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Destruir o millo transxénico 
É prioritário para a economia galega investigar o destino do millo 
transxenético descarregado o 26 de Novembro no porto da Coru
ña e procederá destrución tanto do millo coma da fariña e pensos 
que se poideran elaborar con el. Esta descarga prodúce e incum
prindo a própria lexislación da UE. Esta vulneración da leis c -
munitárias polas trasnacionais, coa compracéncia d Governo 
español e galego, pode provocar sérias consecuéncia na e nomia 
dos labregos, se os países da UE decidiran rexeitar produto d Es
tado español por consideralos suspeitosos de introducir transxéni
cos ilegais na cadea alimentar. A situación é máis grave ainda para 
a Galiza pois, á forza, terase que especializar nunha agricultura tra, 
dicional (ecolóxica), ante un mercado que demanda produtos na, 
turais. Todas as campañas que está a levar a Xunta sobre os "pro
dutos galegas de calidade" quedarán anuladas se e permiten os 
tranxénicos ilegais na nosa cadea alimentar. Por iso urxe unha ac
ción decidida do Governo para repoñer a legalidade. • 

Cousas, Retrincos, 
Os dous de sempre ... 

Castelao para todos. 
A súa obra 
en Editorial Galaxia. 
Desde hai máis 
de corenta anos. 
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As visitas a Latinoamérica coinciden 
pouco antes das eleicións 

As viaxes de Fraga 
a· ritmo eleitoral 
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ANOSATERRA 9 DE DECEMBRO DE 1999 

Dez anos de expedicións 'institucionais' sen render contas 

As viaxes de Fraga a América coinciden 
coas épocas pre·eleitorais 

~ A. ESTtYEZ - C. LORENZO 

A catro meses das eleicións xerais, os populares galegas voltan converterse en embaixado
res españois á captura do voto emigrante, que poden exercer máis de 240.000 galegas do 
exterior. As viaxes de Manuel Fraga a América coinciden con periodos pre-eleitorais e con 
inauguracións de novas sedes para o partido. Só deixou de cruzar o Atlántico no ano 1996. 

O populismo de Fraga ex.acérbase nas suas visitas institucionais, ben sexa no Estado, en Comunidodes afins, pero especialmente en América en procura de réditos eleitoraia. 

nha delegación de empresários 
pero tamén unha mala cbea de 
medallas acompañan a Manuel 
Fraga nas suas 

das eleicións autonómicas, pa
sou seus dias nestes tres paí
ses. Dous anos antes, envés-

peras das muni
cipais visitaba á visitas a América. 

Acaba de chegar 
do Brasil, Costa 
Rica e Guatema
la, con máis insig
nias e doutorados 
honoris causa, 
que intercámbia 
con outros diri
xentes. No Brasil, 
inauguraba un lo
cal do PP e en
viaba a Palmou 
ao primeiro con-

11r I . nauguranse 
colectividade ga
lega do Paraguai 
e do Brasil. En 
Marzo do ano 
pasado voltaba, 
repetindo Bos 
Aires en Outubro 
para ser investi
do honoris causa 
pola Universida-

locais do PP 
con cartos 
públicos" 
A. SUAREZ CANAL 

BNG de de Ciéncias 
Empresariais e 
Sociais. Se 
América é unha 
constante -xa no 
ano 90 visita á 

greso do partido 
en BosAires 

Fraga non descoida América, 
especialmente o Brasil, o Uru
guai e a Arxentina. Todos os 
anos cruza o charco unha vez 
ou máis, excepto no ano 1996. 
En Xullo dG 97, a dous meses 

colectividade galega da Ancen
tina e do Uruguai- non o son 
outros lugares con forte pre
senza de emigrantes galegas. 
Na Suíza estivo catro dias en 
1991 e non voltou. 

Alfredo Suárez Canal, deputa
do do BNG, considera preocu
pante que se fagan "coincidir 
estas viaxes con 

no exterior ou para facer inau
gu racións de sedes, todo isto 
financiado con cartas públicos 

e coa partici
periodos de pre
ca m pañ a e, de 
forma co-lateral, 
con actos do pró
p rio partido". O 
parlamentário si
nala a dubidosa 
legalidade des
tas actividades 
e láiase da "es
casa capacidade 
de control que 
teñen os repre
sentantes da 

1 A última viaxe 
foi máis 
partidária que 
institucional" 

pación de car
gos orgánicos 
pagados por to
dos os galegas". 

