso que sexa 
anulado, alienado, polo tanto hai 
que facer que se sinta alleo a si 
mesmo, que perda o amor própio, 
o orgullo. É, sen dúbida un dos 
momentos clave na história da 
Galiza, pero tanta trascendéncia 
non conleva que sexa tema ben 
tratado, polo menos suficiente, 
mente, na literatura, ese espello. 
Unha oportunidade máis que 
perdemos de chamarlle o que 
merece a quen o merece, é tan 
didáctico ... 

Nacho Taibo escolleu, pois, un 

Nacho Taibo nunha foto retrospectiva. 

terna ben atractivo para a sua 
última entrega. Un tema que 
independentemente das virtudes 
estéticas do discurso, xa chama 
a lelo. Unha novela que foi fina, 
lista no Eixo Atlántico de Narra, 
tiva Galega e Portuguesa do 98. 
E un entende que o xurado de, 
beu entender que era unha boa 
oportunidade para chamar a 
atención sobre a Idade Média e 
a urxente necesidade de irmos 
recuperando a história que tanto 
se nos ocultou. Xa sabemos que 
a literatura no é unha ciéncia. 
Pero a literatura é a vara máxica 
que crea afectos; sexa exacta ou 
non, a literatura ten o poder de 
achegarnnos afectivamente a 
nós mesmos ... hai cinco séculas. 
Que hai que tomar partido, ou 
non se será ninguén. 

Nacho Taibo é un autor que a 
un sempre o sorprende, ou por 
aqui ou por alá. E agora a pri, 
meira sorpresa é que se venda 
Por tras dos meus ollos como 
algo que non é novela histórica. 
Difícil tarefa; con este tema, 
moito máis difícil que facer no, 
vela histórica. Asi comezaremos 

a leitura, co reto presente. E co, 
meza a vella dama a contamos 
da sua vida e do que sabe das de, 
mais. E irnos pasando páxinas e 
as cousas van caendo polo se-u 
peso. En só 127 páxinas, a ver, 
dade é que non hai móito para 
contar de vagar. Esa vertixe na, 
rrativa, esperamos, por algo será. 
Pero, en realidade, esperamos 
inutilmente. E chega a decep, 
cíón. As cousas pasan con tanta 
celeridade 
que as perso, 
naxes se vol, 
ven só no, 
mes, a acción 
é tan rápida 
que pouco 
tempo teñen 
para acadaren 
unha confi, 
guración que 
as faga ricas. 
E isa é moi 
grave, enten, 
deriamos que 
a narradora, 
que tamén é 
personaxe, 
non rivera 

A novela 
me Horaria 
con calquera 
revisión, e 
moito máis 
se o autor se 
decidira a 
darlle máis 
dimensión á 
história. 

tempo, que fora unha personaxe 
totalmente plana. Entenderiá, 

. molo ben porque hai outras per, 
sonaxes que só han ser comple, 
xas. Pero, lamentabelmente, a 
narradora destas memórias é tor, 
pe e pasa demasiado tempo xus
tificando a sua própria vida, que 
é a que menos interesa. M·emó, 
rias é o xenero que mellor lle ca, 
dra, pero non ten a suficiente 
entidade para ser crónica, adoe, 
ce da necesária seriedade. E me, 
mórias moi "sui generis", memó, 
rias, memorizadas. Porque se al, 
gunha característica define á 
narradora é a sua excelente me, 
mória. Tanta ten que xa nen se 
acorda de xustificar os seus sabe, 
res aida que estes sexan ben 
pouco verosímiles. Porque o dis, 
curso está inzado de expresións 

coloquiais de hoxe, desde a 
"concepción siciliana da fami, 
lia" (páx 13) ao "after, shave" 
- xustificase que coñeza o termo, 
pero é inxustificábel que o use, 
hai que ter en conta o destinará, 
río- (páx. 65), as "armas de alta 
tecnoloxía" (páx. 50), ou a "se, 
sión continua" (páx. 74 ); si, é 
unha dama e, se cadra, culta, pe, 
ro se é culta porque ten tan po, 
bre sintaxe? Mais, con ter tan 
boa memória, debe botar man 
de esquemas, si curioso, pero o 
discurso, aló pola páxina 39 tó, 
mase puro esquema. 

Definitivo¡ xa non se sabe se é a 
história interna da dama o que 
importa ou o que importa máis é 
a história externa que ela nos 
conta. Poida que se quixeran 
conxugar ambas. Con resultados 
curiosos. Porque non é moi fácil 
entender que esta santa muller 
se leve ben con Pedro Madruga, 
co Fonseca, coa Irmandade ... 
con todos. E que quen peor pa, 
rado sae é Pardo de Cela. Pero 
tamén, tamén se atopará ·un en 
Pedro Madruga que case semella 
un neno traste e inxenioso. Mi; 
ra que se nos convenceu de que 
tiña un plan, o Madruga, ben ar, · 
tellado e _ambicioso, e despois 
resulta que aparece a -personaxe 
e compórtase co_mo un traste e 
inocente cativo. 

E acabamos mal merendados, o 
compango non chega e o pan é 
pouco. A história ten eivas na 
sua concepción. E o estilo non 
abonda, tamén é pobre. Sentí, 
doo ben, diremos que deixala 
como finalista foi o peor favor 
que se lle puido facer a esta no, 
vela, con certeza melloraria con 

·calquera revisión, e moito máis 
se o autor se decidira a darlle 
máis dimensión á história. + 

XOSÉ M. EIRÉ 
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conta de libros 

Tres xeracións, 
tres poetas 
Tres novos títulos para a colección Espi
ral Maior de poesía, e os tres protagoni, 
zados por mulleres pertencentes a distin
tas xeracións. Poemas sen resposta é o 
título dos novos versos de María do Car
me Kruckenberg quen, ollando o Miño, 
fai toda unha homenaxe á memoria, á 
sua, á colectiva. Máis nova, ainda' que 
galardoada e prolífica, a escritora nacida 
en Becerreá, Helena Villar Janeiro, 
apresenta Album de fotos, un paseo po
los anos transcorridos nos que a figura 
da naL cobra vida. Po la sua parte, Medos 
Romero, nacida en 1959, a poeta que 
ven "das maus escravas da terrado cen, 
teo", publica Ámome en por min, a sua 
segunda obra, tras autoeditar Rendéome 
no tempo-, o pasado ano.• 

Beiras e Abel López 
analisan a demografia 
Abel López completou coa sua tese de . 
doutoramente sobre a povoación gale
ga durante o periodo 1960-1991, a ta, 
refa encetada por Xosé Manuel Be iras 
no ano 1970 en Estrutura e problemas 
da povoación galega, 
no que analisaba se 
centraba nos anos 
trancurridos entre 
1900 e 1960. A Pº' 
boación galega no 
século XX, editada 
por Laiovemo, é un
ha sínteSe destes dous 
traballos, accesíbel 
para todos os leitores 
e na que se enfrentan 
aos problemas de es, 
tancamento da povoación, emigración; 
avellentamemo e caida da natalidade e 
espallamento do hábitat, entre outros 
factores.+ 

Máis novelas de 
Manuel de Pedrolo 
O escritor catalán Manuel de Pedrolo, 
finado no ano 1980, é o autor de Círculo 
vicioso e Xogo sucio, que edita Galaxia --
na colección Costa Oeste. A primeira é 
unha novela negra ambientada no meio 
urbano; a segunda combina o enigma co 
amor. Pedrolo, unha das figuras máis sa, 
lientábeis da literatura catalana, estivo 
internado nun campo de concentración 

. ao remate da guerra do 36. Está traduci, 
do por Leandro García Bugarín. + 

O pensamento 
de Murguia 
De como os mitos celtas e as ideas pro, 
gresistas conformaron os seus estudios 
históricos trata O pensamento de 
Murguia, de Ramón Máiz. Nesta edi
ción de peto de Xerais explicanse de 
xeito resumido as cla
ves palas que Histo, 
ria de Galicia, de 
Murguia, aparecida 
no ano 1865, marcou 
un punto e aparte na 
andaina até aquel. mo
mento do pensamento 
galeguista. + 
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Entre a 
reaiidade e 

/ . 
a memoria 
XXV Festival de Cine 
Iberoamericano 
de Huelva 

Do 20 ao 27 de Novembro cele, 
brou as suas bodas de prata o fes, 
tival de cine Iberoamericano de 
Huelll(a. Un festival marcado po, 
la grat}dilocuencia, con perta de 
160 películas en 12 sesións, e a 
calidade, perdida pola cantidade 
de films mediocres na sección 
oficial a concurso. N esta edición 
botáronse a faltar as imprescmdi~ 
beis curtametraxes a concurso, 
recollidas nunha olvidada e pou, 
co vista sección informativa. AB 
suas vodas de prata recordaranse 
polo homenaxe e entrega da es, 
tatuíña Ciudad de Huelva ao alma 
mater e fundador do festival: José 
Luis Ruiz, que cosechou a maíor 
ovación na gala de clausura. T ª' 
mén deixarón orfa a sección Vi, 
sión Europa, na que puidemos 
adentramos no cinema francés, 
con . Tedio (excelente análise da 
falta de ilusión e de perspectivas 
dun home) de Cedric Kahn e Los 
que me quieren cojerán el l.Ten de 
Patrice Chereau ( desquiciante e 
desquiciada diseccion da famí, 
lia) aparte de catro títulos maís, 
de desigual factura e distinta pro, 
cedéncia. Homenaxearon a An, 
gela Malina, Gerardo Herrero e 
Miguel Llttin coa concesión e en, 
trega das correspondentes esta, 
tuiñas Ciudad de Huelva e pres, 
touse atención ao novo cinema 
emerxente arxentíno que agrupa, 
do baixo o titulo Cine Argentino 
dos Noventa agrupou unha série 
de películas dos xoves directores · 
arxentínos, Mundo Grua (cunes, 
tilo perro ao documental, falanos 
da perdida dos soños e da díficul, 
tade de reconstruir a vida a partí, 
res dos 40) de Pablo Trapero; El 
Armario de Gustavo Corrado; Rio 
Escondido de Mercedes García 
Guevara; Silvia Prieto de Martín 
Retjman ou Camino a Santa Fe 
de Gustavo Posttglione. 

O cinema arxentíno converteuse 
no gran vencedor desta edición, 
con duas películas de temáticas 
diferentes. Unha traenos o rE..:or, 
do dos anos da ditadura e a outra 
mergúllanos nas fontes da amis, 
tade e da cultura como elemen, 
tos imprescindíbeis das persoas, 
_acadou sete prérnios entre eles o 
Colon de Ouro e ó importantisi, 
mo prémio do público. A outra 
cinematografia vencedora foi a 
ecuatoriana con dous prémios 
acadados (entre eles o recen ins, 
tituido Prémio ao mellar Actor). 

Aproveitouse esta edición para a 
presentación da Fundación Au, 
diovisual de Andalucia e a firma 
dun convenio de colaboración 
con Asociación de escritores cine, 
matográficos de Andalucía (ASE, 
CAM) para o desenrolo de diver, 
sas iniciativas cinematográficas e 
culturais. Asi mesmo creouse a 
ABociación de Festivales de Cine 

Iberoamericano (AFCI), integra, 
do por 20 festivais entre outros: 
Huelva (España), Valdivia (Chi, 
le), Miami (EEUU), Huesca (Es, 
paña), Gramado (Brasil), Lon, 
dres (G.B.), Toulousse (Francia), 
Troia (Portugal), Viña del Mar 
(Chile), Bogota (Colombia), ... • 

FRAN ÁLVAREZ 

Duas fitas 
arxentinas 
copan 

/ . premios 

O filme arxentíno, Garage Olim~ 
po, gañador do Colón de Ouro á 
Mellar Película, conxuntamente 
con Yepeto, produción da mesma 
nacionalidade, fixo,se coa maio, 
ria dos galardóns non oficiais, 
nunha edición marcada por sig, 
nificativos cámbios que, sen dú, 
vida, han ter notábeis resultados 
en vindeiras convocatorias. . 

A intelixente ollada de Marco 
Bechis, director chileno afincado 
en Buenos Aires, sobre a convul, 
sa realidade arxentina dos 70, 
convenceu ao Xúri Oficial desta 
edición (os directores, Enrique 
Gabriel, Sergio Cabrera, Vicente 
Aranda e Pilar T ávora; a actriz, 
Ruth Gabriel; Mario Aguiñaga, 
Director de Promoción Cultural 
Cinematográfica de México, e 
José Vargas, produtor e director 
do Festival d,e Cine Latino de 
Chicago) e obtivb para a sua ter, 
ceira longametraxe, Garage 
Olimpo, o máximo galardón do 
certame, o Colón de Ouro, e pa, 
ra sí o Colón de Prata ao Mellar 
Director. Cunha cámara, sempre 
situada á distáncia precisa, Be, 

De lixo, garaxe e punk 

Tllulo: Killer lixo. Remexendo no lixo assasino. 
Grupo: Vários. 
Edita: Lbco Urbano. 

Con esta compilación, o selo compos
telán "Lixo Urbano" chega ao número 
dez do seu catálogo tras cinco anos edi, 
tanda maquetas e organizando concer
tos, sobre todo, de grupos punk-hard 
core. Xa no ano pasado pegaron un 
chimpo, das maquetas aos compactos, 
cos discos de Fame Neghra e Fulsomes. 
Agora son catorce as bandas incluídas 
neste traballo. Encabezan a lista os fa, 
me Neghra, composteláns que levan xa 
nqve anos dando concertos e que apor
tan a este Killer Lixo os temas Onde es
tam? e Nom hai nada mais; membros de 
High Time e Mandrágoras formaron 
Thee Virus, cuxos temas Imagine her shot 
e-lron Man nutren o compilatório e cu, 
xo único LP veñen de editar exclusiva-
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Garage Olimpo, gañadora do Colón de Ouro á mellor película, xunto con Yepeto. 

chis realiza un achegamento ao 
tebroso e estarrecedor mundo dos 
"desaparecidos", através da xove 
Maria, para mostrar os crimínais 
procedimentos de secostro, re, 
tendón e tortura praticados po, 
los militares e os seus sicários 
contra un sennúmero de persoas 
sospeitosas de ·non concordar coa 
ditadura militar da época. 

O Colón de Prata ao Mellar Ac, 
tor obtivo,o o xove ecuatoriano 
Carlos Valencia, polo seu mag, 
nífico traballo en Ratas, Ratones, 
Rateros, primeira longametraxe 
de Sebastián Cordero. O filme, 
tamén galardoado co Pré~o Es, 
pedal do Xúri á Mellar "Opera 
prima", constitue unha vertixi, 
nasa e conmovedora viaxe ao 
mundo da delincuencia xuvenil, 
através da relación de dous cur, 
máns: un principiante ínxénuo e 
un desnortado antisocial. 

O galardón homólogo á Mellar 
Actriz foi para a Evelina Fer, 
nández, polo seu bonfacer na 
produción norteamericana Lu, 
minarías, de José Luis Valenzue, 
la, unha cornédia amábel sobre 
certos aspectos da comunidade 
chicana en Los Angeles, que, se 
ben se centra nas interrelación 

111 conta de discos I~ 
mente en vinilo; os ourensáns Los Mor, 
ta non están desaparecidos tras unha 
década de traballo e versionean hoxen
dia a Eastem Dark -] ohnny and Dee 
Dee- e aos neoiorquinos Dictators -I'm 
right- neste compacto; os reestruturados 
en cuarteto Foggy Mental Breakdown, 
de Vigo, incluen os cortes Dirty rage e 
(If you see it's over) Walk your way; des, 
de Compostela tamén chegan Fulsomes, 
que extraen Quentin 's BoUocks, do seu 
CD Media circus, e pechan o Killer Lixo, 
con Bang bang; máis ourensáns con 
Easywnes, que recollen a membros dos 
mencionados Marta e que alimentan o 
disco con Always on my miru:l e Should 1 
be true, e, por últiÍnos, Büru:l River, gro, 
po ferrolán xa desaparecido, que inter
pretan Hopeless town e Hot roding 
queen. Para os de "Lixo Urbano", este 
traballo supón outro avance na pmfi
sionalización das edicións musicais e 
sae á venda, ademais, a un prezo 
asequíbel, mil pesetas.+ 

O vento musical 
deSkunk 
Título: Enbata. 

Grupo: Skunk. 
Edita: Esan Ozenki. 

Skunk veñen de telonear a Dover na 
apresentación do último, e 

raciais, pon de manifesto (se ca, 
dra, involuntariamente) a colo, 
nización lingüística de que son 
obxecto estes nortamericanos de 
segunda categoría. 

Non oficiais 

Dentro dos prémios non oficiaís, 
foi a mencionada Garage Olimpo, 
a que, conxuntamente coa ta, 
mén arxentína Yepeto, de Eduar, 
do Calcagno, conseguíu o maíor 
número de galardóns. Asi, entre, 
tanto a primeira obtivo o recoñe, 
cimento do Xuri da Crítica In, 
temacional e o Prémio Radio 
Exterior de España, a segunda re, 
cibíu o Prérnio ASECAN da 
Asociación de Escritores Cine, 
matográficos de Andalucia, o 
Premio "Manuel Barba" ao Me, 
llor Guión, concedido pola Aso, 
ciación da Prensa de Huelva, e o 
Prémio do Público. Tirada da pe, 
za teatral homónima de Roberto 
Cossa (tamén autor do guión), 
Yepeto é unha fermosa história de 
amor e amizade, dos encontros e 
desencontros dun vello profesor 
de literatura cunha parella de e8' 
tudantes ( ela alumna del), na 
que a solidariedade, a íntelixfo, 
cia, a ironía, o humor e a ternura 
son príncipais protagonistas. 

promocionado, disco das madrilefias 
irmás Llanos, o cal é, ademais, un 
bon xeito de apoiar o terceiro 
traballo dos de Hendaia. Enbata é un 
conxunto de dezaoito temas nos que 
os bascas continuan amasando que 
son cu de mal asento; as veces 
achéganse á suavidade dun tema 
zíngaro, adornado incluso con violín 
e violoncello, e outras ao hard core 
de grupos como Rage Aga1nst the 
Machine. As letras que compoñen 
beben da realidade e botan man do 
humor, en Etsipena (Resignación), 
póñense na pel do "bondadoso 
patrón", en Dirua (Os cartas), 
berran contra o traballo temporal, e 
en Jira Ta Bira (Dun lado para 
outro), lembran aos presos. 
Rebordan ironia musical neste 
traballo producido por Kaki 
Arkarazo.+· 
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Finalmente, o "Trofeo Lince de 
Oro'', patrocinado pola Funda, 
ción Doñana 21 (dotado con 
500.000 pesetas), foi para a pro, 
<lución chilena El desquite, de 
Andres Wood, un filme dotado 
de magníficas ínterpretacións e 
unha suxerente atmósfera visual, 
mais narrado en clave melodra, 
mática próxima ao culebrón. 

Fara dos recoñecimentos expre, 
sacios, quedou, entre outras, A 
carta, último traballo do veterán 
Manuel de Oliveira, no que o 
mestre portugués volve sobre as 
suas recorrentes ·relacións entre 
o cine e a literatura, cunha his, 
tória de amor imposíbel, na que 
a moral e a ética, valores hoxe 
non especialmente considera, 
dos, son motivo de reflexión. 

Eventos 
para,cinematográficos 

Polo demais, eventos p.ara,cine, 
matogáficos como a criación da 
Asociación de Festivais lberoa, 
mericanos ( AFCI), ou a pres en, 
tación da páxína web da Federa, 
ción Iberoamericana de Produc, 
tores Cinematográficos (FJP, 
CA), supuxeron fitos de grande 
interese dentro do marco do cer, 
táme onubense. Integrada por 
vinte certames das duas beiras 
atlánticas, a AFCI ten como ob, 
xectivos actuar fronte a proble, 
mas comuns, potenciar a coor, 
denación e a cooperación entre 
os distintos festivais e procurar 
espácios e mercados para o cine, 
ma de fala hispana e portuguesa. 

A web da FIPCA é un soporte 
da actual situación da índústria 
audio,visual de fala hispano, 
portuguesa, que conterá infor, 
mación sobre lexislación, acor, 
dos e axudas, que permitirá o 
contacto cos diferéntes profisio, 
nais do meio, así como a publi, 
caci6n das producións realizadas 
e dos futuros proxectos. • 

MIGUEL CASTELO 

O bosque 
encantado 
Título: The Blair Witch project. 

Director: Eduardo Sánchez & Daniel My
rick (1999). 

Nas famosas conversas entre Al, 
fred Hitchcock e Fran\:ois Truf, 
faut, o cineasta inglés cargaba as 
tintas sabor dos que chamaba os 
"amantes da verosimilitude"; 
aqueles que pretendían desacredi, 
tar as suas películas porque nelas 
ocorrian causas que non se daban 
na vida real, ou porque no guión 
quedaban cabos saltos. Facian isto 
esquecendo o factor de fantasía 
do cinema e a pouca importáncia 
real que tiñan eses detalles no dis, 
curso cinematográfico (que é do 
que se trata) do filme en cuestión. 

O filme en cuestión, nestes mo, 
mentas é "O proxecto da bruxa 
de Blair", e as razóns para descali, 
ficalo son causas coma a pouca 
credibilidade de que os aprendí, 
ces de cineasta que a protagoni, 
zan non levaran bengalas cando 
se internaron na fraga ou que a fi, 
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ta esté minimamente planificada 
e montada, non sendo verosímil 
que sexa un documental. Por su, 
pasto que non é un documental, 
trátase simplesmente dunha op, 
ción narrativa que os directores 
consideraron (coido que atinada, 
mente) apropriada para narrar a 
sua ficción. Deixando tamén a un 
lado a brillante propaganda feita 
tanto pala sua distribuidora como 
a traveso da páxina de intemet 
deseñada polos seus criadores, 
compre analisar ao filme como a 
outro calquer. 

Linealmente, 
a película re, 
lata a viaxe 
de tres rapa, 
ces na procu, 
ra de material 
para un docu, 
mental sabor 
dunha lenda 
local, prora, 
gonizada por 
unha bruxa, 
que se reman, 
ta a comezos 
do século XlX, 
sendo o cená, 
rio funda, 
menta l das 

Sobresae a 
sua 
capacidade 
de crear 
medo cuns 
elementos 
mínimos e 
sen ningún 
tipo de 
gratuidade. 

suas maldades o bosque que rodea 
o lugar de Blair. Desde sempre, a 
literatura fantástica utilizou a na, 
tureza (especialmente en conxun, 
ción coa noite) e as fragas coma 
lugares onde se agochaban os ffii.s.. 
térios máis temidos e descoñeci, 
dos polo home, povoadas tanto 
por seres máxicos coma por abe, . 
rracións monstruosas que podían 
atacar a quen se lles acercara. 
Moitos dos relatos de H.P. Lover, 
craft utilisan este medo ao deseo, 
ñecido, representado polos estra, 
ños fenómenos e seres que habi, 
tan no máis fundo dos bosques pa, 
ra revelar os temores máis primiti, 
vos do home. Nestes dias, a TV se 
valeu tamén do efecto 
fantástico/terrorífico que pode 
producir a natureza "salvaxe" e a 
posibilidade de que o mal en esta, 
d puro se refúxie nela en séries 
coma Expediente X ou Twin Peaks . 

A fita está realizada simultanea, 
mente en dous formato : os rapa, 
ces utilizan unha cámara de vídeo 
para que tuda o que pase quede 
rexistado e unha cámara. de cine, 

ma de 16 mm. en branca e preto 
para recoller o que realmente lles 
interesa para o documental. Esta 
eleición non responde só á ficción 
de que estamos a ver un docu, 
mental real. Basicamente, sucede 
que o ponto de vista desde o que 
vemos a acción é o da persoa que 
está en cada momento ao outro 
lado de algunha das cámaras ( ou 
das duas, como na cena final). Ese 
ver só o que eles tratan de nos 
acercar máis á sua experiéncia, ao 
seu tormento; ao tempo de non 
nos permeter ter máis informa, 
ción que a que eles teñan, o que 
situa ao espectador tan perdido na 
história coma os protagonistas na 
fraga. Esta técnica de identifica, 
ción é unha arma perigosa, por, 
que se o que se mostra non é 
atractivo abando o espectador ra, 
chará esa relación de proximidade 
cós protagonistas e perderá intere, 
se pela película. E aqui onde o 
guión debe cumprir a sua función, 
e onde falla o desta película. A ra, 
zón é que unha vez exposta a si, 
tuación na que se atopan os tres 
rapaces non acaba de pasar nada. 
O aumento de tensión ate chegar 
ao clímax é alongado inecesaria, 
mente, chegando a aburrir pola 
repetición (sen a¡x>rtares case na, 
da), da estrutura de noite(peri, 
go)/dia(fuxida) que toma o filme 
en máis da metade do metraxe. 

Máis aló dun certo desacougo, 
producido polo mareante uso da 
cámara en man e pola forma na 
que se usan a escuridade total e 
o son, a forza expresiva da fita 
queda reducida aos momentos 
de puro terror (o ataque noutur, 
no recollido desde o interior da 
tenda de campaña, os cinco últi, 
mos minutos), nos que sobresae 
a sua capacidade de criar medo 
cuns elementos mínimos e sen 
nengun tipo de gratuidade. 

Máila estes defectos estruturais, 
a fita sobresae porque conserva 
unha capacidade de impactar e 
surprender que escasea demasia, 
do neste tempo de espectáculos 
banais e fítas académicas. Ser 
diferente porque si é un defecto 
coma outro calquer, pero muito 
menos perigoso que o de se limi, 
tar a repetir o xa feito. + 

XURXO MART(NEZ BRAVO 
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Cicatrices 
de Corcobado 

Artista: Corcobado. 
lugar: Salas NASA (Compostela), e Iguana 
(Vigo). 
Datas: 25 e 26 de Novembro. 

De histriónico, afectado e im, 
postor levan acusado a Javier 
Corcobado todos os seus detrae, 
tares, que non son poucos. E, 
sen embargo, nas duas actua, 
cións que ven de oferecer en 
Compostela e Vigo, amosouse 
que o dita de que hai artistas 
"aos que se ama ou se odia", son 
unha realidade nel. Os seus se, 
guidores da Galiza respostaron á 
chamada de Corcobado, non só 
pedindo insistentemente bises 
nos seus concertos senon reci, 
bíndoo a berros de ''artista, artis, 
ta". 

Esperaban, quizais, a un Corco, 
bado de pelo tinxido mergullado 
na electrónica tras a gravación 
do seu último traballo titulado 
Corcobator. E, sen embargo, aos 
seus trinta e cinco anos, o músi, 
co tirou dun repertório xa coñe, 
ciclo para os seus adictos acom, 
pañado de hammond, batería e 
violoncello máis a sua guitarra 
de sons distorsionados. Se antes 
ousara gravar un disco de Boleros 
enfermos de amor, neste novo 
traballo atrévese con Vinicius 
de Moraes, no tema Apelo, e con 
Nat King Col~, en Nature Boy, 
que interpretou en Compostela 
e Vigo. Neste Corcobator voltou 
xuntarse con alguns dos seus 
amigos das bandas dos oitenta 

Mar Otra Vez e Demonios Tus 
Ojos. No repertório gesta de 
concluir con Corazón roto en 
2000 pedazos, da que foi a sua 
banda antes de emprender ca, 
rreira cos chatarreiros. 

Precisamente dos "chatarreiros 
de sangue e ceo", cos que fixo 
dous dos seus mellares traballos 
Ritmo de sangre e Tormenta de 
T amiento, segue tirando nos seus 
concertos 
con temas 
como La na, 
vaja automáti, 
ca de tu voz, 
-un dos mo, 
mentas máis 
álxidos da in, 
terpretación 
de Corcaba, 
do enriba do 
escenário-, 
Ladrada del 
afilador -de 
como quei, 
m~n a casa 
dun enfermo 
mental nun, 
ha pequena 
aldea por ter 

Os seus 
seguidores 
aprezanque 
fuxado 
convencional 
e que xire 
por dúcias de 
cidades cun 
novo disco 
debaixo do 
brazo .. 

roubado uns ovellas-, e Cicatri, 
ces en el cielo "que doen". Lucin, 
do mellor aspecto que nunca, o 
cantante madrileño que come, 
zou . nos oitenta golpeando un 
bidon para·facer música, semella 
ter a feridas cicatrizadas, deixan, 
do atrás histórias pasadas cheas 
de excesos como o que o levou a 
tirarse dun terceiro piso sen 
conseguir morrer. Se algo apre, 
cian os seus seguidores é que fu, 
xa do convencional e que siga 
xirando por dúcias de cidades 
cun novo disco baixo o · brazo.+ 
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Terra e Tempo 
Revista cuadrimestral de 
información, análise e. 
interpretación 

N" 12. Setembro-Decembro de 1999. 500 pta. 
Edita: Unión do Povo Galego (UPO). 

O próprio partido político da UPG prota
goniza todos os comentários e artigas des, 

te número. O 
historiador 
Bieito Alonso 
fai a crónica 
do nacimento 
da formación, 
nos anos 60. 
Bautista 
Álvarez e 
Lois Diéguez 
analizan os 
anos da tran, 
sición e Ma
ria do Car, 

- moGarcia 
Negro e Francisco 

Rodríguez adican os seus traballos á evo, 
lución da UPG dentro do BNG e a sua 
función actual, r~~ctivamente. !_ _ 

Encrucillada 
Revista galega de 
pensamento cristián 

N" 114. Setembro-Outubro de 1999. 600 pta. 
Dirixe: André Torres Queiruga. 

A actualidade teolóxica e católica centra 
os traballos. Manuel Regal reflexiona so, 
bre O servicio do evanxeo no mundo rural, 
tema que aborda tamén Xenaro Pérez en . 

A reorganización 
-------¡ eclesiástica, civil 

e social da Gali, 
cia rural. 
Outros temas 
tratados son a 
figura do arce, 
hispo brasilei, 
ro Hélder Cá, 
mara, retrata
do por Vitori, 
no Pérez, 
quen tamén 
escrebe sobre 
o ambiente 

turístico que 
sofreu Compostela, ateigada de turistas, 
que non de peregrinos, Xoán Bemárdez 
Vilar narra o clima cultural que se vivíu 
na Galiza no pasado verán. André Torres 
comenta a última obra de Domingos Gar, 
cia-Sabell, Paseata arredor da marte.• 

Animal 
Revista cultural para todas 
as especies 

Nº 7. Setembro de 1999. 500 pta. 
Dirixe: Francisco Macias. 

, Edita: Edicións Positivas. 

O denominado boom da música galega 
centra parte deste número. Grupos como 
Leilía, Fía na roca, Treixadura, Na lúa ou 
Pallamallada son analizados co fin de co, . 
ñecer se os seus sons chegaron por fin ao 
gran público ou seguen a ser minoritários. 
Incluense püemas de Xavier Queipo, reco, 
llidos no seu traballo Incubación e de Rolf 
Djeter Brinkmann, do seu libro A máquina 
de facer zume de laranxa, Henrique Torrei
ro apresenta o seu traballo de banda dese, 
ñada V anitas e Roberto Abuin traduce un 
fragmento da obra Cantolenda Maubere, de 
Femando Sylvan, sobre Timor.• 

- ._. _______ J 
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O GALEGO EXISTE NO BIERZO 
XABIER LAGO 

Os galegofalantes do Bierzp estamos nunha situación 
límite nas portas do século XXI. Alguén pode cavilar 
en que a língua galega se manterá nas vindeiras déca, 
das sen a axuda pública? O galego comarcal precisa 
dun apoio institucional semellante ªº que ten na eo, 
munidade Autónoma viciña; non hai outra solución. 
Fronte un panorama cultural esmorecido atopamos o 
avance constante do idioma oficial, o castelán. Este é 
o instrumento fundamental dos domínios político e 
económico irradiados desde os centros de poder. A 
cabeceira comarcal Ponferrada, representa un carácer 
centralizador indubidábel nos ámbitos administrativo, 
demográfico, educativo, cultural, etcétera. Deste con, 
texto específico deriva unha ·ampla área funcional 
irradiadora de cultura castelá. O grande reto futuro do 
galega será aproveitar ese efecto urbano propagador 
para acadar a correspondente cuota de influéncia no 
mapa sociolingüístico comarcal. 

O Bierzo, como território periférico e de transición 
cultural, supón un grao alto de inconcreción identitá, 
ria (bercianos, leoneses, galegas ou casteláns ?) V elai 
unha das causas do noso conflito cultural, a descon, 
fianza entre os distintos colectivos lingüísticos da co, 
marca. Así, a reivindicación galeguista normalmente 
é prexulgada polos opositores mediante acusacións de 
"colonización cultural", "imposición lingüística'', 
"anexión territorial" e demais. lsto determina a nece, 
sidade de ofertar únha "expectativa lingüística" atrae, 
tiva para todas as partes en conflito. As demandas 
culturais están condicionadas polo noso carácter de 
minoría lingüística no seo tanto da província como 
da Comunidade Autónoma. As relacións de poder ta, 
mén priman na resolución <leste conflito secular. 

A baixa conciencia galeguista supón a indetermina, 
ción lingüística. Por iso ainda ternos que demostrar 
que no Bierzo existe o idioma galego fronte aos que 
defenden o "chapurreao'', o "dialecto berciano" ou o 
"galegoleonés". 

Hai tempo a Junta de Castela e León encargou ás 
universidades rexionais a elaboración de estudos ver, 
bo das diversas problemáticas das comarcas periféri, 
cas da Comunidade Autónoma, entre as que está O 
Bierzo. O obxectivo salientábel <lestes traballos é co, 
ñecer as necesidades específicas <lestes territórios, pa, 
ra aplicar as políticas públicas axeitadas. T erase en 
conta o noso conflito lingüístico finalmente? Unha 
minoría cultural sempre amosa as suas dificuldades 
cando trata de atraer a atención das institucións pú, 
blicas. Nós non somos a excepción. Compre axuda 

OPiNIÓN 

'exterior, nesta ocasión de Galiza. No caso concreto 
da futura implantación da materia optativa de língua 
galega no sistema educativo berciano, a administra, 
ción rexional racañará unha oferta de mínimos por 
mor da escaseza de financiamento. Este déficit só PQ' 
derá ser completado coa axuda que poida vir da Xun, 
ta de Galiza. Baseamos este pedimento na própria 
Leí galega de Normalización Lingüística que se refire 
á protección "da língua galega falada en territórios li, 
mítrofes coa Comunidade Autónoma" (art. 21.2). 

O Govemo galego sempre alegou que non pocha t0' 
mar a iniciativa en relación coa problemática-educa
tiva da língua territorial do Bierzo até que a Junta de 
Castela e León asumise a competéncia en matéria de 
ensino non universitário. Pois ben, isto será unha re, 
alidade a partir do 1 de Xaneiro do 2000, segundo es, 
tabelece o recente Real Decreto que declara o co, 
rrespondente traspaso competencial por parte do 
MEC. Atopará a Xunta de Galiza unha nova descul
pa para adiar a sinatura coa Junta de Castela e León 
do necesário convénio de colaboración que execute 
o ensino da língua galega na comarca dunha vez? 

A admisión do galego pola administración educativa 
será un grande éxito, e chave no recoñecemento lin, 
güístico polo resto das institucións públicas. Este pr°' 
ceso progresivo será a lóxica resposta ao mandato }e, 
gal "de respeito e protección" da língua galega, esta, 
belecido na última reforma do Estatuto de Auto.no, 
mía de Castela e León. Esta dinámica reclamativa 
provocará sen dúbida nengunha o prestíxio xeralizado 
do noso idioma territorial. Ademais, o ensino público 
do galega servirá para fomentar a aprendizaxe e máis 
a difusión da escrita entre a mocidade. 

Cando un território periférico ten dificuldades histó, 
ricas para aclarar a identidade cultural, caso do Bier, 
zo, reafirmase a comarcalización en exceso. Un exem, 
plo é o interese dalguns por criar unha nova normati
-va lingüística galegoberciana. Esta problemática esixe 
un esforzo de concienciación verbo da necesidade de 
integrarse definitivamente na comunidade lingüística 
galega. As vantaxes derivadas <leste amplo "espazo de 
comunicación" non terán límite. Sen embargo, a ela, 
boración da devandita normativa berciana provocará 
novas atrancos que impedirán a normalización plena 
das nosas relacións cultui.ris e lingüísticas coa comu, 
nidade galegoportuguesa. • 

XABIBR LAGO É Coordenador do Colectivo 
Fala Ceibe de Poaferrada 

VINTE ANOS SEN BLANCO AMOR 
"Polo Estatuto, se se produce algun retroceso 
na democratización do país, contra as cen, 
trais nucleares e polos direitos dos marxina, 
dos,· como por exemplo contra a Ley de Peli, 
grosidad Social que se aplica aos homose, 
xuais". Estes eran os motivos polos que 
Eduardo Blanco Amor estaría disposto a sair 
á rua senda xa octoxenário, como manifestou 
en entrevista feíta por Maribel Outeiriño e 
publicada no xornal La Rt..gión o mesmo ano 
da sua morte. Non é <loado nen tan sequer a 
día de hoxe, en que axexan novos intentos 
marxinalizadores da homosexualidade -que 
se veñen sumar aos vellos prexuízos, atopar 
tal grau de compromiso público cos direitos 
das e dos homosexuais. 

A Ley de Peligrosidaa y Rehabilitación Social era 
unha norma da lexislación franquista dirixida 
a unha represión psiquiátrico,policial das e 
dos marxinados considerados como "perigo, 
sos" ( teñen moito a ver certo uso da psiquia, 
tria e a policía; lea,se, se non, o libro de Szasz 
traducido ao español: La fabricación de ·la locu
ra, ed. Kairós). Con esta inconcreción do deli, 
to segundo a subxectiva "perigosidade", logra, 
ba:.se castigar todo tipo de condura non dese, 
xada polo sistema, nomeadamente a das e dos 
homosexuais. A AN,PG tamén se manifesta, 
ria no seu IV Plenário, citlebrado a finais de 
Decem.bro do 79, en contra <lesa represora 
normativa. Poucos dias ahtes <leste posiciona, 

CARLOS MANuEL 

CALLÓN TORRES 

'Nos libros 
de texto, e 
mesmo en 

moitos ensaios, 
escurécese a 

cuestión 
homosexual, 

patente na vida 
do naso 

polígrqfo e clave 
fundamental 
para ler a sua 

obra" 

mento do nacionalismo organizado, Blanco 
Amor falecera en Vigo. 

É moi salientábel no seu contexto a extraor, 
dinária valentía de Eduardo Blanco Amor á 
hora de afrontar a sua estigmatizada orienta, 
ción sexual, até o ponto de que a sua presenza 
mesmo molestaba a moitas figuras máis con, 
traditórias na sua vivéncia do sexo. Poderfa, 
mos falar, por exemplo, de Federico García 
Lorca ("el maricón de la pajarita", como o 
chamaba a burguesía andaluza que máis tarde 
seria causante do seu asasinato). Este, mália a 
ser un artista manifestamente aberro a unha 
interpretación da realidade favorábel ás e aos 
oprimidos, asinou unha ho~ofóbica "Oda a 
Walt Whitman", antes de poder asumir con 
todas as consecuéncias a sua condición. Nese 
camiño cara á asunción tiñan parte activa vá, 
rios mozo§ galegos, entre os cais estaba o es, 
critor de Auria. 

T amén é importante lembrarmos o caso de Ra, 
món Suárez Picallo, sindicalista e deputado ga, 
lego na 11 República, que comezou a viver sen 
inibicións a sua sexualidade (dentro das contra, 
dicións abrigadas polo contexto) a partir do 
exemplo do noso escritor, queh tamén o condi, 
cionou na sua chegada ao nacionalismo. 