A Xesus Palmou 
acompañouno 
no primeiro con
greso do PP na 
Arxentina, Ana 
Botella. A cifra 

Ismael Rego 

PSOE de simpatizantes 
foi bastante me
nos abultada 
que o milleiro co 
que contaban. 
Precisamente o 

oposición para 
facer un segui-
mento dada a 
distáncia e as dificuldades que 
esta engade". Ismael Rego, do 
PSOE, subliña a coincidéncia 
das viaxes cos periodos de 
pre-campaña. "Aprovéitanse 
para celebrar congresos do PP 

presidente da Federación de 
Sociedades Españolas na Ar
xentina, José Manuel Sánchez 
Naveros, será o responsábel 
do partido no país americano. 

Pasa á páxina seguinte 
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Ven da páxina anterior 

A precampaña tamén comeza
ba en Sao Paulo, onde Fraga 
inauguraba dous dias antes, o 
25 de Novembro, outro local 
popular. 

A presión eleitoral é ainda 
máis forte que no ano 1994, 
cando nunha visita á Arxenti
na, reunia a tres milleiros de 
emigrantes con promesas elei
torais. A cita tiña lugar no poli
deportivo do Centro Galego de 
Bos Aires, onde prometera 
máis axudas aos seus paisa
nos cifrando en 720 millóns de 
pesetas o diñeiro destinado 
pola Xunta aos centros gale
gas da Arxentina desque o PP 
chegara ao poder na Galiza. 

A situación dos emigrantes non 
trocou para mellor; os vellos 
seguen dándose de baixa dos 
centros por non poder pagar a 
cuota, e quedando, polo tanto, 
sen cobertura sanitária. 

E, sen embargo, en Marzo do 
pasado ano, nunha viaxe de 
once dias que recalaba na Ar
xentina, Uruguai, Paraguai e 
Brasil, o titular do Executivo 
galega inauguraba en Bos Ai
res o que se anunciaba como 
"instituto educativo galego-ar
xentino Santiago Aposto!". Nel 
investiu a Xunta ao redor de 
450 millóns de pesetas en co
laboración co centro galega 
da capital arxentina. A denún
cia partiu da CIG, que sínalou 
que se trataba dun coléxio pa
ra elites no que os alunos te
ñen que pagar mensalmente 
trinta mil pesetas nun país no 
que o salário meio é de seten
ta e cinco mil. 

Colé.xios de elite 

Nesta mesma xira do pasado 
ano, na sua visita ao centro 
Galicia, as Nais de Maio, entre 
elas algunhas paisanas, lem
bráronlle que non hai paz sen 
xustiza e instárono a que 
apoiara a sua causa. Como 
sempre, Fraga negouse a in
vestigar aos desaparecidos po
ta ditadura arxentina. 

Agora, a visita de Palmou -que 
tamén acudiu ao Santiago 
Aposto~ no prímeiro congreso 
popular arxentino serve para 
reforzar a presenza dos axen
tes do Partido Popular nos 
centros de Bos Aires. Prome
teu a dobre nacionalidade para 

os netos dos emigrantes, facili
dades para acceder as univer
sidades do Estado español e 
unha "páxina especial" de In
ternet para mellorar as comuni
cacións entre a Galiza e Améri
ca. Tamén anunciou unha re
vista popular que se distribuiria 
nos centros da emigración. 

Representantes de lntelsis, 
Pescanova, Calvo ou ·Bazán 
acompañaban a Fraga desta 
volta. Suárez Canal comenta 
que "alén de nomeamentos 
honoris causa en distintas uni
versidades, non se consegui-

A Xunta fináncia 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

ron incrementar os intercám
bios comerciais nen se abriron 
novas perspectivas de negó
cio". 

Ismael Rego, do Partido Socia
lista, pola sua parte, matiza 
que non está en contra de que 
o presidente estabeleza rela
cións ao máis alto nível, sen 
embargo espera que despois 
de dez anos, Fraga renda con
tas dos resultados que se te
ñan acadado. "A última viaxe 
do presidente da Xunta foi 
moito máis partidária que insti
tucional", conclue. • 

unha 'Casa de España' sen galegos 
Un dos peares da relación co ex
terior son as viaxes do programa 
Reencontras, que permeten o re
tomo dos emigrantes galegas que 
non poden pagar o regreso e que 
tamén achegan a tillos e netos de 
galegas á terra dos seus parentes. 
Segundo os habituais dos aero
portos onde se produce o desem
barco dos "galegos" retomados, 
moitos deles collen 

A estratéxia do secretário Feman
do Amarelo de Castro é ben sinxe
la: introducir en cada recanto de 
asociación da colónia hispánica no 
mundo a mensaxe de que hai un 
home na Galiza, Manuel Fraga, 
disposto a axudarlles en todo o 
que precisen. Nun dos países no 
que os galegos emigraron rnáis, o 
Brasil, a Xunta intentou levar até o 

fin este principio. 
un coche e non 
volven ver Galiza 
até a hora de mon
tar no voo de volta 
Son normalmente 
emigrantes extre
meños, andaluces 
ou bascas que se 
benefícian da xe
nerosidade da 
Xunta. Entre os ra
paces, a maioria xa 

O centro 

No subcontinente 
brasileiro, os gale
gas ~mportáron
se de diferente 
maneira segundo 
emigrasen ao 
Norte ou ao Sul. 
Mentres que en 
Bahia, no Nordes
te, por exemplo, 
existe un centro 

¡ de Sao Paulo 
i recibe cartas 
1 

! sen que haxa 
1 

! un sócio do país. 

visitara o país an-
tes de seren convi-
dados pola Secretaria para as Re
lacións cos Galegos do Exterior. 
Estes mozos incluso repiten até 
catro veces a mesma viaxe paga
da con fondos públicos. 

Outra das bases da poi ítica para 
coa emigración do Governo de 
Fraga é a concesión de axudas 
públicas para o mantimento dos 
centros galegos que tapizan lbe
roamérica e Europa. Mais esta 
prática non responde a nengun 
critério racional e considérase, 
incluso polos reais decretos que 
a sustentan, unha espécie de 
esmola e "pagamento de servi
zos" que se administra sen con
trol, a eito, procurando efeitos 
políticos instintivos. 

galega na capital, 
Salvador, e edifi
couse un Hospital 

Galega e un clube chamado Galí
cia de Bahia, en estados con forte 
preséncia galega, como Rio de Ja
neiro ou Sáo Paulo, a unidade ga
lega non ten elos tan consolida
dos. 

Xustamente, no estado de Sao 
Paulo, o centro máis importante 
de emigrantes procedentes do Es
tado español, a "Casa de Espan
ha", situada na própria cidade 
paulistana, percibe investimentos 
galegas cada ano, que se adican 
a eventos culturais, cursos e de
mais actividades, xestionadas di
rectamente pola dirección do cen
tro. Nada estraño se non fose por
que esta casa non ten entre os 
seus sócios a nengun galega.• 

Tres viaxes nunha 
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Pasaportes españois 
para 'o inventor da terceira via' 
O titular da Xunta deu coa sua al
ma xernelga no estado brasileiro 
de Santa Catarina, durante o 21 
de Novembro, primeiro dia desta 
última visita a América, xa que o 
govemador Esperidiao Amin, re
velouse como un hooligan de 
Fraga, de quen dixo que fara o in
ventor da terceira via de Tony 
Blair. Fraga recuperou a pose 
académica cando 
Amin reseñou os 
seus sesenta li- T 
bros escritos, en omou 

comandante mensaxes sobre a 
"abertura democrática". A sua pri
meira visita á illa tivo lugar en Se
tembro do 91; meses antes anun
ciara na Casa de Santa Marta de 
Ortigueira de Miami que xa tiña o 
visado tendo que aturar os berros 
de Franco, Franco. 

Que Fraga reforza o seu discur
so españolista 
diante dun eleito
rado, que non s6 
está afastado da 

especial Legitimi
dad y representa
ción, publicado 
nos últimos cole
tazos do franquis
mo. Posibelmente 
sexan este méri
tos os que decidi
ron que a universi
dade de Floreanó
polis, neste esta
do brasileiro, lle 
dera outro honoris 

xuramento 
terra fisicamente 
senón que rece
be pouca infor
mación da sua 
realidade econo
mica, social e po
lítica, é evidente. 
Aos discursos 
cheos de barolo 
cos que o delei
tan os mandatá
rios de direitas e 

da Constitución 
a un grupo de 
emigrantes que 
ia renovar 
o pasaporte. 

causa. 