Nos libros de texto e mesmo eri moitos ensaios, 
escurece,se -propositadamente, a cuestión ho, 

mosexual, patente na vida do noso polígrafo e 
clave fundamental para ler a sua obra. Outras 
claves marcadamente nacionais tamén se pro
curan excluir da interpretación académica da 
sua produción literária. 

Seria vergoñento para a nosa nación esquecer 
os contributos de figuras como esta, tan nece, 
sários nesta andaina en que estamos para ga, 
ñar o futuro para a Galiza. A sua novelfstica, 
por exemplo, é extraordinário testemuño da 
história negada que caracteriza a sociedades 
colonizadas, como é a nosa. Non isehto dos 
conflitos derivados da situación da Galiza e do 
seu próprio percurso vital, Eduardo Blanco 
Amor é consciente da necesidade de recuperar 
o idioma, o que se patentiza na volta a este 
para a criación literária nunha delicada encru, 
cillada histórica para o país. 

Galiza Nova vai comemorar os vinte anos da 
marte de Eduardo Blanco Amor cunha série 
de actos en Vigo odia 3 de Decembro. Acle, 
mais dunha festa,recital co cantor Roi Ribei, 
ra, e dunha mesa redonda arredor da figura do 
noso autor, ás 19.00 h. na Rua do Príncipe 
haberá unha concentración polos direitos das 
e dos homosexuais. Hai vinte anos, Blanco 
Amor estaria disposto a sair á rua por quen 
sofre a cruel marxinalización sexual. A que 
estamos dispostas, a que estamos dispostos 
nós hoxe?• 
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O :corlcellb de Vigo promove Ul). prémio de poesia'en cinco línguas 
1 .' 1 • 

Ddtado con 5 millóns de pesetas ~ontará ;co financiamento da Deputación de Ourense 

O co~elleiro de Cultura d'e Vi
go, C rlos Príncipe recebi~ con 
agrad a iniciativa da Funda
ción elso Emílio Ferreiro. Tra
tába~~ de convocar o prémio de 
poesd de maior dotación do Es
tado f para iso el mesmo pro
curou a colaboración da Depu
taciórt de Ourense, polo vence-
ll 1 , • amel¡lto que a provmcia ten na 
biogqifia de Celso Emílio . O 
prém{o recoñecerá cada dous 

anos a traxectória dun poeta e a 
el poderán concurrir os autores 
das cinco linguas peninsulares. 

Carlos G. Príncipe non quixo que 
a lingua fose "discriminatória" 
nesta convocatória e, con ese fin, 
abriu as bases para integrar a todas 
as linguas da península. "Primeiro 
falamos das carro do Estado -cas
telán, galega, euskera e catalán
pero logo, para recoñecer o ven-

cella cultural con Portugal, in- · 
cluimos tamén a lusa, dando can
ta tamén da pluralidade da Penín
sula Ibérica" sinala Príncipe. N es
te momento técnicos do Concello 
de Vigo, da Depuración e repre
sentantes da Fundación Celso 
Emílio Ferreiro están elaborando 
o convé1¡1io de colaboración que 
se fará público en Xaneiro. 

O concellei;o de Cultura de 

OPtNIÓN 

Vigo celebra o re~e.bemento 
que o presidente {:la Deputa-. 
ción de Ourense, Xosé Luis 
Baltar tributou á in;iciativa que 
nace á par das duas institu
cións . Prevese que a colabora
ción sexa tan equitativa que 
nunha convocatória o xuri se 
reunirá en Ourense' e a entrega 
do prémio se fará e~ Vigo para, 
na seguinte, in ver · r os papeis 
entre as duas ciclad _, s. ' 

O Prémio Celso Emílio Ferrei
ro será o de maior dotación da 
península e. para concurrir a el 
os candidatos- terán que ser 
apresentados por institucións, 
asociacións de escritores ou en
tidad es como as académias. 
Carlos Príncipe sinala á escri
tora Mª Carme Kruckenberg 
como promotora da idea e 
membro fixo do xurado que 
concederá o galardón.+ 

A MUSA ALEMÁ DE BENITO SOTO 
En Marzo de 1951 no obradoiro pontevedrés 
"Grp.ficas T orr " rematábase de imprimir Musa 
Alefná, a primeira antoloxia poética da literatura 
alerrana traducida ao galega. Publicada na Colec
cióri Benito Soto por Celso Emilio Ferreiro e Anto
nio Blanco Freijeiro a edición <leste libro --desa
fortunado, requisado, queimado e case descoñeci
do- pasou á históría da literatura galega, case se 
pode afirmar, por meras alusións. O volume era o 
primeiro para o que abino Torres, o editor, fa so
licitar permiso. Foi denegado explicitamente para 
e ta tradución de "língua estranxeira a dialecto 
peninsular" polos servizos censaríais franquistas. 

Como andaban as causas antes de Musa Alemá? 
A Hteratura alemana pouco conversara coa litera
tu~ galega; en 1889 O tío Marcos da Portela re
produce un relato dos innáns Grim.m e A Montei
ra un poema de Heine, que semella ser o poeta 
alemán máis lido no noso século XIX. Acaso foi 
Vicente Viqueira o primeiro que vai facer unha 
versión directa do alemán ao galega, trátase de 
dous poemas de Goethe e un de Hebbel que titula 
"Segredo no diván". O filósofo estivera na Ale
maña pen ionado pola "Junta para ampliación de 
estudio e investigacións científicas", entre 1911 
e 1914. Pouca máis recepción da "Musa alemana" 
na Galiza. Ro alfa de Castro en La hija del Mar 
(18~9) no inicio do capítulo XIV cita as últimas 
fras&i d Werther en francés. Otero Pedrayo, que 
xa ri achegara fragmento do Uli es, lendo fran
cés entra en contact con Goethe, e o seu Adrián 

outel de Os camiño da vida erá o primeiro tra
unt lit rári d Werther na literatura galega. A 

fas ·na ión qu crit r me polo alemán é 
grande, pr ba é ublicación en 1932 de "Lem-
branza d G ethe". urio ament , no número 54 
da r vista Nós ( 1928) clise que o Dr. Blerer, profe-
or d idi mas, t n a intención de traducir a no

v :l" d Otero Pedrayo, Os camiños da vida, ao ale
márl . N n se fixo, pero é mostra da conexión di
rect¡i que de Nós bu caban con Europa. Na sec
ción "Letras d'afora" tópase unha tradución de 
ana s de pr a e dou poemas de Rilke, escritos 
pol p ta orix inariamente en francés, o mesmo 
vai face r Amado Carba llo en A Nasa T erra 
(19 7), traducir un poem~ do poeta francés que 
hai en Rilke. Álvaro Curiqueiro quer en 1934 
darl e a man a Holderlin en N6s e en 1950, nun
ha dición de autor, tiraba o folleto Holderlin . Po
esía~ utilizando unha versión en francés. 

M¡· a Alemá iniciou moitas causas. Foi o pri
mei o n~mero extraordinário da Colección Beni
to to. E o seu libro máis fermoso por mor das 
15 · ustracións a duas tintas, con emprego de di
fer<:lntes cores planas, realizadas por Rafael 
Alolnso, que supuxeron uri. diálogo estético cos 
cántmes anteriores ao 36. . 

Os responsábeis da versión <lestes poemas ale
márls ao galega foron Blanco Freijeiro e Celso 
Emilio Ferreiro. O prirrieiro chegou a ser no 
franquismo subdirector do Museu do Prado, di
rector do Instituto Español en Roma e Secretá
rio .da Académia da História. Home dunha 
gra~de formación cultural acadara un grande 
dorrl.írüo do alemán e co tempo converteríase 
nunj dos máis prestixiosos arqueólogos do Esta
do. Celso Emílio daquela ainda non era o poeta 

MARGA ROMERO 

'Mª 
Alemá 

desmostrou que 
o galega era 

unha língua para 
achegar outras 
literaturas para 

escárnio dos 
xerarcas 

franquistas" 

António Branca Freixeiro con Isaac Díaz Pardo. 

de referéncia abrigada pero dáballe a volta poé
tica ao alemán de Blanco Freijeiro. O certo é 
que do diálogo literário do poeta coa cultura 
erudita de Blanco Freijeiro saíu esta fermosa ra
reza do naso corpus literário. Musa Alemá ache
ga ao galega a versión de 15 poemas e cinco po
etas: homes, Friedrich Holderlin, Heinrich Hei
ne, R. Dehmel, Rainer Maria Rilke, Franz 
Werfel, e unha muller, Agnes Miegel. 

En Musa Alemá, hai unha adaptación á linguaxe 
poética galega. Non poden conservar a rima ale
mana e hai, por veces, que procurar a galega, o 
que lles leva a inserir versos que non aparecen 
no orixinali caso do poema de Heine "O piñei
ro". Non son traducións literárias mais seguen 
moi de perta o texto, sen dubidar en desvios e 
matices, m~mo engadindo adxectivos. Á soida
de dun piñeiro engádeselle o adxectivo "probe" 
ausente rio orixinal. A musa alemá achega unha 
Lorelai de Heine, un chisco máis popular e á bus
ca de rima introdúcense · dous versos para facer 
máis popular a cantiga. Xa o ten dito Lo is T obio: 
ás veces na versión de poemas o tradutor ten que 
recriar todo de novo. Blanco Freijeiro e Celso 
Emilio, ás veces, moi poucas, tamén recriaron. 

Non sabemos a que obedeceu a escolla dos poe
mas e a eleición de autores e mesmo chama a 
atención a escolla de R. Dehmel (1863-1920), 
poeta menor alemán, amigo de D. von Lilien
cron, aquel de quen fixera unha versión galega 
de dous dos seus poemas Roberto Blanco Ta
rres. T ampouco se comprende a in:trodución da 
que fara simpatizante do nazismo Agnes Miegel 
(1879-1964). Teremos que pensar que a escolla 
dos poemas obedeceu ao tema, neste caso o da 
saga dos ''Nibelungos". Oferecen unha versión 

do poema adaptado a Galiza; música de zanfona 
e fala o povo (Volk). Do escolmado destaca ou
tra preséncia, a de Franz Werfel. O poeta xu
deo, nado en Praga en 1890 e falecid0 en Cali
fómia en 1945, amigo de Kafka e casado con 
Alma Mahler. Del escollen "O lobicán", "Can
zón dos Mortos" e "Os apaixonados". 

1 

Logo de Musa alemá seguiría o camiño e os 
achegamentos a outras culturas. En 1951 a Edi
torial Bibliofilos Galegas, fundada tamén en 
1949, convoca ún concurso literário e concé
denlle o prémio a Cancioneiro da poesía céltica 
d¡e Julius Pokomy. A tradución é de Celestino 
Fenández de la Vega, coñecedor do alemán, e 
de Ramón Piñeiro (eles farian a versión de 
Vom Wesen Wahrheit de M. Heidegger ao gale
ga). Nesa mesma colección de Bibliófilos Gale
gas sairán en 1955 traducidos a través do fran
cés, Versos de alleas terras e de tempos idos. Pará
frasis galegas, da autoria de Ramón Cabaniñas, 
11a sua. escolla poemas de Goethe, Schiller, 
ijeine, Niembsch e de Werfel. Convidamos á 
l~itura dos poemas de Werfel, que levan o títu-
1~ de "Can de lobo" e "O laio dos mortos", cu
rlosa coincidéncia coa escolla de Ferreiro e 
Blanco Freijeiro. A versión ferffiosa de Cabani
llas é outro poema, onde o poeta só toma o mo
ti va é cría todo. 

. <ton todo Musa Alemá segue a ser un fermoso li
bro, a úp.ica antoloxia da poesía alemana ao gale
gb, nun tempo, o de hoxe, no que o galega xa go
z:;i. das traducións de Lois T obio e de Santoro de 
h/iembiela. En 1951 foi algo máis ca un libro, de-

. mostrou que o galega era unha língila para ache
gar outras literaturas para escámio dos xerarcas 
franquistas. Sentiron o golpe e proibírono. • 

' .,.._ 
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Castelao,· fedatário dun pavo que quer existir 
Éxito de público no Simpósio, primeiro acto do cincuentenário da sua marte 

-0- AFONSO EIRt 

"Castelao é, ante todo, un polí
tico, no sentido máis noble da 
palabra". Estas verbas pronun
ciadas por Xosé Neira Vilas 
antes seiscentas persoas na pri
meira leción do Simpósio Cas
telao, organizado pola AS-PG e 
o Departamento de Filoloxia 
Francesa e Galego-Portuguesa 
da Universidade de A Coruña 
os dias 25, 26 e 27 de Novem
bro, podían sintetizar o primei
ro grande acto do "2000, ano 
de Castelao". As outras facetas 
de Castelao, desde escritor, di
buxante, pintor •.. , que, por sí 
soas terian xa enorme releván
cia, irian subordinadas total
mente á sua función política. 

"Castelao foi o millor intérprete 
que tivo o povo galego, as eivas 
que el denunciou son, en esén, 
cia, as mesmas de hoxe", afirma, 
ria Neira Vilas. Xa o próprio 
Castelao se defendia dos que o 
querían circunscribir á faceta de 
artista para "des(arrapar a _miña 
ideoloxia política". 

Antón Alonso Ríos gostaba de 
periodizar a História de Galiza á 
sua maneira e seguia neste orde: 
"Prisciliano, Xelmírez, Rosalia e 
Castelao. Poden ser discutíbeis 
as tres primeiras fases, pero to, 
dos estamos de acordo no que 
significa Castelao no século xx", 
afirmaría o doctor honoris causa 
pola Universidade d'A Coruña. 

Pero ainda que ninguén nega a 
releváncia de Castelao, a sua 
prominéncia neste século na his, 
tória de Galiza, ·si que se realizan 
leituras moi diferentes da sua 
obra, poñendo acentos, sacando 
conclusións de leituras parciais, 
situando na peana unhas facetas 
e levando outras ás covas do si, 
léncio e o esquecemento. 

Castelao e a língua 

Castelao non só é un sociolin, 
güista "ao pé da letra", segundo 

Pilar García Negro, senón que 
que é "parte fundamental da so, 
ciolingüistica galega, pois toda a 
sociolingüistica posterior debe 
de ter en conta o seu discurso do 
Sempre en Galiza.". 

Afirma a deputada do BNG que 
Castelao estabelece a fronteira 
entre o "uso oportunista e o uso 
consciente do galego, facendo da 
cuestión da língua o eixo central 
da sua produción até o ponto de 
que a obra gráfica mostra o pro, 
blema lingüístico, como se pode 
ollar nos seus pés, nos que o 
idioma varia segundo a clase so, 
cial e a posición, para marcar di, 
feréncias ou para ridiculizar". 

A profesora Garcia Negro negou 
que Castelao sexa un moderado 
ou un bilingüista, como alguns o 
pretenden apresentar: "usa a tác, 

tica oportuna e intelixentemen, 
te, buscando a máxima legalida, 
de que pode acadar na República 
para as línguas. Combina a teoría 
coa prática e a sua política é rea, 
lista até o máximo posíbel, pero 
non até o máximo testemuñal". 

Rei Romeu cicirla como Castelao 
se nega a traducir Os vellos non de, 
ben namorarse para representalo 
en Buenos Aires, ou a retirar os 
pés en galego dos álbumes de 
Guerra ou teima en incluir o gale, 
go, xunto ao inglés, no seu libro 
As cruces de Pedra. Para Pilar Gar, 
cia Negro, os principais postula, 
dos lingüísticos de Castelao están 
vixentes ainda hoxe e "somos 
afortunados descendentes por po, 
demos amparar na sua obra". 

Para o profesor Henrique Mon, 
teagudo, o discurso de Castelao é 

preciso ollalo como un enfronta, 
mento "ao discurso hexemónico 
do nacionalismo español", que 
teria como exemplo a Menéndez 
Pidal e a Ortega. Do mesmo pa, 
recer é Francisco Rodríguez quen 
afirmou que Castelao reacciona 
fronte a Pidal, Ortega e Sánchez 
Albornoz, e que nunca esqueceu 
que o galego "forma parte do 
tronco comun galego,portugués, 
ainda que a grafía, pola conti, 
xéncia, fora outra". 

Castelao antimperialista 

"O antimperialismo é o eixo 
vertebrador da sua ideoloxia e 
da sua conduta prática", afirmo u 
Franscisco Rodríguez de Caste, 
lao. O deputado do BNG nas 
Cortes, criticou que sempre se 
puxese como antecedente da te, 
oria política de Castelao a Ris, 

co, "cando é irrelevante, un fe, 
nómeno residual na cultura ga, 
lega, esquecendo a VUlar Ponte 
que si é un referente claro". 

Poñer a Risco como referente ou 
a Antón Vilar Ponte e a asa máis 
de esquerdas das lnnandades non 
só é unha disquisición teórica, se, 
nón de forre calado político pola 
importáncia de sustentar o pensa, 
mento baselar de Castelao. 

Francisco Rodríguez analisou os 
antecedentes ideolóxicos nos que 
se sustenta o discurso de Caste, 
lao: "Rosalia, Curros, Pondal 
Murguia e Vicetto". Carro serian 
os eixos políticos nos que asenta 
o discurso de Castelao. Primei, 
ramente unha visión anti,euro, 
céntrica do mundo. A segunda, 
unha preocupación moi forre PQ' 
lo papel da muller, que, igual que 

A : 
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'A expresión política de Castelao ten unha analoxia co BNG', afi 
Barata considera que é 'autonomista' e Cerviño 'aliado dos socialistas' 
Na mesa redonda na que os partí, Para Barata,Piñeiro, en Castelao 1 que "nós non decimos que Caste, do o PSOE "tratou de escamote, Francisco Salinas pediulles a PP e 
dos políticos ollaron a Castelao existen duas facianas, unha a polf, lao é noso, seria unha obviedade, ar o Estatuto de 1936", reivindi, a PSOE que "non mesturen altos 
desde a sua óptica, quedaron fixa, tica, que seria residual, "e outra pero non somos posesivos. Pero cou "que tamén os socialistas ga, con bugallos. "Unha cousa é que 
das as liñas mestras que PP, PSOE fundamental: a faceta arrística,}i, Castelao non é un mito, nen un legos somos herdeiros de Caste, se aceite en parte a Castelao, e 
e BNG, van ter na celebración do terária, ademirada e respeitada por totem. Secadra, alguén se atreve lao, demócrata, progresista e an, outra que o convirtan en símbolo, 
ano Castelao. todos, fronte ás suas posicións po, a dicer que Castelao non era na, tifascista: estivemos na mesma para, ao final, facelo funcionar 

líticas que lle interesan moi cir, cionalista? Pois se era nacionalis, trinche ira". como antisímbolo do símbolo". 
O Partido Popular asumiu com, cunstancialmente á xente". Bieito ta, esa expresión política ten unha 
pletamente o discurso do piñeiris, Alonso afirmaría con anteriorida, ~aloxia co BNG, digo eu". Cerviño fixo fincapé na posición Daniel Barata, que calificara o 
mo sobre Castelao. "Os plantexa, de, na sua ponéncia, ao criticar es, federal de Castelao, precisándolle Sempre en Galiza como "complexo 
mentos de Ramón Piñeiro sérven, ta afirmación de Ramón Piñeiro Francisco Cerviño, representante González Beramendi que a dife, e contraditório", chegou a afirmar 
me para min e para o PP", afir, que, "como se ve, nen Piñeiro nen do PSdQ,PSOE, coincidiu con réncia entre o federalismo do que "nel está o noso ideário políti, 
mou o seu representante na mesa, os piñeiristas valen para profetas". Beiras ao afirmar que "o PO era o PSOE e o de Castelao "está en co, pois, para influir, o galeguismo 
Daniel Barata. Tanto é así que o nacionalismo dos anos 30", con- como se definen os suxeitos da so, ten que ter en conta o ideal e a re, 
ex conselleiro de Cultura plaxiou Barata sostivo que Castelao "é de siderando que a Castelao e ao berani~". Cerviño contestou que alidade. Castelao é autonomista, 
o testamento de Piñeiro, "Da miña todas as forzas democráticas, non PSdG "aproxímanos o esquerdis, alguns do PSOE estarian dispos, anatemiza contra o separatismo, 
acordanza", publicado en Grial, hai herdeiros, nós tamén nos face, mo e o- nacionalismo, alónxanos tos a admitir o dereito de autode, por eso está tan vixente hoxe". 
como lle puxo de manifesto o his- mos partícipes de Castelao". Bei, a autodeterminación". Cerviño, terminación se se resolvese o pro, 
toriador Bieito Alonso. ras afirmaria, en constestación, que fixo unha autocrítica de can, blema de organización do Estado. Beiras ~onsidera que, ás veces as 
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o home, será un "suxeito social". 
Rodríguez afirmou que "non hai 
nengun paÍS- que teña por mito 
social unha muller." j como ocurre 
con Galiza e Rosalia, "ainda que 
logo tenten valeirala de contido''. 
En terceiro lugar Castelao tiña 
unha fonda preocupación polo 
campesiñado "como clase traba
lladora por exceléncia do país,,, 

· por ser a base central da nosa 
economía na altura. En cuarto lu
gar, Castelao e o nacionalismo, 
sempre tivo que ser crítico co xei
to de expansionarse o capital no 
estado español. Rodríguez, analisa 
como "positivo" o populismo de 
Castelao que moitos critican, pois 
defende, desde unha óptica gale
ga, "que os traballadores tomen o 
control da economía". 

Para Francisco Rodríguez, ade
mais do force contido antimpe
rial ista presente no discurso de 
Castelao, este sempre tivo 
"plantexamentos teóricos que 
puideron aplicarse na práctica, o 
que pasa é que se tardou rnoito 
tempo". O mesmo Castelao cri
ticou que os políticos que prece
deron á ua xeneración non es
pallaran as suas teorias na base 
social, o que o levou a "ser posi
bilista na República". 

Castelao e o marxismo 

Francisco Rodríguez sostén que 
Castelao asumiu plenamente que 
Galiza é unha nación e acolleuse 
á teoria estalinista de nación para 
"deixar os rol.los metafísicos". De
fendeu que Castelao non tiña 
nengun tipo de noxo aos plante
xamentos marxistas e que tivo a 
obsesión constante de "meterlles 
aos obreiros a idea de que non po
dían renegar do direito de autode
terminación. Outra cousa foi que 
Castelao considerase que, daque
la, os plantexamentos marxistas, 
pola nosa estrutura económica, 
eran inadecuados para Galiza". 

Para Rodríguez ao Partido Gale
gusita ''hai que entendelo como 
unha verdadeira fronte naciona
lista na que existían tamén mar
xistas coma Suárez Pícalo ou o 
mozo Car allo Calero". Ainda 
a i n n pretendeu col car a 
Cas elao nunha órbita paramar
xi ta, enón que o eu achega
mento a estes plantexamentos 
vénlle p la ua pre cupación 
pala sorce da hurnanidade, 
ollando o pr blema nacional co-

•.....................•..•........••............••.••.•..••................................•........•... . . 
Un político de acción : 

: - ·.... ... .. . Reí Romeu denunciou a sacrali
zación de Castelao e do Sempre 
en Galiza (con edicións como a 
do Parlamento Galego) e o me- · 
dre da "campaña de confusión e 
distorsión, ( citou ao prologo que 
Galaxia lle fai a Un olio de vidro 
no que se fala da "escasa orixi
nalidade,,), falando dun Caste
lao autonomista e bilingüista, 
cando non autonomista". 

Reí Romeu reclamou que o 
Sempre en Galiza, sexa fido en 
clave histórica, "pois obedece a 
situacións concretas e Castelao 
non era un teórico en estricto 
senso, senón un político que ti
ña que actuar". Afirma o profe
sor de Pontedeume que "se non 
se contextualiza puidera pare
cer un santurrón da política au
tonómica que contenta a tfrios 
e troianos". Afirma o biógrafo 
de Castelao que o Sempre en 
Galiza hai que lelo "na clave da 
ruptura de Castelao e Risco". 

O historiador Bieito Alonso rei
vindicou o populisrno de Caste
lao corno "valor político e social 
e co seu sentido revolucionário". 
Denunciou que ainda se careza 
da correspondéncia onde están 
vertidas moitas das suas princi
pais propostas políticas. 

Recordo que Castelao foi ataca-

do por non ser anticomunista xa 
no exílio, e a sua teima de aca
dar a unidade da colectividade 
galega no exterior, "un Movi
mento Unitário da Galiza emi
grada". Xa daquelas, afirma ao 
historiador "querían descargalo 
da faciana política para darlle a 
releváncia de artista, algo con
tra o que arremete", e como o 
galeguismo do interior sempre 
minosvalorou o Sempre en Gali
za, para acusalo lago de indisci
plinado. "Castelao non quixo 
entrar nas liortas para recuperar 
o partido no interior, confiaba 
noutra xeneración", rematou 
afirmando Bieito Alonso. 

A integridade 

González Beramendi resaltou a 
integridade de Castelao e a sua 
coeréncia entre o que decía e o 
que facia, considerándoo como 
"o símbolo positivo por excelén
cia do nacionalismo galego". Ta
mén afirmou o historiador que 
Castelao se converteu na millor 
das pontes entre a xeneráción 
derrotada e o xerrnolar futuro do 
nacionalismo, senda o Sempre en 
Gal.iza "o maior legado que lle 
puido deixar ao nacionalismo 
que agromaria en 1960". 

Beramendi arrerneteu contra 
os que tratan de simplificar e 

. -. '. . 
-: . 

mítificar a Castelao, "como se : 
o seu nacionalismo progresista : 
o levase xa no código. xenéti- .: 
co". Castelao tivo qtie lohar .: 
contra o seu ambiente, contra 
si mesmo, contra as herdanzas 
adeqúeridas que entraba en 
contradición, e optar, rachar 
co pasado. "A verdadeira gran
deza histórica está na loita, 
internamente conflitiva". 

Beramendi resaltou, en contra
posición a F. Rodríguez, "a 
grande influéncia de Losada e 
Risco en Castelao, que non é 
total, pero deixase sentir en 
máis de unha cuestión". O his- • 
toriador resaltou que a influén
cia de Risco en Castelao "está 
en contínua tensión con outros 
compoñentes do seu pensamen
to. Castelao non é un tradicio
nalista coma eles e soubo colo
carse ao lado dos explotados". 

Insistiu o historiador do na
cionalismo que Castelao, que 
pudo manter as suas ideas políti
cas acochadas nas lrmandades, 
atópase .con que as necesidades 
políticas llas fan clarificar, tanto 
que "é capaz de rachar cos seus 
mentores e amigos". A ditadura 
de Primo de Rivera significou a 
"emancipación total de Caste
lao", cuxo ideário se consolida
rla no exilio.• 

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

mo unha solución para "chegar 
a unha sociedad e harmónica". 

Castelao t~n unha visión organi
cista complementada co proceso 
histórico e a problemática social e 
económica, pero, segundo Rodrí
guez, non se pode negar o seu ca
rácter nacional nen a sua defensa 
do dereito de autodeterminación 
(que naseeu para explicar os derei
tos das pequenas nacións de Euro
pa central fronte ao império Aus
tro-Húngaro, e non polas colónias 
como se adoita a dicer). Castelao 
non nega sequer o independentis
mo por falta de nacionalismo "se
nón pala situación internacional, 
pois reclama a unión das pequenas 
nacións para defenderse dos gran
des. Por iso aceita como primeiro 
paso o Estatuto", concluie o depu
tado do BNG. 

Castelao ten unha concepción 
da democrácia como algo colec
tivo, afirmando que o Estado 
non podia ser democrático se 
non se-recoñecia plurinacional. 
Rodríguez, que denuniou os in
tentos de deslixitimar a Caste
lao, para que o seu ideário non 
sexa coñecido, desde a data 
mesma en que chegaron os seus 
restos, afirma que, Castelao, po-

suia unha grande intelixéncia 
de carácter táctico e que o na
cionalismo galego actual "é 
inexplicábel se non é polo Sem
pre en Galiza, por moí comunis
tas que fosemos". 

Díaz Pardo afirmaria, pola sua 
banda, que "o natural de Caste
lao é moito máis radical que a 
idea que se ten del".• 

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

Non se .. .; 

.éonsideraba · 
un artista 

"Caste1ao non se consideraba un 
artista". Con esta frase com~ 
Isaac Díaz Pardo a intervención, 
p-asando a citar ao rianxeiro: 
"exáltase a rniña persoalidade 
artística para minusvalorar a rniña 
vida política. Nunca cultivei a -
arte pola arte, só foi un meio de 
expresar as ideas e os sentimehtos 
dun povo. Sigo traballando para -
convertir a idea nun feito 
histórico. Pode ocurrir todo 
menos que traicione á rniña idea". 

"Castelao era un crítico da 
sociedade do seu tempo, co lápiz 
ou co pluma", continuou Díaz 
Pardo, para, a continuación 
voltar a cita de Castelao: "os 
males de Ga1iza non se curan 
nen coa mediciña nen coa arte". 

Pero non era que Castelao non 
fose un artista, Díaz Pardo 
sostivo que a partires da 
publicación do Album Nós 

. "cámbia a arte galega". Carlos 
Valle, director do Museu de 
Pontevedra é do mesmo 
parecer, afirmando que "sen a 
ruptura que Castelao impulsou, 
a pintura galega xa non seria a , 
mesma". Valle definiuno como 
un vangardista na arte "pois a -
vangarda europea da 
entreguerra, que el coñecia tan 
ben, era figurativa". 

Maria Victória Carballo Calero 
reivindicou o papel de Castelao 
no deseño universal. Afirmou 
que pertenecía á xeneración 
"modernista e simbolista, algo 
que resulta básico para 
entender a sua arte, que ten 
unha función social e 
utilitária".t 

. . . . . , . 

f i a Beiras 

'e obviedades non sé ven, por óbvias, Castelao non", afirmando que Cas-

los "pero ninguén negará que Castelao é telao apostou por fórmulas frontis-

[Ue un político nacionalista galega". A tas. Beiras rexeitou que Castelao 

, e continuación puxo de manifesto co- pode sintonizar con calquer das for-

lo, mo Ramón Piñeiro nunca definiu zas políticas estatais, afirmando que 

tar nengun concepto de nación. nos textos de Castelao deféndese a 

J". soberania, "que resolvería o proble-
Consedera tamén Beiras que unha ma político de Galiza e do Estado 

l o causa é a percepción e o sentimento español". E 1946, Castelao, arreme-

:XO e outro o ideário. "Castelao é a con- te tanto contra a autonomía, que 

1ar formación, a síntese, dun movimen- afirma que xa non vale, coma con-

fti- to histórico, a expresión ideolóxica tra a constitución de 1936. Beiras 

no dun pensamento colectivo. Unha considera que ainda están vixentes 

re- voz que transmite ideas e praxis, na configuración do Estado español 

:ta, non un político conxelado a xeito os postulados que criticaba Caste-

10, 
de mito totémico". lao, perguntándose, para rematar: 

"se tanto se respeta a Castelao, por-
Beiras tamén contrapuxo a Castelao que non se respeitan logo os postu-

as con Risco, "pois este é isolacionista, lados do BNG ?" • 
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No arco atlántico hai insculturas 
con motivos e datas semellantes. 

A própria natureza das inscultu, 
ras está fóra da nosa capacidade 
de datar. Eu coido que son do 
mesmo periodo, do tempo dos 
primeiros metais; cobre, bron, 
ce ... De todos os obxectos que 
atopamos, os únicos que poden 
datarse con precisión son as ar, 
mas de metal. Nos gravados re, 
pétesen tres clases de obxectos 
dos que só dous aparecen en te, 
rra. T emos dagas e alabardas pe, 
ro os escudos debian estar feitos 
de materia 9rgánica porqye desa, 
pareceron. E probábel que as ala, 
bardas fosen inventadas en Ir, 
landa, non na península ibérica. 
Nos asentamentos aparecen da, 
gas e non é raro que as enterren 
cos mortos, como fan na Galiza. 

Isto indica que pelexamos des
de hai cinco mil anos. 

Non sabemos se estas armas 
eran símbolos de autoridade ou 
se as usaban para guerrearen. Se 
cadra, as duas cousas. A política 
contemporánea recuperou os 
guerreiros medievais como sím, 
bolos de poder e á porta do pazo 
real de Londres ternos guerreiros 
con alabardas ... Por que a maio, 
ria das imaxes das insculturas 
galegas son símbolos de masculi, 
nidade, coma cervos adultos no 
canto de fémias? No centro das 
representacións aparecen cervos 
machos e as fémias e os máis pe, 
quenas ocupan un lugar periféri, 
co. O mesmo acontece cando o 
ql,le se representan son cabalas. 

Na Laxe das Procesións, hai 
falos que se representan nos 
catálogos coma armas. 

Son espadas porque teñen empu, 
ñadura pero ao mesmo tempo son 
símbolos de masculinidade. Dou, . 
tra parte son reproducións en pe, 
dra das armas dos depósitos fu.ne, 
rários, que tamén se dan na Gali, 
za ainda que sexan raros. A Laxe 
das Procesións de Gondomar, é 
uÍ1h.a reprodución dun destes de, 
pósitos escutiformes, consagrados 

j 
ao sobrenatural. Non aparecen 

. escudos porque deberon ser feitos. 
de madeira ou un material seme, 
ll~te que desapareceu. _ 

. Que significan os circos e cru
ces de pedra? 

Non podemos pensar nun único · 
significado. Usando símbolos no 
canto dun alfabeto lingüíst~co o 
que probabelmente buscaron os 

.seus autores foi transmitir vários 
significados ao mesmo tempo .. A 
cruz cristiana, por exemplo, ten 
un sentido diferente que na ban, 
deira dun barco ou nunha igrexa. 
Segundo o sítio onde estivese, os 

G~~O 

Richard Bradley, 
profesor de Arqueoloxia da Universidade de Reading 

'A arte rupestre do Arco Atlántico é case 
idéntica nalguns casos' 

* G. LUCA 

Ü ESCOCÉS RICHARD BRADLEY, PROFESOR DO DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOXIA DA UNIVERSIDADE DE 

READING, NO SUL DE INGLATERRA, TEN ESTUDADO AS RELACIONS DOS PETROGLIFOS GALEGOS COS DO 

ARCO ATLANTICO. No CONGRESO INTERNACIONAL DA ARTE RUPESTRE EUROPEA APRESENTOU A ULTr, 

MA LIÑA DE INVESTIGACION SOBRE ARTE RUPESTRE DAS FISTERRAS. 

circos de pedra respo1?tarian a i.J;:i.~ 
terpretación diferentes. O que po, 
de facer un arqueólogo é ~ecoñe, 
cer estes sinos como parte dun có, 
digo e se damos interpretado o có~ 
digo podemos comprender o que 
significan. En termos xerais póde, 
se dicer que sabemos onde se po, 
den atapar e tamén sabemos co, 
mo van estar dispostos. Hai unhas 
regras. A mµi pásame co galega. 
Só comprendo algunhas verbas 
pero, ao escoitalo, sinto o sistema 
lóxico que o sustenta. Se cadra os 
circos están inspirados por estados 
superiores da conciéncia. Ás ex, 
periénci~ liminais da morte, por 

exemplo, ou cando se entra en es, 
tado de éxtase paranormal, ternos 
a sensacion de camiñar por un tú, 
nel. É unha alucinación ou unha 
ilusión se o preferimos, e pode ser 
que estes circos de pedra represen, 
ten en diferentes culturas estas 
percepcións producidas polo siste, 
ma nervioso. A visión dos circos 
pode vir dun estado producido 
pala fame ou outros condiciona, 
mentas físicos, como poden ser os 
prodromos da migraña ou unha si, 
tuadón que hoxe non coñece, _ 
mos. Sucedera antes da Cultura 
dos Castros. Non sabemos canto 
tempo antes . 

Hai unha confusión entre a da
ta da cultura dos castros e a 
das insculturas. 

Os circos de pedra producf ranse 
moito antes da chegada dos cas
tros, ainda que aparezan con fre, 
cuéncia no mesmo lugar. Como 
se pode chamar esa cultura ante, 
rior? Está en discusión. Non po, 
demos chamala cultura dos ce}, 
tas. O recoñecimento da cultura 
celta clase nos últimos douscentos 
anos en Galiza, Escócia, Bretaña, 
Irlanda e Gales. Este descobre, 
mento ten relación comun coa 
recuperación da cultura própria e 

A NOSA TERRA. 

cos proxectos políticos de inde, 
pendéncia. Irlanda por exemplo 
nori foi celta até non reclamar a 
independéncia dos británicos. 
Non é que non tivesen un pasado 
celta pero esf' pasado foi reinven, 
tado por razóns políticas, perfeita, 
mente lícitas. Se usamos en ter, 
mos arqueolóxicos o adxectivo 
celta podemos aplicalo ao tempo 
dos castros pero non antes. Será 
en todo caso motivo de discusión. 
Un arqueólogo galego usará o ter
mo celta para se referir a este 
tempo, se é nacionalista. O pro, 
blema ven de que os autores clá, 
sicos, que sabían de certo que po, 
vos eran celtas, non usaron o ter, 
mo acaidamente. Moitas veces 
aplicárono coma sinónimo de ex, 
tranxeiro, bárbaro etc. e non co, 
ma clasificación étnica. Hoxe 
identificamos tres acepcións para 
o termo celta: a primeira é a que 
os autores clásicos deron, que va, 
lia para definir aos pavos galos e 
aos xermánicos¡ a segunda é lin, 
güfstica e explica as diferéncias e 
semellanzas entre idiomas, coma 
a que se dá entre o gaélico irlan, 
dés e o escocés; a terceira é a do 
redescobremento dos celtas con 
fins políticos. Non arregla nada 
que veñan despois os arqueólogos 
dicindo que esa história é falsa 
pero en certo modo non é exacta, 
porque nunca existira unha na
ción celta. 

Que di a última liña de investi, 
gación sobre a coincidéncia de 
estilos na prehistória da costa 
atlántica? 

Sabemos que se deu a comunica, 
ción entre entre os pavos da costa 
atlántica. Nese contexto hai esti, 
los comuns a galegas, irl~deses, 
británicos e bretóns. E unha 
coincidéncia que se desen os mes-
mos estilos ao mesmo tempo nes, 
tas áreas. Non se pode probar que 
tivesen unha orixe comun. pero 
non se pode probar o contrário. 

Rabia hai catro mil anos tecno, 
loxia de navegación para mare
ar setecentas millas de Irlanda 
á Fisterra? 

Temo o mesmos estil de metal 
e de cerámica en todo o arco 
atlántico e nece ariamente di , 
fundiuse polo mar. e cadra co te
ábamos en etapas curtas, n cant 
de facer unha travesía grande. A 
nosa tendéncia a considerar a 
viaxes en termos de praticabilida, 
de, impídenos imaxinar o que fo, 
ran viaxes case imposíbcis. Pero 
esas viaxes existiron, ás veces in, 
<lucidas pola prestfxio social das 
navegacións. O certo é que as se, 
mellanzas na arte son tan próxi, 
mas que por veces renrean o idén, 
tico. T amén hai certos obxectos 
que viaxan entre as fisterres coma 
pezas de cobre e bronce.• 

.............................................................................................................................................................................. .. . 
A Xunta despreza as insculturas que in~eresan a investigadores de todo o mundo 
O Congreso Internacional da Arte 
Rupestre Europea que se celebrou 
dos días 24 a 28 de Novembro 
en Vigo concluíu recriminando 
á Xunta o lamentábel estado no 
que se atopa o património ar, 
queolóxico galego. 