En Guatemala co-
meu con dous centos de espa
ñois diante dos que sinalou o "fi
nal das ideoloxias salvadoras". 
Neste país estivera de visita no 
mes de Outubro do pasado ano, 
nunha xira que o levaba tamén a 
Cuba e a México, onde aprovei
tou para visitar á colectividade 
galega. A diplomacia na illa go
vernada por Castro constrasta 
coas primeiras viaxes realizadas 
como presidente da Xunta, nas 
que actuaba de embaixador de 
Madrid -incluso autorizado por 
Felipe González- para levar ao 

que o debuxan 
como un líder, 
únenselle actos 
como o protago-

nizado no Brasil. Estaba previsto 
que un grupo de descendentes 
españois, que adquirira a dobre 
nacionalidade, recebara o seu 
pasaporte das mans de Fraga, 
que lles tomou xuramento de 
fidelidade á Constitución, xunto 
a representantes do BBV, Tele
fónica e Banco Santander. En 
realidade, o grupo reducido ia 
renovar uns pasaportes que xa 
posuia. O artífice da cerimónia, o 
cónsul español en Sao Paulo, 
rernatouna: "a xente en España, 
vote a quen vote, é fraguista".• 

A sua condición de tillo de emigrantes dalle a Fraga 
lribarne un forte afacemento para coa emigración. Non 
se pode negar, ainda que esteña deformado por unha 
visión "folclórica e de aventura", que son as ideas coas 
que revisti.u o franquismo a emigración, sen que, na 
actualidade, sexa capaz de mudarse totalmente destes 
farrapos ideolóxicos, pois a oficialidade (académica e 
política) teima en seguir espallando esta imaxe. 

Madrid (a sua mentalidade segue a ser subordinada) 
nen sequer arranxar aos seus herdeiros populares. 

que, políticamente, é o correcto, xa que os separa un 
mundo de anos: a Longa Noite de Pedra. 

'Pero o presidente do Govemo galega atopou outros 
compoñentes na emigración que o tan debecer por ela e 
axeitar a sua acción persoal a este grupo de galegos, a 
maioria das veces, tan precisados de axuda. 

Un é o compoñente afectivo. Fraga lribarne veu á 
Galiza a retirarse coma grande petrúcio que, despois 
de triunfar na Metrópoli, viña renderlle o derradeiro 
favor á sua terra, da que estivera tanto tempo 
separado e, ás suas xentes, que tantas mostras de 
afecto lle concederan ao longo de anos e anos. Pero 
na Galiza non o receberon como agardaba. Sobre todo 
os "insubmisos''. do BNG, que non estiveron dispostos 
a enterrar o seu pasado sempre que este tivera 
relación directa co seu presente. Fraga non deu 
conseguido a unanimidade de valedor galega ante 

O querer, o recoñacemento, as gabanzas, o 
esquecimento, a mancospia ... que agardaba aqui, 
atopouno na emigración. Nos países latinoamericanos 
o seu pasado non é a balda que o s~gue aplastando 
como político na Europa. Para os seus governantes, 
para moitos dos dirixentes das sociedades galegas co 
tizón ainda aceso do franquismo, Fraga encarna os 
seus ideais máis elevados. Tanto que lle fan loas á 
sua etapa de ministro da Ditadura e aos seus libros 
máis defensores do fascismo. Por ideoloxia ou por 
intereses coxunturais, Fraga é recibido como o xefe 
dun Estado, do estado galego inexistente 
xuridicamente, pero real para centos de emigrantes 
que non distinguen entre nación e Estado. 

Atópase asi Fraga nunha situación que el soñou 
disfrutar na·Galiza e que o nacionalismo lle impediu, 
pensa el que inxustamente, pois estivo disposto a _ 
ceder moito ao longo destes anos. Emporiso a 
xenreira que lle ten ao BNG e, principalmente, a Xosé 
Manuel Beiras. Xenreira por non querer entrar na sua 
cochabamba, ademiración porque, no fondo, sabe 

Na emigración tamén atopou Fraga lribam~ unha mina: 
os votos cautivos necesários para apontalar a sua 
primacia eleitoral na Galiza. Desde aquelas, decidiu 
traballalos impulsando unha política efectista, 
folclorizante, apeladora da morriña e totalmente falta de 
contido real para mellorar a situación de tantos 
emigrantes necesitados. O PP pasou a aviortar a 
emigración máis ferreamente, máis facilmente, cuns 
mecanismos ainda moito máis caciquis que no interior 
da Galiza, porque, no fondo, os métodos non difiren no 
substancial. 