A ponéncia apresentada por ca, 
tro arqueólogos galegos deixou á 
vista a "situación de deterioro no 
que se atopa o património rupes, 
tre que é o máis fráxil e o máis 
específico galega. A realidade 
administrativ~ é de total inacti, 

vidade ante unha arte que tiña 
que ter un lugar de priviléxio". 

O prestixioso investigador francés, 
Jean Clones, criticou tamén a ino, 
peráncia da Xunta despois de visi, 
tar os xacementos de Campola, 
meiro. Como responsábel do Co, 
mité Internacional de Arte Rupestre 
da Unesco, criticou na sua ínter, 
vención no congreso o abandono 
no que se atopa o património que 
nen sequer pudo fotografar, como 
era a sua intención, e ofereceuse 
para aportar a sua experiéncia xa 

que na sua traxectória ten organi, 
zado vários parques rupestres. 

O exemplo de Foz Coa foi posto 
sobre a mesa por un dos seus im
pulsores, o arqueólogo )5ao zil, 
hao que deixou á vista como un, 

. ha política conservacionista po, 
de cambiar a mentalidade do 
povo como aconteceu no parque 
portugués. Fronte estes argu, 
mentas, os representantes da 
Xunta escusaron a falta de ac, 
tuación en Campolameiro ou 
T egra pola auséncia de acordo 

_coas comunidades de montes. 

Xosé Mª Bello, Fernando Costas, 
Xosé Manuel Hidalgo e António 
de la Peña insistiron na sua ínter, 
vención na necesidade de "xestión 
e conservación do património xa 
que todo o que se está a facer con, 
tribue á sua destrucción". De la 
Peña sinala tamén como exemplo 
a paralisación das excavacións no 
dolmen de Dombate no que está 
ainda pendiente a execución dun 
plano de museización -co presu, 
posto xa adxudicado- por falta de 

acordo entre a Consellaria e a De, 
putación. "A política da Xunta en 
matéria de património arqueolóxi, 
co foi nos últimos dez anos un 
completo fracaso. O artigo 4 da 
Leí de Património di que se algun, 
ha comunidade fai deixación de 
funcións as competéncias se de, 
volverian ao Ministério e na Gali, 
za estamos neste caso. Se a lei se 
cumprira o Ministério teria mes, 
mo que reclamar as competéncias 
intervindo de ofício dada a total 
pasividade da Xunta", concluiron 
os arqueólogos. • . •...•.......•...........•..•.....•••••.•.......•••...................•..•..•.••.•...........•........••.••••.•.••.....•••••••••••••••••••.••••••••••.•.•...••....••....••••.••••••• 
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Lms DIÉGUEZ 

Vilafranca e Corullón 

. 

Habian entrar polo camiño que 
ven do Castro Bergidum para 
sentir a emoción de topar de
fronte coa igrexa de Santiago, 
como fan os peregrinos. Non se 
arrependeron, apesar das molés
t i as que lles causou o coche, 
pois non collia por aquelas co
rredoiras. Desde ali miraron a 
vila baixando pala encosta, co 
castelo das catre pesadas torres 
redondas e as igrexas e conven
tos asoballando os lousados 
azuis. Na igrexa de Santiago re
mataba o Camiño para os enfer
mos que xa non podían chegar a 
Compostela, e por esa causa ga
ñaban ali mesmo o Xubileo. Se
rá por iso polo que batismaron a 
Porta Norte como Porta do Per
dón. Está tan sobardada de visi
tadores que os nosos viaxeiros 
teñen que agardar uns minutos 
para contemplá,la. Os capiteis 
da esquerda, nunha secuéncia 
un tanto orixinal e enigmática, 
misturan o camino dos Reis Ma
gos e a sua dormición cun Cal, 
vário gravado en plano cónca, 
vo. uSerá a estrela a luz que guia 
o caminante na sua busca", reci, 
ta Xulia, e deseguido ri. "Todos 
os viaxeiros buscamos aires no, 
vos -contesta Branca- e non te, 
fíen por que ser relixiosos". 

A igrexa de San Francisco tamén 
queda na parte alta da vila. Ali 
está soterrado Enrique Gil y Ca, 
rrasco. A tumba é humilde e leva 
gravadas as datas do nacimento e 
da morte. Os viaxeiros comentan 
a curta vida do poeta, 31 anos, e 
a causa da sua morte en Berlín, 
pola tuberculose, en 1846; e lo
go, como se se puxesen de acor, 
do, encamiñan-se á "Calle del 
Agua" para ver a casa onde na, 
ceu, un fermoso palácio con dous 
grandes escudos na fachada. To
da a rua está chea destes palácios 
de amplos portais e balcóns de 
ferro, e grandes beir,ados pintados 
de marrón escuro. As veces ve-se 
un pequeno xardin e, arreo, can
tinas que mandan ao exterior o 
arrecendo fondo do viño. Noutra 
das casas, unha lápida lembra ra
mén o nacimento de Martín Sar, 
miento, o freire que namorou a 

•t. ••• • (; .... ,. C.•)' ·••l .... ,. 

Saef polos seus avanzados escri
tos. Mentres percorren a fermosa 
rua fala ela sen freo do seu admi
rado estudoso. 

"Se viñésedes no tempo da froi
ta veriades estas árbores carga
das dela, mazás, noces, guindas, 
pavías ... que sei eu!". Viñeron 
de Vilafranca a Corullón pola 
estradiña que vai abeirando o 
río Búrbia por un estreito val 
florido. O castelo que agora mi
ran é unha meia ruína na que 
descansa de cando en vez o seu 
proprietário, um aviador que fi
xo entre as ameas da torre un 
estraño caseto no que a xente di 
que darme. Contalle-lo aos via
xeiros un vello que por ali pasa 
cun feixe de erva ao lombo. Hai 
unha panorámica ao val, sober
ba. As aldeas de Corullón son 
pequenas e din abandonadas, 
con casas de corredores e o arre, 
cendo doce das palleiras. E a 
mesma Corullon alonga,se se, 
guindo as liñas tortuosas de es
tradas e camiños. A igrexa de 
Santo Esteva esta metida entre 
as casas e conserva do románico 
unha boa portada e un mundo 
de canzorrifios nos que se pode 
buscar todo tipo de representa
ción en adiviña divertida. Na 

casa reitoral conserva-se no mu
ro un tosco relevo do que se di 
que representa a lapidación de 
Santo Estevo. 

Pero é a outra igrexa, a de San 
Miguel, que está mesmo á beira 
da estrada, moi metida nela, e a 
un paso de Vilafranca, a que en
tusiasma aos viaxeiros. Pureza ro
manica e orixinalidade nos catro 
arcos sobrepostos á porta da fa
chada, con capiteis curiosísimos 
formando rostas como de rás ou 
sapos e caras grandes de carpos 
miúdos e achatados. A cor ver
mella da pedra dá-lle o ton acen
tuado da carne. E logo, nas altu
ras do tellado, acurtadas polo 
desnível do terreo, outra vez un 
mundo de canzorriños represen
tan unha riquísima gama de ce
nas e xestos de contido erótico, 
con figuras realmente expresivas 
ao se masturbar, mostrar os se
xos, parir ou contorsionar-se, en 
lición natural da vida sentida sen 
a proibición nen a censura. Esta 
sensación é a que lles queda, a da 
liberdade e naturalidade con que 
a mesma natureza exuberante do 
Bierzo o cobre todo. É ben claro 
que xa topan coa Galiza, e cando 
o din, moven-se-lle os peliños da 
pel en arreguizos. • 

fiCC1óN 4. BAILARINA 2. MARIA CASARES 
Manuel Seixas. Xerais Arantxa Estévez 

A Nasa Terra 
l. ELA, 5.ÜMELLOR 

MALDITA ALMA FRANCÉS 3. A POVOACIÓN 
Manuel Rivas. DE BARCELONA GALEGA DO S. XX 
Galaxia Bieito lgrexas. Gal.axia X.M. Beiras & Abel López 

Laiavento 
2. QUE ME QUERES 

4. ECONOMIA AMOR NoN fiCC1óN Manuel Rivas. DE GALICIA 

Galaxia Albino Prada 
1. BREVE Hª DO Xerais · 

3. TAL VEZ NACIONALISMO 
MELANCOLIA GALEGO 4. MARUXA MALLO 

Xosé Carlos Caneiro Bieito Alonso Fdez. Carme Vidal 
Espiral Maiar A Nasa Terra A Nasa Terra 

Libr,irias consultad,1s: 
Cartabón (Vigo). Couceiro (A Corui'ia) . Índice (Fcrrol). Mici1ele11<1 (Pontcvcdra) . 

Peclreirn e A Palavra Perclucla (Santiago). Sa11to (Lugo) . Torga (Ourcnsc) . 
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CONCELLO DE 

PONTEVEDRA 
PROGRAMACIÓN CULTURAL 

DECEMBR099 

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

AUDITORIO 
TEATllO - DllAMA 

Si o vello Sinbad volvese ás 
illas ••• Polo Centro Dramático 
Galego. Promove Pazo da Cultura e 
IGAEM. Xoves 2 e Venres 3 ás 
21 :00 h. Prezo 600 pta. Reducción 
do 50% para estudantes e grupos. 

HOMINAXE 

Entrega da Medalla de Ouro da 
cidade a Alexandre Bóveda. 
Promove Concello de Pontevedra. 
Sábado 11 de 12:30 a 14 h. 

MÜSICA· HOMENAXI. AO ARTISTA 

Concerto Novos Aires 
por Suso Vaamonde 
Suso Vaamonde presenta a 
Marisol Blanco, Grupo Sarabanda, 
Grupo Xuvenil Virxe da Renda e 
Salterium. Promove Pazo da 
Cultura. Sábado 11 ás 21 :00 h. 
Prezo 500 pta. 

MQslCA- IAZZ 
FonteDa bass &. Tbe volees of 
Saint Louis. Patrocina Caixa 
Galida. Martes 14 ás 21 :00 h. 

The Original Flve Blins~ Boys of 
Mississippi. Patrocina Caixa 
Galida Xoves 16 ás 21 :00 h. 

MÚSICA- CLÁSICA 

Orquestra Sinfónica de Lituania- -
Patrocina Caixa Pontevedra Mércores 
22 ás 21 :00 h. Prezo 500 pta. 

DANZA - R.AMENCO 

Sara Baras. Promove Cadena 
COPE e Pazo da Cultura. Luns 13 
ás 21 :00 h. Prezo 1.500 pta. 

CONGllESOS f. SIMINAIUOS 

Salón Internacional do Libro 
Infantil e Xuvenll. A memoria 
oral. Exposicións, contacontos, 
seminarios, actuadóns. 

SALA DE [XPOSICIONS 

Allil - GRAVADO 

Bienal de Qavado. Promove 
Caixavigo e Ourense. Do Xaves 9 de 
Decembro ao Domingo 9 de Xaneiro. 
De Martes a Domingo de 11 :00 a 
14:00 h. e de 17:00 a 21 :00 h. 

TEATRO PRINCIPAL 
Rúa Charino 6 

CINl - LON<iAMERAXJ. 

Educación en valores a través do 
cine. "Mi vida en rosa~. 
Promoven as ConceUerias de 
Xwentude e Servidos Sociais. 
J'v'\ércores 1 ás 10:00 h. Dirixido a 
Centros Escolares. 

CINl - FOllUM 

Noites Abertas. "Uno rojo, 
división de choque". Promoven 
Concellerias de Xuventude, Política 
Social e Plan Urbán 11. Sábado 4 de 
21 :30 a 00:30 h. Entrada gratuíta 
ata completar aforo. 

Noites Abertas. "Hombres 
armados". Promoven Concellerias 
de Xuventude, Política Social e 
Plan Urbán 11. Sábado 18 ás 21 :30 
h. Entrada gratuíta ata completar 
aforo. 

l.NCONTROS - MESA REDONDA 
50 aniversario da Colecclón de 
Poesía de Benito Soto. "Contexto 
cultural e polftico: Pontevedra e 
Gaiiza nos anos 40 e 50". Coa 
participación de Xosé Enrique 
Acuña, Marga Romero e Raimundo 
García Domínguez Borobó. 
Promove o Concello de 
Pontevedra. Xoves 2 ás 20:30 h. 

tNCONIIOS - IU.OTAL POl:ncO 

50 aniversario da Colección de 
Poesía de Benito Soto. Coa 
participación de Sabino Torres, 
Manuel Maña,. Bemandino Graña, 
Miguel Anxo Femanán Vello, LUísa 
Villalta e Xosé M! Alvarez 
Các.camo. Promove o Concello de 
Pontevedra. Venres ás 20:30 h. 

MÜSICA - FOl.C 

festival de Música Tradicional 
Galega. Promove Agrupación 
Foldórica Os Alegres. Xoves 9 ás 
.20:30 h. Entrada gratuíta ata 
completar aforo. 

M(ÍSICA -c.IÁSICA 

Concerto de Nadal. Promove 
Universidade de Vigo. Venres 1 O 
de 20:00 a 22:00 h. Entrada 
gratuíta ata completar aforo. 

Recital de Música de Nadal. 
Promove Asociación Rexurdir. 
Mércores 15 ás 20:30 h. Entrada 

gratuíta ata completar aforo. 

Concerto de Nadal da escala de 
Música luterpe. Luns 20, Martes 
21 e Mércores 22 ás 20:00 h. 
Entrada gratUíta ata completar 
aforo. 

Concerto de Nadal do Colexlo 
Los Sauces. Martes 21 ás 12:00 h. 
Entrada gratUíta ata completar 
aforo. 

Concerto de Nadal da Banda de 
Música de Salcedo. Promove 
Asociación Músico-Cultural San 
Martiño. Xoves 23 ás 20:30 h. 
Entrada gratuíta ata completar 
aforo. 

O sono duoha noite de verán. 
Compañia Arume. Luns 27 ás 
20:30 h. Entrada gratuíta ata 
completar aforo. 

RATIO - PAaA CATIVOS 

O espírito do bosque. Compañia 
Falcatrúa. Promoven as 
Concellerías de Cultura, Educación 
e Xuventude. Martes 14 e 
Mércores 15 ás 12:00 h. Prezo 200 
pta. Dirixido a Centros Escolares. 

nATllO - lllDl GAUGA 

Morte accidental duo anarquista. 
Compañia Teatro do Morcego. 
Promove Pazo da Cultura e . 
IGAEM. Xoves 16 e Venres 17 ás 
20:30 h. Prezo 600 pta. Reducción 
do 50% para estudiantes e grupos. 

SALA DE [XPOSICIONS 

Artistas arxendnos. Do Luns 29 
de Novembro ao Luns 13 de 
Decembro de 19:00 a 21 :00 h. 

XVI Cooc:urso-lxposlción de 
canaric:ultura. Promove Sociedade 
Pontevedresa de Canaricultura. Do 
Mércores 15 ao Domingo 26 de 
Decembro. de 19:00 a 21 :00 h. 

femando Estévez-Plácldo Ucha. 
Promove Concello de Pontevedra. 
Do Martes 28 de Decembro de 
1. 999 ao Venres 14 de Xaneiro do 
2000. 
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BOROBÓ 

Baixo a Galicia superficial 
Estamos xa chegando a que os 
anos cincuenta cumpran cin, 
cuenta anos; efémerides que se 
irán celebrando de abondo con, 
forme a conmemoracións máis 
notábeis clise tempo. Empezarán 
axiña: o dia de San Xián, santo 
patrón de Bastabales, de Laiño, de 
Requeixo, ¡de Ferrol!, e de tantas 
outras freguesías. Foi ise sete de 
xaneiro o dia que Castelao elixeu 
-é un decir- pra morrer. Quizáis 
por ser a data máis profundamen, 
te' rosalián; máis ainda que o 15 
de Santiago no qu.e a cantora fi, 
nou. Nise dia tañen ¿por ela? os 
sinos, as campás das tres parro, 
quias do Ullán e da Mahia que 
fortnan unha sorte de aureola 
arredor da testa iriense alciprestal. 

Galiza estaba entón superficial, 
mente sumida na longa noite de 
pedra, mais no miolo das millo, 
res cabezas ¡canto pensamento, 
canta ilusión, canta tarefa su, 
merxida! Despois de tanta mor, 
te, volviase dun xeito acomoda, 
do as circunstáncias que iban 
atenuando a sua primitiva fero, 
cidade. Era unha etapa fenome, 
nal que require, se cadra, un es, 
tudio a fondo pra determinar as 
características dos curiosos fenó, 
menos que nila se rexistraron. 

Foi unha pequena e preta histo, 
ria que quedou sen escribir den, 

Non faltaron os que, ademais 
de cartos, trouxeron da emigra, 
ción aqueles obxectos que lle 
chamaran a atención cando os 
viran por primeira vez: árbores 
exóticas, paxaros de cores, mo, 
nos ... e ate esposas de doces fa, 
las e exuberantes figuras. 

Cando algún paisano volvía á 
terr-a con algo distinto, era_ co, 
mo se trouxese unha licencia en 
mundoloxía. Pero-outros, pala 
contra, aforradores e pendentes 
sempre da volta, acumulaban no 
seu exilio laboral as riquezas que 
os devolvesen cheos de fartura, 
sen facer maior caso das novida, 
des· que a nova terra lles ofrecía. 

A emigración ten a súa cara e a 
súa cruz. A filantropía duns non 
evitou o despotismo doutros, e 
fronte ao fracaso de moitos non 
faltou o éxito dos máis afortuna, 
dos. No retomo, o emigrante que 
non volvía de balde, amosábase 
distinto, e ata entraba en círculos 
que antes lle estaban vedados, 
convertendo, en máis dunha oca, 
sión, ao antigo ilota nun déspota. 

O que poucas veces faltou foi o 
agradecemento do emigrante á 
terra que o acolleu. O país onde 
gañou algúns carros recibiu o 
seu agradecemento con boas pa, 
labras, relatando nos parladoiros 
de café e casino as marabillas 
daquel país, ou recoñecendo 

de dentro. A non ser a intrahis, 
toria que conto un pouco no 
Memarial de Trevonzos; o cal só 
deixa de seguir inédito nunhas 
cantas follas que, de vez ·en can, · 
do, saen na prensa. Narro no 
meu memorial certos episodios, 
aparentemente fantásticos, que 
non era-doado, nin oportuno 
narrar nos anacos. 

Relato situacións absolutamente 
paradóxicas; as que daban moti, 
vo á forzosa convivencia no 
mesmo país, nas mesmas cicla, 
des, dunhas autoridades, unhas 
xerarquias, que desexaban pres, 
tixiarse ' culturalmente, cuns ar, 
tistas ou intelectuais que apro, 
veitaban aquela torcida toleran, 
cia pra sair do tobo da clandesti, 
nidade: facendo exposicións, 
dando conferencias, publicando 
fugaces revistas poéticas, erudi, 
tos opúsculos, representando en, 
tremeses e autos sacramentais ... 

A xente nova non podía quedar 
sempre calada, sen facer nada de 
proveito espiritual; e acolliase á 
libre escala dos mestres supervi, 
ventes e gratuitos nas tertulias 
dos cafés, ou nas mesas camillas 
dos seus fogares onde iban man, 
rendo o fogo sagrado da cultura 
galega. Asi, Vicente Risco, cos 
seus artistiñas, no Volter. Lego, 
don Ramón de T rasalba, xa en 

Santiago, no Español. E outros 
mestres, non tan nombrados co, 
ma os grandes homes de Nós; 

. verbigracia Luciano del Rio en 
Pontevedra. Pequeno e sútil fi, 
lósofo, non exactamente á qia, 
neira de Azorin, que tuvo como 
atentos ointes das suas divaga, 
cións estéticas aos avanzados 
mozos de Litoral: Cuña Novás, 
Alvárez Negreira, Pepe Ruibal, 
Sabino Torres e Rafael Alonso; 
quen os pintou a todos, tal coma 
eran, nuns admirables retratos 
que esperan, no Museo ponteve, 
drés, ser colgados nunha sala es, 
pedal que ben merecen. 

Ata iste punto queria chegar 
porque precisamente nesta mes, 
ma semá a cidade de T enero, a 
belida Helenes, celebra con toda 
a brilantez que procurou pra iso 
o seu bo concelleiro de cultura 
(que é do Bloque), o centenário 
da colección poética Benito So, 
to, creada por ·aqueles rapaces 
do Litoral, nunha fase na que a 
sua revista non saía. Pero saeu 
na sua imprenta, na do pai de 
Sabino, na rúa de Don Filiber, 
to, a colección pirata; sen per, 
miso nengun de nengunha au, 
toridade-competente. Por iso, 
por pirata, levaba o nome do 
audaz capitán de La burla negra, 
ante o escándalo das forzas, de, 
masiado vivas, pontevedresas. 

Causas de emigrantes 

con artísticas obras, como esta 
cómoda que un paisano fixo na 
Arxentina e trouxo canda el en 
pleno reinado de Afonso XIII. 

Pero a emigración, que aló xun, 
taba aos paisanos en comunida, 
des de ámbito cultural e social, 
tamén posibilitaba o encontro 
de homes e mulleres unidos po, 

la valentía de 
quen é capaz de 
abandonar o eido 
natal para acadar 
un pouco de for, 
tuna. 

Xa de regreso na 
terra, o emigran, 
te era bautizado 
cun alcume en 
lembranza do seu 
lugar de adop, 
ción, e tantas ve, 
ces, na madurez 
dos anos, o retor, 
nado afrontaba a 
vellez cun noiva, 
do e un casamen, 
to que provocaba 
a furia das mur; 
gas do lugar. 

Son moitas as 
historias que a 
emigración dei, 
xou entre nós, 
como esta de Ro, 
sita, criada na 
Arxentina e que 

volveu, cando roldaba os cin;; 
cuenta, ao seu lugar natal, para 
encontrar a un home de roáis 
de sesenta que fixera a súa for, 
tuniña ao cabo de corenta anos 
en México. 

O encontro de ambos desarrai, 
gados do pobo natal, posibilitou 
certa complicidade entre eles 

Adiantándose un ano, ao ~rono, 
lóxico enclave dos cincuenta, a 
primeira e máis lucida colección 
poética publicada durante a pé, 
trea noite do franquismo. Por iso 
se celebra a súa lírica memoria 
na véspera do 2000, que non do 
milenio que inda tarda un ano 
máis. Foi unha mágoa que a sua 
conmemoración non dese pre, 
texto, como soñamos Sabino e 
máis eu, pra convocar o II Con, 
greso da Poesia Galega, tras o 
primeiro, verificado co gallo do 
cincuentenario dos Cómaros ver, 
des, de Aquilino. E denantes do 
que seria o III, e será o II que, a 
finais do próximo verán se reu, 
nirá en Rianxo pra comemorar o 
centenário de nacencia de Ma, 
nuel Antonio. 

Ben o merecía tamén ser moti, 
vo dun fasto poético de tal di, 
mensión nacional aquila crea, 
ción poética de Emilio Negreira 
(quen prescindía do seu primei, 
ro apelido, propio da nosa máis 
duradeira estirpe literaria: cinco 
~eneracións, xa, de poetas) e de 
Sabino Torres empezado cos 
seus propios versos. Principio 
dun pasmoso desfile de catorce 
inspirados poetas galegas, na, 
quela España superficial, na que 
se iban acomodando os homes 
que tiñan algo que decir e con, 
tar, anque fose baixiño. • 

FRANCISCO A. VIDAL 

que, a aqueles anos, e despois 
de percorrer tanto mundo, des, 
cubriron que naceran o un para 
o outro e decidiron botar as 
monicións. 

Risas e cantos sucedéronse du, 
rante toda a semana tras o 
anuncio da próxima voda. Ela 
tan grande e el tan mingurrias, 
ela tan estirada e el tan malen, 
carado. Aqueles, que xa podían 
ser avós, levantaban comenta, 
ríos de incisivas palabras. 

Seguramente, se andasen pala vi, 
la paseando un moniño ou un pa, 
pagaio, sería máis perdoada a súa 
conducta; pero, aos seus arios, vir 
de súpeto decidindo que querían 
casar, era como un insulto á insti, 
tución do matrimonio. 

E entón, a véspera da voda, 
cando os noivos estaban xuntos 
na casa dun deles, os cacharros 
sen acorde dunha charanga soa, 
ron á porta da casa: 

Botan bombas par Insuela 
e resoan no Camallón. 
Casa Manuel do Crego 
con Rosita a Pingallón. 

Rosita tomaba mate, 
cando estaba na Arxentina, 
agora casa co Manuel, 
tomará zarzaparrilla. 

E foron felices .... • 

ANOSA TERRA 

Maria 
do Cebreiro 
'A poesia é 
un instrumento 
de coñecimento' 

Moitas guias polo meu gosto a vía; 
xar. Son unha leitora compulsiva e 
moi caótica. Agora, entre outras 
causas, esto u co Manif esto comu, 
nista; unha antoloxia da poeta do 
século XIX, Christina Rossetti, es; 
curecida pela fama do seu irmán; 
O primeiro soño de Sor ] uana Inés; 
A sireniña e outros cantos de An, 
dersen, para repasar o meu francés 
e porque gasto moito dos clásicos 
de literatura infantil; A mirada in, 
terior de Victorio Cirlot e Blanca 
Gori e as cartas de T ed Hughes a 
Silvia Plath. T amén gosto dos clá, 
sicos, sobretodo das suas obras me, 
nos coñecidas, ás que non tiven 
acceso no meu sistema educativo. 

Que recomenda ler? 

Aqui xa me vou á literatura galega. 
Esteva Creus, Enma Couceiro e o 
último poemário de Ana Romani. 

Que significa este primeiro poe, 
mário O estadio do espello? 

De entrada carniñar con norne 
próprio. Para min escreber é co, 
mo respirar, ten un sentido en si 
mesmo, o de seguir investigando 
en quen son. A palabra poética é 
un instrumento de coñecimento 
de min e do mundo que me ro; 
dea, como un exercfcio de identi, 
dade. Unha vez que publiquei 
descobrin outro valor moi impor, 
tante, o da comunicación. 

Ser filla de escritores e a sua ba, 
gaxe como leitora terá repercutí, 
do na sua escrita. 

Os meus pais irifluíronme na atitude 
cara a leitura. E unha influéncia de 
xesto, non de contido ou estilo. Vi; 
vo a cultura como unha experién, 
cía, non como o concepto burgués 
de cultura refinada de clase alta. O 
mundo é un grande texto. Leo de 
xeito indiscriminado porque a leitu, 
ra é unha parte máis desa experién, 
cia, importante como testemuño do 
seu tempo. Escrebo para comunicar, 
me non como exercício de erudi, 
ción. A miña poesia nasce do asom, 
bro permanente, para ben e para 
mal é unha revelación da realidade 
á que lle dou forma, coñecimento 
que te leva a facer denúncias. Por 
isa resúltame máis doado dicer con, 
tra que ou quen escrebo que para 
quen, cecais de ai veña a visión 50' 

cial da poésia. • 

Escritora. Santiago de Compostela (1976). 



• PÁXINAS COORDE ADAS POR LUÍSA IG~EXAS. • 

O Trin ue ' 
SusQ Va.amonde 

Non esquezan unha cita de 
homenaxe para marcar na 
axenda de Decembro: o 
Sábado 11 en Pontevedra os 
que non puideron estar con 

Suso Vaamonde en 
Salvaterra terán unha nova 

. oportunidade. Para 
amadores da poesía e a 
canción galega. • 
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As 
fotografia.s 
das T en"a.S 

de Montes, 
de Virxitio 

Viéitex, 
encóntrase 
na Sala da 
Fundación 

Coixogalicia 
da CORUÑA. 

Bue u 
• EXPOSICIÓNS 

RETRINCOS DE CUBA 
Derradeira semana para po
der ollar a mostra fotográfi
ca de Xico Peña no bar So
ela de Cela sobre diversos 
aspectos da illa caribeña. 

Carballo 
•MÚSICA 

XIRA NACIONAL 
DE REGUEIFAS 
O Venres 3 ás 10:30 h. no 
pub Esquema coa partici
pación de Pinto de Her
bón, Luís dos Carunchos, 
Xurxo Souto, e todos os re
gueifeiro de Bergantiños. 
Organiza a A.C. Lu.mieira . 

Carral 
• EXPOSICIÓNS 

PUBLICIDADE SEXISTA 
Elaborada, pola Asemblea 
de Mulleres de Galiza No
va, con anúncios de prensa 
sobre a incidéncia da publi
cidade sexista na sociedade 
actual, estará, até o Mérco
res 8, na Casa da Cultura en 
horário de mañá e tarde. O 
traballo analisa polo miudo 
as técnicas que tanto pre
x:udican e degradan delibe
radamente a máis da meta
de da povoación . 

A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

CORREA CORREOOIRA 
"Os dias gravados" chama 
Xabier Correa á mostra que 
podemos ollar na Funda
ción Luís Seoane, durante o 
mes de Decembro. 

UPERMERCAOO 
DA ARTE 
F ira na qu se pode atapar 
pintura escultura desde 

Cartele· a 

11.000 a 28.000 pta. 11º 
Pazo de Congresos. 1 

1 
As MÁQUINAS 
DE LEONARDO 
Da Vinci, claro, na Esta
ción Marítima. 

VIRXÍLIO VIÉITEZ 
Fotografías de 1955-65 da 
Terra de Montes na sala da 
Fundación CaixaGalicia até 
o 9 de Xaneiro. 

ELSA MAR TÍNEZ 
A pintora galega mostra 
duas coleccións "Série paisa
xe" e "Galeria dos esqueci
dos" na cafetaria Arts (Ma
xistrado Manuel Arrime 6), 
até o 15 de Decembro. 

MODERNISMO 
CATALÁN 
No Quiosque Afonso, e ne
la podernos observar os óle
os de Anglada Camarasa, 
os bronces e arranques da 
escaleira de Eusebi Arnau, 
diversos obxetos de Antoni 
Gaudí, as alfaias de Mas• 
riera, os estucos policro
mos de Llimona Cabrera, 
debuxos e óleos de Ramón 
Casas e outros artistas co
mo lsidre Nonell, Josep 
Llimona Bruguera, Sebas-

tiá J unyer Vidal ou Caries 
Maní Roig, entre outros . 

NOVA ARQUITECTIJRA 
MEXICANA 
Até o 9 de Xaneiro, na 
Fundación Barrié, podemos 
facernos unha idea da ar
quitectura mexicana a tra
vés dunha escolma de pro
xectos de nove estúdios. 
Coa mesma periodicidade 
e lugar, desenvólvese outra 
mostra arquitectónica, a 
adicada a Teodoro Gonzá• 
lez de León & Abraham 
Zabludovsky, contemporá
neos e representativos dal
guns dos aspectos máis sig
nificativos de México. 

MINGOS TEIXEIRA 
Vintecatro obras abstractas 
compoñen a mostra deste 
pintor que se encontra na 
biblioteca "M. González 
Garcés". 

CHILLIDA 
Podernos contemplar unha 
escolma dos seus traballos 
no Museu de Arte Contempo
ránea Unión Penosa baixo o 
título de "O papel e aterra" .. 

SEBASTIÁO SALGAOO 
"U ma gra~a incerta" é o 

~.· 

~ AS PEGADAS ROU# 
BADAS. Luppi leva o 

peso dunha película que revisa 
o ue puid ser nunha relación 

tradón. Aó cabo, ten desdobra
mento de personalidade e son a 
mesma persoa. 

capitán filla doo ptestixiosb xee 
neral eón ambicións polttkas.",' 
Fita policiaca ben cons&ulda ;".. 
que pretende ser polidcatri:ente -' 

entimema!, co transfondo da 
vida dunha vila transformada 
pola instalación dl.l.n ene ro 
que sen dúbida, é Riaño. Es
pléndido o actor arxentino e 
moi bon contraponto de Mer
cedes Sampietro e o sernpre see 
guro Héctor Alterio. 

~ TARZÁN. Chegou o 
último Dlsney, pbr unha 

senda ahondo' trillada. Desde as 
glórias de Johnny Weismuller 
'acó hai grandes diferéncias, pe
ro a e$pectaculaddade aa ani
mación de hoxendia non de
fr,auo a nen a grande~ nen a 
maiores. Pasará decontado' ao 
vfdeo pois ª' pantálla. grande é 
un xeiJ'-0 máis de publicidade. 

correcto.+ 

título baixo o que se aco
b i llan as fotografias do 
brasileiro na Casa do Ho
me Domus, até o 20 de 
Decembro. 

•MÚSICA 

FESTIVAL DE ÓPERA 
O Venres 3, no Palácio de 
Congresos, ás 20:30 h, La 
Boheme, de Pucéini, será in
terpretada pola Orquestra 
Sinfónica de Gaücia diri
xida por Mario Perusso. 

•TEATRO 

ATARDECER 
DE STA ELENA 
De Gonzalo Torrente Ba
llester, estrearase o Venres 
3 no teatro Colón, ás 22:30 
h, pola Compañia Teatres 
da Generalitat Valenciá, 
dirixida por Joaquín Hino
josa. Torrente centra a sua 
invención no Napoleón do 
exílio en Sta. Helena, onde 
fa¡ unha reflexión sobre a 
soedade dos grandes, a im
poténcia do vencidos e a 
capacidade dos mediocres 
para ser herois. 

Ferrol 
• LEITURAS 

XurocoSouTo 
O cantante dos Diplomáticos 
de Monte Alto, apresentado 
por Sofía de Labanhou e 
coa colaboración de X.L. 
Romero no acordeón e X. 
Vaamonde na gaita, falará 
do seu libro "O retomo dos 
homes mariños", o Venres 
3 ás 20 h. na Sala de Actos 
da FuntÚlfom Artábria. 

MULLERES 
O Xoves 2 ás 20 h. na gale
ría Sargadelos, os dous pri
meiros volumes da colección 
Mulleres/A Nosa Terra, 
"Maruxa Mallo" e "María 
Casares", de Carme Vidal e 
Arantxa Estévez respeitiva
mente, serán apresentados 
palas suas autoras coa cola
boración de Laura Tato. 

• EXPOSICIÓNS 

Suso BASTERRECHEA 
Mostra de escultura e de
buxo, na galería Sargadelos, 
que poderemos contemplar 
até o 8 de Decembro. 

GALIZA EN Foco 
Vai pola X edición e acolle 
as fotografías de 3 2 profe
s ion a is da prensa galega. 
Promovida polo Clube de 
Prensa da cidade, encóntra
se no Centro Cultural "To
rrente Ballester" . 

A Fonsagrada 
• CONFERÉNCIAS 

AUTO~EMPREGO 
Formas novas e experiéncias, 
por Ameos Pardo V aldés e 
Carme Rico Pazos ( traballa
doras da rede ILMA), o Xo
ves 2 ás 19 h. no Salón de 
Actos do Concello. 

tugo 
•MÚSICA 

ANIT A STEINBERG 
A rockeira madrileña estará 
o Xoves 2 de Decembro, ás 
22:30 h. no Clavicémbalo. 

1v· edición do Festeixo en Vi.ana 

Os Monicreques de Kukas. 

O teatro é o vencello, entre a Ga
l iza e o Norte de Portugal, que 
xunta vinte compañias profisionais 
en Viana do Castelo desde o 26 de 
Novembro até o 5 de Decembro. 
Teatro do Atlántico, Teatro do 
Adro, Tanxarina, Teatro do Aquí, 
Teatro do Noroeste, A/alá Produc
cións, Teatro do Morcego, Teatro de 
Ningu.res e os Monicreques de Kukas 
representan ás táboas galegas; do 
lado portugt!és, ademais da compa
ñia organizadora Teatro do No;roes
te, están Artimagem, Visoes Uteis, 

Cantracena, Meta Mortem Fase, 
Diabo a Quatro, Entretanw Teatro, 
Arte Nao, Marionetas e Manipu
la.gio de Objectos, Paulo Castro, e 
ODIT de Guimaráes. As cenifica
cións realfzanse no~ Antigos Pa\'.05 
do Concelho, no Atrio do Museu 
do Traxe, e no Sala.o Nobre do 
Teatro Sá de Miranda, pecho no 
seu corpo principal por obras na 
caixa do palco. A compañia anfi
triona, Teatro do Noroeste, ofere
ce As regras da arte de bem viver, a 
diário durante o festival.• 

• EXPOSICIÓNS 

ZOOÁRlO 
Titula, o Centro de Arte
sania e Deseño, a exposi
ción de escultura que po
demos contemplar, até o 8 
de Decembro, na Sala de 
Exposic~ó.~s "Capela de 
Sta. Marta. 

TAUROMAQUIA E 
PROVÉRBIOS 
Os dee Goya, no Museu Mu
nicipal até o dia 12 de Xa
neiro. 

lNGEMORATH 
No Círculo das Artes, as 
fotografías xacobeas desta 

- autora; na sala da Funda
ción Caixagalicia, e até o 9 
de Xaneiro, "Referentes 
das vanguardas históricas 
en España"; no Centro de 
Gravado "Augatinta," as 
obras de Xabier Sousa; na 
sala Argola as pinturas de 
Mónica López e Eva 
González; na galería Cléri
gos as de Guerreiro; na 
Sargadelos, debuxos de 
Castelao; e na Tabla de 
·Flandes as obras de Lour
des Rodríguez. 

Moañ_a 
•MÚSICA 

TRIANA MARIA 
A canta-autora estará no 
Café-teatro do Real o Sá
bado 4 ás 11 da noite. O 
dia anterior, Venres 3, no 
mesmo local e hora, ha
berá un ha performance 
musical. 

Negreira 
•TEATRO 

MES DO TEATRO 
Organizado pola Sociedade 
Cultural "Afonso Eanes", 
continua a celebrarse ista 
xeira teattal. O Sábado 4, 
ás 20,30 h, o grupo infantil 
Berenguela representará 
En paz de Guerra. 

Noia 
•CINEMA 

NOTIING HILL 
Dirix:ida por Roger Michell 
e con Julia Roberts e Hugh 
Grant entre os seus intér
pretes, será proxectada no 
Coliseu Noela ás 22 h. do 
Venres 3, dentro do ciclo 
de Caixagalicia "Unha es
trela e un galán". 

Ouren.se 
• CONFERÉNCIAS 

DIAMUNDIAL 
ooSIDA 
Jesús Valverve, cátedra de 
Psicoloxia Diferencial, ti
tula Intervención psico
social no SIDA, drogas e 
marxinación a conferén
cia que dá, o Xoves 2 ás 
19 h, na Aula de Cultura 
de Caixavigo e Ourense. 

• EXPOSICIÓNS 

UNHA PELÍCULA 
DE PEL V 
A aportación da galería 
Marisa Marimón ao Outo
no Fotográfico con dous au
tores como Javier Vall
honrat e Daniel Canogar, 
un Prémio Nacional de 
FotÓgrafia e unha firme 
promesa. Até o 3 de De
cembro. 

CARME MORENO 
Colga os seus óleos no ca
fé Catro Postes. As acua
relas de Afonso López 
ocupan as paredes do café 
Cátedra . 

XurxoSouto 
apresen ta 
a seu libro 
Orefomo 
dos homes 
mariños, 
ovenres 3 
en FERROL. 
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En 
OURENSE, 
podemos 

contemplar 
a exposición 

Artistas 
camiñantes, 

que inclue 
unha série 
de Conde 

Corbal, 
falecido hai 
uns meses, 

da que 
ollamosa 

obra 
adicada a 

Ram6n 
Otero 

Pedraio. 

., . 

ANOSATERRA 
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ARTISTAS 
CAMIÑANTES 
No Albergue de San Francis
co até o 23 de Decembro, e 
serve para facer unha pe
quena homenaxe a Conde 
Corbal, finado en Marzo 
deste ano. Ademais da obra 
de Carbal recolle as pinturas 
de Figueiras, Moreiras e 
Quessada Jr; as esculturas 
de Enrique Conde, as cai
xas de Carballido, os debu
xos de Alexandro Bobillo e 
as fotografias de Berta Ares. 

•CINEMA 

CrNECLUBE 
PADRE FEIJOO 
Para o Xoves 2 proxectan 
Bulworth (EEUU, 1998), 
dirixida por Warren Be
atty que canta na fotogra
fia_con Vittorio Storaro e 
na música con Ennio Mo
rricone, e ven senda un 
retrato crítico das elei
cións presidencias nos 
EEUU. 

•MÚSICA 

CÓDIGO DE BARRAS 
Actuan no teatro Principal 
o Venres 3 ás 20:30 h. 

A.s Pontes 
• EXPOSICIÓN$ 

APRENDE 
A MIRAR A PINTIJRA 
A exposición didáctica 
chega á Casa da Cultura, 
onde ficará até o 19 de De
cembro, da man da Funda
ción Caixagalicia. 

Pontevedra 
•CINEMA 

ÜNOROJO, 
DIVISIÓN DE CHOQUE 
É proxectada, dentro do ci
ne-forum; o Sábado 4 ás 
21:30 e 00:30 h . no teatro 
Principal. Entrada gratuíta 
até completar aforo. 

• LEITURAS 

BENITO SOTO 
Co gallo do 50 aniversário 
da aparición da Colección 
de Poesia de Benito Soto, o 
Xoves 2 ás 20:30 h . no Te
atro Principal, haberá unha 
mesa redonda, e o v enres 
3, no mesmo local e hora, 
un recital poético. 

• EXPOSICIÓN$ 

ÜBRA GRÁFICA 
CONTEMPORÁNEA 
Na galeria Anexo, até o 22 
de Decembro, con obras de 
E. Arroyo, R. Bilbao, R. 
Canogar, J. Castro, M. Di
mas, X. Freixanes, L. Gor
dillo, J. Guerrero, M. La
mas, A . Nagel, L. Novoa, 
N. Olmedo, J. Pastor, A. 
Patiño, A. Saura J. Ugalde 
e M. Valdés. 

ARTISTAS 
ARXENTINOS 
Aré o 26 de Decembro, na 
Sala de Exposicións do tea
tro Principal. 

PAULOÜRZA 
Mostra a sua obra na Sala 
Teucro. 

Convocatórias 
III FORO DE EDITORES GRAFICOS 
A necesidade de debater os cámbios 
que se están a producir no fotoxorna
lismo, leva á Ponéncia de Comunica
ción do Consello da Cultura Galega a 
organizar estas xornadas, coordena
das por Xurxo Lobato. Desenvolve
ranse no Consello da Cultura Galega 
en Santiago con telf. 981 569 020, 
fax 981 588 699 e correo electrónico 
consello.cultura.galega@xunta.es o 
Venres 3 e Sábado 4. O Venres, ás 
10 h, hai unha mesa redonda titulada 
Fotoxornalismo: revistas, suplementos e 
prensa especializada, na que participan 
Cherna Conesa (El Mundo), Colin 
Jacobson (Repbrtage), José M. Navia 
(freelance), coordenados por Manuel 
López (Foto); ás 16,30 !.'! baixo o títu
lo de Fotoxornalismo: as axencias, par
ticipan Manuel P. Barriopedro (Efe), 
Enrique Shore (Reuters) e Daniel 
Gluckman (Cover), coordenados por 
Pepe Baeza (Universidade Aut. Bar
celona); ás 19 h. Ernesto Sán<;:hez 
Pombo, director de La Voz de Galicia, 
presentará a Carlos Pérez de Rozas, 
director de arte de La Vanguardia, pa
ra falar de Os novos retos do fotoxor
nalismo. O Sábado ás 11, a mesa re
donda está adicada a Fotoxornalis
mo: prensa diária, e nela participan 
Marisa Flórez (El País), Jon Barandi
ka (El Periódico) e J.l. Fernández (El 
Correo, Bilbao), coordenados por X. 
Lobato. 

CAXIGUEIRO 
Presenta a sua última pro
posta criativa na Sala de Ex

. posicións de Caja Madrid bai-
xo o título de "Xeografias". 

EsPAZOS 
ALTERNATIVOS 
Proporciónannos a oportu
nidade de coñecer a novas 
criadoras, até o Martes 30, 
como Marina Fernández 
que mostra a sua pintura no 
pub Alsir; Laura Eva López 
que o fai na Cabana; Adolfo 
Bárcia fai unha interven
ción no Feira Vella; lnácio 
Fernández mostra as suas es
culturas no Quinteiro; ou 
Sílvia lgrexas que realiza 
unha instalación no Grifón. 

. ALFONSO 

X CERTAME GALEGO DE ARTE 
"]. ÜOMINGUEZ GUIZAN 
Convocado polo Centro Cultural de 
Begonte, está dotado con 250.000 pta. 
e estatuiña de Sargadelos e adxuricara
.se á obra pictórica (no senso máis am
plo) que resulte seleccionada polo xú
ri. Poderán optar a el os pintores e 
pintoras (nados na Galiza ou residen
tes habituais), con tema libre e cun ta
maño máximo de 1,5 m. por 1 m. con 
ou sen marco e con duas obras ao su
mo, acompañadas dos dados identifi
cativos expresados nun boletin. As 
obras, debidamente protexidas, serán 
remitidas, libres de gastos, ao Centro 
Cultural de Begonte e seranlles devol
tas ao enderezo que indiquen. O prazo 
de presentación remata ás 12 h. do 25 
de Decembro de 1999, seleccionando 
o xúri as obras que deban ser exposta e 
a gañadora do certame que quedará en 
propiedade da entidade convocante. 
As obras non seleccionadas seran de
vo lta de imediato e as· escolmada e 
non premiadas ao remate do Certame. 

ROTAS CuLTURAIS EN BICICLETA 
Organizadas pala A.C. Colectivo Cami
ños, ten como finalidade a promoción e 
coñecimento do entorno máis próximo 
aproveitando antigos camiños e facendo 
unha viaxe pala história e natureza dos 
lugares pertencentes aos concellos d'A 
Coruña, Arteixo, Culleredo, Oleiros, 

VIAXEÁLUA 

1 

Cambre, Cerceda e Carral. De carácter 
gratuíto, as safdas terán lugar do Quios
que Afonso d' A Coruña os segundos 
Domingos de cada mes ás 10 da mañá 
con volta sobre as 14 h. ao mesmo lugar, 
aprazábel, por mor do tempo, ao seguin
te Domingo. Rotas programadas: De
cembro, Fumas de Langosteira; Xaneiro, 
Bandido Fendetestas; Febreiro, Castro 
de Sésamo; Marzo, Pardela Cincenta; 
Abril, Xardin das Hespérides; Maio, Ro
ta Murguiana; Xuño, Rota dos Pombais; 
Xullo, Rota das Papas de Millo; e en 
f\gosto, Rota surpresa a Xalundes. 

PRÉMio "Risco" DE 
LITERA TIJRA F ANT ASTICA 
Organizado polo Concello de Ourense e 
coa colaboración da Fundación Vicente 
Risco e da Editorial Sotelo Blanco é un
ha homenaxe, anual, a Vicente Martí
nez-Risco e ao seu fillo Antón. Débese 
entender "literatura fantástica" sen res
tricións, non axustandose a nengunha 
definición en particular senón a todas 
en xeral. Poderá concorrer ao prémio 
calquer persoa que presente escritos iné-
1ditos no galego normativo e ckunha ex
tensión mínima equivalente á obra "A 
verídica história do nena de duas cabe
zas de Promonta" (sobre unhas 30.000 
palabras). Os orixinais presentaranse 
por sextuplicado en papel (DIN A-4), 
mecanografados por unha só cara e a 
duplo espazo, antes do 5 de Xaneiro no 
Rexisto Municipal do Concello de Ou-

rense . Cada orixinal será presentado 
baixo lema e en sobre pecho, nome 
completo, enderezo e telf. deque conco
rre asi como o título da obra. A dota
ción económica é de 1.000.000 de pta. 
e o prémio poderá ser declarado deserto. 
A entrega terá lugar arredor do 30 de 
Abril, efeméride da morte de Vicente 
Risco, nun acto a celebrar no Salón de 
Plenos. O concello resérvase o direito 
de publicación durante un ano e o autor 
renúncia a perceber os direitos edito
riais da primeira edición. Os orixinais 
non premiados serán destruidos se, pa
sados 3 meses, non se recebe solicitude 
escrita para a sua devolución. 

XXIV CERTAME DE POESIA 
SOBRE O NADAL 
Promovido polo Centro Cultural "J. 
Domínguez Guizán" de Begonte, pode 
participar calquer poeta con textos en 
galega ou castelán. Senda libre a cons
trución dos poemas e a medida dos 
versos, valorarase que fagan referéncia 
a Begonte e ao seu Belén. Concédese 
un 12 prémio dotado con 100.000 pta. 
e esraruiña de Sargadelos, e un 211 do
tado de 50.000 pta e estatuiña de Sar
gadelos. Os orixinais presentaranse 
por triplicado no Centro Cultural de 
Begonte (Lugo), tanto persoalmente 
como por correo cenificado, antes da 
12 h. do 6 de Xaneiro do 2000, baixo 
plica onde se fará constar os dados 
persoais da persoa concorrente. t 

cenógrafo Frederic Amat, 
no Pazo de Bendaña, sede 
da Fundación GraneU . 

ANTÓNIO 
GARCIA PATIÑO 
Mostra de pintura baixo o 
título Os milagres do aposto
lo Santiago, no claustro do 
mosteiro de San Domingos 
de Bonaval. 

ÓsCAR PuGLIESE 
Mostra as suas fotografias no 
pub Modus Vivendi. 

Mª XEsus PÉREZ 
CARBALLO 
Galega, afincada desde hai 
anos en Madrid, mostra a 
sua pintura na galeria José 
Lorenzo, até o 13 de De
cembro. 

CARME p ALLARÉS 
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. 

sobre a obra e figura do es
critor ruso Fiador Dos
toievski. A marioneta que 
dá vida a Dostoievski é a 
encarregada de introducir
nos no mundo dos seus per
sonaxes e nos rasgos máis 
característicos e controver
tidos da sua própria perso
nalidade. Na sala NASA o 
Xoves 2 e Venres 3 áS 22 h, 
e o Sábado 4 ás 23 h. 

Con guión cinernatografico 
de F. García Lorca e ima
xes orixinais do pintor e 

Mostra a sua pintura na ga
leria Citánia até o 3 de De
cembro. Sábados e festivos 
pechado. 

•TEATRO 

SE O VELLO SINBAD 
VOLVESE ASILLAS ... ' 
De Álvaro Cunqueiro, é 
levada ás táboas polo 
CDG, a meio da adapta
ción de· Quico Cadaval e 
dirixida por Fabio Mango~ 
lini, o Xoves 2 e Venres 3, 
ás 21 h, no Auditório do 
Pazo da Cultura. 

Santiago 
•ACTOS 

X.M. GARCIA IGLESIAS 
Dá unha conferéncia, orga
nizada polo Clube Na
cionalista alén Nós, sobre 
A protección e promoción 
da actividade artística ga
lega TW cámbio de milénio, 
o Xoves 2 ás 20 horas no 
hotel Meliá-Aragüaney que, 
como é habitual, irá segui
da de colóquio. 

•TEATRO 

MEMORIAS 
DEL SUBSUELO 
Jorge Gorosco, actor, direc
tor e dramaturgo arxentino 
aficando no Estado, elexíu 
este título para denominar o 
minucioso estudo que fixo 

MOFA E BEFA 
O humor roáis duro e pe
rralleiro de Evaristo Calvo 
e Vítor L. Mosqueira 
acompañará, os Venres de 
Decembro ás 24 h, aos asis
tentes á sala NASA. 

• EXPOSICIÓN$ 

MANUEL PATINHA 
O escultor portugués utiliza 
a Casa da Parra como refú
xio da sua obra. Bombos, 
contedores, sarcófagos, ba
landrinas, zarzolas e pérolas 
son alguns dos motivos so
bre os que Patinha cons
true a sua obra. 

MANOLO PAZ 
Case vinte traballos presen
ta o escultor cambadés; na 
galeria T rinta, onde combi
na materiais xa tradicionais 
nel coma granito, madeira, 
metal, pizarra xunto coa 
madeira policromada das 
suas últimas obras. Até o 

- 20 de Decembro. 

CGAC 
Até o 8 de Decembro pode
remos ver, no Centto Gale
go de Arte Contemporánea, 
as 35 obras do xa desapareci
do Rafael Baixeras, que per
tenceu ao grupo "Seis e ca
tro" e, máis tarde, ao movi
mento "Atlántica", realiza- · 
das entre 1970 e 1988. Ta
mén neste centro ternos as 
pinturas de Robert Mangold 
até o 12 de Decembro. Sobre 
iste centro, ollade a informa
ción do recadro Lost in sound 
nestas mesmas páxinas. 

ARTE AFRICANA. 
A TERCEIRA DIMENSIÓN 
No Pazo de Bendaña, sede 
da Fundaci6n Granell, expo
sición artellada con máis de 
un cento de pezas proce
qentes de nove países da 
Africa Subsahariana. A co
lección é propriedade de Jo
aquín Yebra e cédea ao mu
seu durante tres meses para 
a sua exibición. Ademais, 
neste mesmo centro, pode
mos contemplar a colección 
Xogo de Suxeréncias, GraneU 
e Arquitectura e tamén Os 
Libros de Artista, con pezas 
de máis de setenta autores. 

CAMIÑO DE 
SANTIAGO VIRTUAL 
Unha nova forma de via
xar polo Camiño e polo 

Se o vello 
Sin&ad 
volvese ás 
illas ... 
está a ser 
representada 
en 
PONTEVEDRA 
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A ~ede 

tempo sen ter que moverse 
de San Martifio Pinário. 
Até o 31 de Decembro. 

SANTIAGO 
Asi se titula a mostra que 
podemos contemplar, até o 
31 de Decembro, n o Pazo 
de Xelmírez, Coféxio Fonseca 
e San Paio de Antealtares . 

•MÚSICA 

A STEROIDE B-612 
É o espazo da sala N ASA pa
ra os má is cativos e, iste 
Domingo 5 ás 17 ,30, conta 
con Javier Abraldes , que 
oferecerá un breve concerto 
de guitarra, para logo dar 
paso á actuación do grupo 
Palique, integrado por duas 
actrices lat ino-americanas. 

REAL FILHARMONIA 
DEGALlZA 
Dir ixida por M ax imino 
Zumala ve, in terpretará 
obras de C . Arriaga, X. 
Mantsalvatge e J. Rodrigo, 
o Venres 3 ás 21 h . no Au
ditório de Gal iza. 

AGORA ou NUNCA 
www.ip.pt/-ip201699/aon/index.htm 

Nova literatura galega e portuguesa mm.
ha páxina sen excesos gráficos e arenra ás 
novidades nos campos da criazón poética 
e narrativa. Inclue artigas e narracións, asi 
como t.raballos sobre outras literaturas. • 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

L EOPOLOO V ARELA 
A galería Trisque/ e Medú
lio , acobilla a pintura deste 
pomñés aficando en Vigo, 
até o 4 de Decembro. 

Vigo 
• EXPOSICIÓNS 

5.000 ANOS DE ARTE 
Presenta, a través de repro
ducións fotográficas e calcos 
a tamaño natural, a variada 
temática dos signos rupestres 
prehistóricos do noso ámbi
to ademais dunha escolla de 
obras de arte conte mporá-

Lost in sound 

nea que reflicten a pegada 
da imaxe rupestre na 
conciéncia estética galega . 
M. Moldes, X. Freixanes, 
B. Cáccamo, M. Vasco, S. 
Blanco, M. Lamas, Luís Se
oane, S. Pacheco, M. Vila
riño, T. Carbajo, A. Pati
ño, X. Vázquez, M. Pena, 
F. Casás, L. Blanco e Rei
mundo Patiño comparten 
cartaz coa arte rupestre. Na 
Casa das Artes até o 26 de 
Decembro. 

ALEXANDRE LóPEZ 
Colga os seus lenzos, até o 9 
de Decembro, n a Sala de 
Arte de Caixavigo e Ourense. 

XóVENES 
ARQUITECTOS 
Organizado polo COAG e 
a Fundación A . C amuñas, 
mostran dez t raballos de 
distintos estúdios españois, 
entre eles os galegas, Xesus 
Irisarri e G uadalupe Piñe i
ra, na sa la do COAG , 
(M arqués d e V a lad ares 
27) , até o 30 de Decembro. 

SUPERMERCADO 
DAARTE 
Máis de 3.000 obras orixi
nais, entre pinturas e escul
turas, nesta feira da Ameri
can Prints que se encontra 
en López de Neira 5 . 

CARLOS Roro 
Mostra pictórica, na galeria 
Ad Hoc (Garcia Barbón 
71), até o 14 de Decembro. 

CuQUI T ORRIJOS 
Pintura, até o 9, no Cen tro 
Cultural da asociación 
"Emílio Crespo" en Návia. 

ANA SAN ROMÁN 
Colga as suas obras na No
va Sala de Caixavigo. 

ANNE FíEYYAERT 
Titula Caixas de Cartón a 
mostra de pinturas e grava
dos que se en contra na ga
leria Abel Lepina, até o 11 
de Decembro. 

p ALA VRAS NA TERRA 
Baixo iste titulo, a Casa de 
Portugal, acolle unha ex
posición sobre escr itores 
portugueses e as suas ornees 
até o 10 de Decembro. 

INTERIORES 
Visións intimas dun século, 
pintura de artistas españois 
desde fi n a is do XLX até os 
nasos d ias, na Sala de Ex
posición do Centro Cultural 
Caixavigo (García Barbón) . 

A s MULLERES 
NA FOTOGRAFlA 
Mostra organ izada polo co· 
lectivo Alecrin dentro do 
programa "Por nós mesmas" 

Anuncios de balde 
• Calendário 2000 da Funda~om 
Artábria. A toda cor, ilustrado e com 
a legenda "A Galiza do século xxi tem 
que sacar a língua". 200 pta cada un 
+ 80 de gastos de envio. Fai a tua en
comenda, incluindo o total en selos 
de correio, para: Artábria, Apdo. Co
rreios 570 de Ferrol. 

• Atoparás poemas de lolanda Cas
taño, Chus Pato, Emma Pedreira, 
no novo número de PolpA. Pídeo 
enviando dous selos de 35 pta. ao 
Humilladoiro , Apdo . 816, 15.080, A 
Coruña. Envíanos tamén os teus po
emas para os vindeiros números. 

• Mestre e animador sócio-cultural 
busca calquer traballo. Manuel 616 
354911. 

• Véndese Suzuki Baleno 1.6 de 
gasolina, 3 portas, extras, ano 99, 
impecábel. Telf. 600 670 747 , pre
guntar por Xúlio. 

• Véndese amplificador Marshall 
guitarra, modelo Va/vestate. Con pe
dal para cámbio de canais e reverb. 
Cabezallo 100 w., pantalla 150 w. Pre
zo 99.000 pta. Mário, telf. 981 586929. 

• Gozas contando histórias? desfru
tas escrebendo? gostariache que lera 
as tuas narracións? Agora ti tamén 
podes publicar nos naso idioma os 
teus escritos . Se tes algo inédito 
que contar, visita nas páxinas de 
www.andelvirtual.com o Foro Novo. 
Só tes que enche un formulário e en
víalo. Lago escolmaremos os mellares 
para sairen publicados de balde en 
formato dixital en Andel. 

• A Assembleia reintegracionista Ene 
Agá quer facilitar o acesso ao uso 
da grafía reintegrada. Quem estiver 
interessado mande-nos 150 pta em 
selos e o seu enderec;o ao Apdo. 122 
de Pontevedra e recebará por correio 
um Breve Prontuário Ortográfi co e _ 
urnas úteis Tabuadas Ortograficas pa
ra consultas rápidas. 

• Grande oferta de discos e filas, anos 
80. Prezos interesantes. 986 413 496. 

• A Ana-Anoc celebrará o seu x 
aniversário cunha cea comemorati
va, o Venres 26 ás 22 h. en Switiago. 
As persoas interesadas han anotarse 
a meio do telf. 981 524 752. 

• Clases de alemán, inglés e direi
to, en Cangas , impatidas por ficen-

ciada trilíngüe. Todos os níveis, am
pla experiéncia. Telf. 986 307 119 e 
656 574103. 

• A Mesa pola Normalización Lin
güística de Vigo busca colectivos 
ou asociacións para compartir lo
cal. Pedro Valades , telf . 986 412 
834. 

• Oferécese masaxista, manicura, 
pedicura , etc. na zona dá Coruña e 
arredores. Prezos económicos. Telf. 
981 641 286. 

• Alúgase casa en Camota, gran
de, amoblada, con vistas ao mar e 
económica. Telf. 981 294 879. 

• Véndese Renault Clio 1.9 D. cinco 
portas, extras, ano 95, impecábel. Infor
ma, no telf. 696 916 678, Emílio. 

•Clases de ioga en Bouzas (Vigo) 
todos o Martes e Xoves de 7 a 8 do 
serán impartidas por Ángel 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. Telf. 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 
Vigo, para acompañar enfermos e 
persoas maiores en hospital ou domi
cilio. Telf. 616 323 933 

• Señora oferécese para cuidar po
las mañás ou noites a señora maior 
na zona de Vigo ou Santiago. Telf. 
606 077 607. 

• Vendo impresora matricial Epson 
LQ-200 por 10.000 pta a negociar. 
Manolo, telf. 616 354 911 

• Paso traballos a ordenador 
(gráficos, teses, etc.), rápido e eco
nómico para a zona de Vigo. Telf. 
986 202 853 

• O Domingo 19 de Dezembro cele
bra-se a 111 marcha nacional pola li-

animando o Iguana Clube . •TEATRO 

CONTACONTOS 

berdade das presas e presos inde
pendentistas. Venhem de ser rea
grupados, nove na actualidade, no 
cárcere de Paradela (Teixeiro). A jei
to de recibimento e com o objectivo 
de aumentar a presom social para 
dar passos cara a sua liberdade, 
pom-se andar esta marcha. Anima
mos-vos a colaborar na sua organi
za~om, difungir a convocatória e par
ticipar nela. E hora de saca-los fora. 
Convocan Comités Anti-Represssivos 
da Galiza e Juntas Galegas pola Am
nistia. Fretarán-se autocarros desde 
as principais comarcas. 

•A Federación de AA. de W . 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 
para a repovoacion forestal. Planta 
a tua árbore mercando un "Bono
árbore". Garantimos a plantación de 
duas árbores autóctonas. Envia 500 
pta. (xiro , selos ... ) -ao Apdo. 35 de 
Chantada ou fai o ingreso na conta 
115-2 de Caixavigo en Chantada in
dicando nome e enderezo . Todas as 
persoas recibirán un certificado. 

•Buscamos, para alugar, unha ca
sa grande cun anaco de terreo en Vi
go . Telf. 986 470 203 , preguntar por 
Begoña. 

• Se desexas ten información so
bre a transexualidade podes escre
ber ªº correo electrónico: transga
leg@lettera .net 

• A Asociación Cultural e Viciñal 
"Emilio 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 
sua sede. 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 
para construir unha residéncia para 
a terceira idade. Telf 923 267 657. 

• Precisase secretária con coñeci
mentos de informática a nível usuário 
e galego. 1lf. 656 911 187.+ 

e que acolle, na Sala dos Pei
raos até o 12 de Decembro, 
obras de autoras xa recoñeci
das xunto con outras noveis. 

XACOBEO 
~ición bibliográfica, ico
nográfica e documental, con 
exemplares dos séculas XVI 
ao XVIII ou roáis recentes do 
XIX. Até o 17 de Decembro, 
na Biblioteca Penzol. 

ÜRQUESTRA 
SINFÓNICA 
DE LUXEMBURGO 
C o Trio Beaux Arts (for
mado por Menahem 
Pressler ao piano, Y oung 
Uck Kin no violino e An
tonio Meneses ao violon· 
cello} , dirixidos por Jack 
Martín Handler dan un 
concerto adicado a Beet
hoven, o Xoves 2 ás 20:30 
horas na Sala de Concer
tos do Centro Cultural 
Caixavigo . 

1 Ciclo de Contacontos, na 
zona Cervantes, no que 
participa a galega Eva Vila 
que estará o Xoves 2, n 'A 
Fouce, a partir das 22,30 h . 
con entrada libre e gratuita. 

do serán na Biblioteca Mu
nicipal. Iste dia 4, Dobre Xi
ro Factoría presenta "O faia
do máxico": danza e teatro 
reinventan a sua relación 
para achegarse ás crianzas a 
meio de catro textos de 
Shakespeare, xogo, diver
sión e imaxe. 

•MÚSICA 

SuPER FURRY ANlMALs 
Van es tar, o Martes 7 , 

TínRE-TEA TRO 
DEÜUTONO 
Organizado polo Plano Co
munitário Casco Vello en co
laboración coa Asociación 
Viciñal, todos os Sábados, 
até o 11 de Decembro, ás 6 

MORTE ACCIDENTAL 
DUN ANARQUISTA 
De Dario Fo, é representada 
polo Teatro do Morcego, o 
Venres 3 e Sábado 4, no 
Auditório do Centro Cultu
ral Caixavigo, ás 22:30 h . • 

Trata de oferecer un panorama 
da música dance, a cultura de 
clubes e, a través delas, unha 
posibilidade de realizar un 
exerdcio de hermenéutica da 
cultura xuvenil e analisar a es
tética, valores, significados e 
imaxinários da música techno , 
house, trance, drum'n'bass , big 
beat, leftfiedl, down tempo , dub
tech, experimental e ambient. Os 
enfoques que o proxecto· Lost in 
sound propón pódense resumir 
arredor da sábia xerminal das 
sub-culturas como fonte de en
riquecimento da arte; da rela
ción ente a "alta" e a ''l'>aixa" 
cultura; a crise da arte como 
principal xeradora de universos 
visuais en beneficio dos territó
rios da moda, publicidade, ví
deo-clips e audio-visuais da 
cultura de masas; a función e a 
realidade do chamado Planeta 
Xuventude; o papel que a músi-

ca e o son teñen na cultura oc
cidental; o complexo significa
do que a tecnoloxia ten na so
ciedade postmoderna; arela
ción entte música, significado e 
corpo nesa cultura; e , final
mente, o papel e a función do 
placer na sociedade do fin de 
milénio. O proxecto conta cun 
programa musical, elaborado 
por Ernesto Gómez, que inclue 
60 CDs dos estilos antes men
cionados. Dadas as caracterís
ticas do ·proxecto e de que as 
pezas están ubicadas en espazos 
serviciais do CGAC, foi preci
so criar ambientes suxerentes 
tanto para mostrar as pezas, os 
espazos de documentación ou o 
programa de son, como no que 
realizar os eventos en directo 
con Djs ou Vjs, asi Pablo Sán
chez diseñou unha sutil AM· 
BIENTACIÓN sobre a que van 
unha série de obras a meio ca-

miño entre o mobiliário ou a 
decoración coma as ''lámparas" 
de Francesc Ruiz ou as "esteras" 
de Martín Pena. No apartado 
das EXPOSICIÓNS están repre
sentados artistas plásticos con 
fotografías ( Dídac P. Lagarriga, 
Gerald van der Kaap}, vídeo
instalacións Ouan Lesta e Be
lén Montero, Alberto Barreiro, 
Dora García, María Ruido, Fer
mín Moreno} , esculturas con 
son Qosé R. Ais, Jan Peter E.R. 
Sonntag}, instalacións ( Geb
hard Sengmüeller, Martín Pe
na) e pezas fronteirizas ente o 
obxeto cptiá, a escultura ou a 
instalación (Montse Rego, Xo
án Anleo). No que ao progra
ma de VIDEO se refire, inclue 
producións de Juan Lesta (In
fección palúdica), Esferobite 
(Dualidad}, Yoshihisa Naka
nishi (Roundscape mix), Valé
rie Vanhoutvinck (Des murs 

ou des oreilles}, Carles Con
gost (My song}, Chris Cun· 
ningham (Come to daddy), 
Eloi Puig (Oribigen), Alain 
Thibault (ABC ligth), Emer
gency Broadcast Network (Te
lecommunication breakdown), 
Joan Morey (STP}, Lola Dopi
co e Fernando S. Cabeza (Da
ta-land}, e Sergio Prego (Tet
suo gose to fail). EVENTOS EN 
DIRECTO? tamén hai: o Xoves 2 
ás 21 :30·h. ternos a Dj Cuit 
Bros - Dídac P. Lagarriga, e ás 
23 h. a Marcus Kreiis e Ernesto 
Gómez; o Venres 3 ás 18:30, 
Dj Cuit Bros • Dídac P. Laga
rriga; o Xoves 16 ás 21 h, Co
lectivo Musical Autónomo, e 
ás 22:30, Xoán Anleo e o Ho
me Xirafa; para o 13 de Xanei
ro, Xoves tamén, ás 21 h , están 
Víktor Rores, Carlos Ordóñez 
e DSK (Juan Lesta e Belén 
Montero}; para o 20 de Xanei-

ro ás 21 h, Doc Manhattan e 
Alain; e para o 3 de Febreiro, á 
mesma hora, Vinylvideo (TM} 
[nn invento de Gebhard Seng
müller en colaboración con 
Martin Diamánt, Günter Er
hart e Best Befare]. T All..ERES 

E SEsIÓNS DE TRABALLO? ta· 
mén, e para quen lle interese 
que aponte o teléfono 981 546 
623 que é onde hai que reser· 
var praza, asi o Xoves 9 de De
cembro hai un Obradoiro para 
a mocidade a cargo de Esperan
za Vázquez; os Sábados 11 e 18, 
Sesións de T raballo para orien· 
tar aos docentes co traballo da 
música e os son na aula, tamén 
por Esperanza Vázquez; o Sába
do 11 de Xaneiro Programa co
mentadG de son pola Orquesta 
do Caos que enfatizará as novas 
aportacións no campo musical 
a raiz da inclusión dos sons pro
ducidos dixitalmente no con-

cepto musical; e o Sábado 15 
e Domingo 16 de Xaneiro, 
Taller de son a cargo da pro
.fesora Amparo Porta. E CON· 
FERÉNCIAS como por exem
plo a do Venres 3 de Decem
-bro por Joan Morey; ou a de 
Carles Guerra para o 1 de 
Marzo. E para rematar os ES· 
PAWS DE DOCUMENTACIÓN, 
instalados na biblioteca e na 
cafetaria, con dous monitores 
de vídeo onde se poden ver 
diferentes programas de La 
Mandrágora, Metrópolis e un 
ordenador desde onde acce
der a várias páxinas electróni
cas ou a escolma documental . 
de libros revistas e catálogos. 
lmposíbel citar a todos os par
ticipantes. Se queredes saber 
máis "perdédevos" polo 
CGAC de Santiago. Perdidos 
no son vai do 2 de Decembro 
ao 12 de Marzo.+ 
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5000 anos de arte moderna, a preséncia de símbolos prehistóricos nos novas artistas 

Rupestres contemporáneos 
-0- c.v. 

Os círculos que se adiviñan 
nas agachadas laxes de Cam
po Lameiro cobran corpo no 
lenzo de Menchu Lamas. Mon 
Vasco non oculta no emprego 
do granito a pegada dos res
tos arqueolóxicos que semen
tan os montes do país. A espi
ral tórnase ainda máis infinita 
no Oliando o seu mar de Ma
nuel Moldes mentras a Carta a 
Lois Pereiro de Antón Patiño 
parece buscar unha interpreta
ción á maneira dos signos que 
preceden á história. Símbolos 
de referéncias rupestres · que 
agraman na arte contempo
ránea nunha liña de continui
dade que semella pechar un 
círculo de 5000 anos. Deza
seis artistas de hoxe poñen 
á par a sua obra cos anóni
mos autores da arte rupestre. 

Até o 26 de Decembro pódese vi
sitar na Casa das Artes de Vigo 
unha mostra que conxuga a alfa 
e a omega da história da arte. Os 
inícios rupestres coas criacións 
contemporáneas, unidas por ven
cellos que van máis alá da pró
pria expresión artística. Os novos 
criadores recollen nas suas pro
postas estéticas os enigmas das 
figuras rupestres para transforma
las e incluilas nos seus imaxiná
rios particulares. As espirais e os 
círculos das laxes de Oia, Muros, 
Campo Redondo, Monte Tetón, 
Mogor ou Campo Lameiro encon
tran correlato nas obras dos de
zaseis artistas que expoñen a 
sua obra na exposición promovi
da polo Concello de Vigo. 

"Aqui a natureza móstrase conia 
rotación eterna e, nese afán de 
chan tomado por vontade celes
te, imánase maxestuosamente 
cos astros. 5000 anos de arte 
moderna. Xa Worringer ou Her
bert Read teorizaron acerca da 
ansiedade e o medo cósmicos 
do home coma orixe da arte, e 
como denominador comun da 
arte prehistórica e contemporá- · 
nea" relatan Alberto Ruiz de Sa
man iego e Diego Santomé no 
catálogo da exposición. O enig
ma continua a ser lugar comun, 
ponte entre os petroglifos e as 
recentes propostas artísticas. As 
novas tecnoloxi.as aplícanse so
bre a pétrea base do signo ru
pestre como as marcas de covas 
apreséntanse á maneira de re
fe~ente dunha continuidade sig
nificativa. Os símbolos cobran 
tamén nome próprio na arte con
temporánea e espirais, círculos e 
demáis iconos deixan de ser 

. anónimos para levar a sinatura 
dos seus novas criadores. 

Samaniego e Santomé tan ta
mén círculo ao dicer que "a ex
periéncia artística, agora como 
hai 5000 anos, fala coa opaca 
linguaxe da terra, e fala enigma
ticamente noJ] por C<?mplacén
cia fr ntevao caos ou ao maels
trom asc inaí}te do indistinto, 
senó cerno única forma e co,. 
respo p.er a .esa asignación 
enigmática ue nos constitue". 

Manuel Moldes, arriba, e Menchu Lamas, abaixo, reproducen as espirais da arte ru
pestre. No medio, petroglifos do Monte Tetón en Tomiño (Pontevedra). 

E a mirada do espectador pode 
ficar igualmente abraiada diante 
de petrogrifos que de anovado
ras propostas conceptuais. ''Ta
mén as evidéncias suxiren que 
ainda aqueles aos que se fles pe
mitia contemplar estas imaxes 
poderian non ter sido capaces de 
entender completamente o seu 

significado". A frase é dos arque
ólogos Fernando Xavier Costas 
Goberna, Xosé Manuel Hidalgo 
Cuñarro e António de la Peña e 
retírese aos gravados rupestres 
pero ben poderia ser da autoría 
de calquer crítico contemporáneo 
e estar adicada a calquer instala
ción dun vangardista centro de 

arte actual. Alertan os arqueólo
gos do perigo de tomar ao pé os 
contidos dos conxuntos artísticos 
porque "calquer sistema de gra
vados rupestres que semelle 
describir, por exemplo, a activida
de cotiá da caza do alce pode 
conter unha carga adicional de 
significados". O seu aviso repíte
se para cada unha das pezas 
que compoñen unha exposición 
tan prolongada no tempo. 

O labírinto de signos de X. Frei
xanes convértese en acaida revi
sión de calquer conxunto arqueo
lóxico que povoa algun dos máis 
míticos montes. O Sol, astro de 
adoración, tórnase protagonista 
da série de gravados de Luís Se
oane. Baixo as Táboas da me
mória de M. Vilariño adví rtese a 
lousa e os ósos que talan dun 
pasado sepultado que busca lus. 

"Ben mirada, a actitude é a mes
ma que a dos nasos ancestros, 
cando facian descender as estre
las sobre o granito atlántico para 
conxuralas, temelas ou festexa
las, ainda que agora as pregun
tas se tan á ciéncia, no lugar dos 
deuses e o que se busca é coñe
cemento e comunicación cos ''vi
ci ñ os de arriba". O espíritu é 
idéntico, os meios distintos, pero 
tanto os facedores de petroglifos 
coma nós compartimos a ilusión 
de que algo ou alguén responda 
desde arriba mitigando a soidade 
que os humanos sentimos desdé 
que o universo nos concedeu a 
posibilidade de pensar'' escrebe 
Tono Carbajo ao explicar o seu 
proxecto Petroglifo@.com. Face
dores de produtos artísticos de 
hoxe que miran para atrás e ato
pan cunhas criacións singulares 
que continuan a producir inque
danzas. E non poden deixar de 
reparar nelas para proxectalas 
cara o futuro porqu~ saben que a 
sua apresentación labiríntica é 
unha das nasas maiores rique~ 
zas. Tantas veces oculta baixo 
sebes· e matog~eiras. + 

As culpas 
MANuEL CIDRÁS 

Hai veces que a un non 
lle presta falar da ac
tualidade e si do tempo 

ou doutro tema intemporal, 
porque a actualidade está tan 
manoseada que resulta irreco
ñecible, que non se pode ata
par nela un ffo de racionalida
de ou de sentido común sobre 
o que se poida elaborar unha 
simple idea, un mínimo dis
curso que sexa a un t empo 
sensato e liberado do tópico. 

O domingo pasado todos nos 
despertamos sorprendidos pala 
decisión da ET A de poñer fin 
á sua tregua unilateral, que xa 
duraba catorce meses. O luns 
todos os comentarios de pren
sa se resumían nun titular úni
co, nunha única intención, 
nunha única idea: que a culpa 
toda é da ET A . Por se alguén 
se lle ocurrise pensar que o go
bemo popular non administra
ra ben a tregua, por se alguén 
tivese a peregrina idea de que 
faltou altura de miras, por se 
algún iluso pensara que desde 
as máis altas respon abilidade 
do Estado se tensara a corda 
de máis poñendo por diante o 
propósito de debilita-la fronte 
nacionalista ainda a co ta de 
pagar, se acaso, unha cota de 
sangue. 

A idea obsesiva por atapar, 
diante da adversidade, un cul
pable, e por atopalo sempre do 
outro lado, resulta se-la forma 
máis perfecta de facer estéril o 
pensamento, de negalo. Se a 
priori a culpa é do outro, da
quela de máís está reflexionar 
sobre a actuación propia. Está 
de roáis pensar en que fallou 
algo, en que se haberia de 
afrontar doutro modo o proce
so para que culminase nun lo
gro dunha paz duradeira. 

Se por diante do propósito 
dunha paz libre, baseada na 
única premisa da libre deci
sión dun pobo sobre o seu de -
tino, se colocan outros de ig
nios que poden ser ele entei
ramen te lexftimos (dígase a 
construcción nacional ou a 
unidade da patr ia ), estase a 
postergar a lexítima aspiración 
á paz e á libertade para apenas 
discutir, esterilmente, de quen 
son as malditas culpas.• 

V OLVER AO REGO 

ATVG carece da máis 
elemental profisionali
dade nos telexornais, 

saltan as máis elementais reglas 
informativas. O Domingo 28 
de N ovembro recriáronse en 
dar un inquérito de La Van
guardia, informando que "O PP 
amplia a cinco pontos a sua 
marxe sobre os socialistas". 
Mália que a TVG é un médio 
galega e a que o xornal catalán 
destacaba "a evolución do 
BNG á alza", a TVG furtoulle 
este dado aos televidentes, que 
se tiveron que enteirar que o 
inquérito lle otorgaba os na
cionalistas galegas o 1,5% dos 
votos (3-4 escanos) cando en
focaron as páxinas do xornat + 