As viaxes que realiza profusamente a Latinoámerica (a 
emigración europea esquécea porqt1e é moito máis 
difícil de manipular ao ter máis información e rexeitalo 
os governos polo seu pasado) cumpren para Fraga as 
tres condicións antes descritas. Pero, para afianzar a 

. recadadora de votos, estas viaxes deben coincidir 
perto dos periodos eleitorais. As supostas misións 
comerciais só son un adubio do que nunca se deu 
conta aos cidadáns. • 

ANOSA TERRA 
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4 GAL IZA 
A sociedade Civil impede a culminacfón da abertura total dos mercados 

Os sindicatos galegos,- satisfeitos polo fracaso do Cúmio de Seattle 
-0- CtSAR LORENZO GIL 

A ruptura das negociaclóns 
que a Organización Mundial 
para o Cornércio (OMC) manti
ña na cidade estadounidense 
de Seattle para a liberación to
tal dos mercados mundials foi 
acollida con satisfacción polo 
Sindicato Labrego Galega 
(SLG) e máis pola Confedera
ción lntersindlcar Galega (CIG), 
que consideran que calquer 
paso adiante na consolidación 
das teses de abertura comer
cial danará a economia e a so
ciedade galega. O fracaso do 
primeiro asalto da denomina
da Rolda do milénio supón, 
entre outras cousas, o mante
mento das subvencións da 
UE á agricultura e o adiamen
to da reconversic?n pesqueira. 

A xuntanza que a OMC pre
parara en Seattle era un dos 
acontecimentos máis importan
tes deste fin de século. Na ci
dade onde naceron monstros 
industrais do calibre de Micro
soft ou Boeing, os grandes im
périos do ·capitalismo buscaban 
o xeito de liberalizar totalmente 
os mercados e poder competir 
en igualdade de condicións en 
todos os estados do mundo. O 
que se denominou falazmente 
"proceso de globalización", no 
que cada país podia interac
tuar cos demais non pretendia · 
ser nada máis que unha carta 
branca para·facer posíbél o im
perialismo económico. 

Mais a pesar de ser tan impor
tante o que se ia debater, ape
nas se informou do início das 
conversas e nen o Governo .de 
Madrid nen o de Compostela fi
xeron pública a sua postura na 
reunión, alegando que os te
mas económicos están. contro
lados centralizadamente pala 
Comisión Europea. Este afas
tamento da negociación da so
ciedade civil non foi suficiente 
para que esta non reaccionase 
en contra. Na Galiza, SLG e 
CIG facian públicos os seus te
mores .e queriase resaltar que 
o país estaba xogándose o seu 
fu tu ro na capital do estado de 
Washington. Para estas-cen"." 
trais, en Seattle queríanse "im
por os postulados do gra;1de 
capital especulativo, restándo
lles aos estados máis débiles e 
ás nacións sen estado, como 
Galiza, capacidade de contro
lar a economia do seu próprio 
território". Segundo estes co
lectivos, calquer adianto signifi
cativo na Rolda do milénio tra
eria consigo "a desertización 
do agro e das zonas de monta
ña, xa que se quere primar un
ha agricultura industrial e con 
produtos de calidade dubidosa 
(tranx~nicos, hormonas, vaci
nas ... ) 

A rebelión do Sul 
nas ruas do Norte 

As causas do fracaso de Seat
tle son várias pero todas elas 
coinciden nun aspecto: os que 
menos teñen non están dis
postos a perder os poucos di-

reitos que lles quedan e pre
tenden impedir unha. regula
mentación comercial mundial 

. que os prexudicou sempre. 
Nesta loita, o Sul conJou coa 
axuda da sociedade civil con
trária ás teses do grande capi-

. talismo, que !ogo de máis de 
dez anos calada, volveu mani-

festar na rua o seu desacordo 
co deseño de futuro que se es
tá preparando. 

Denantes de que comezasen 
as convers-as, grupos sindi
cais,. ONGs e colectivos reli
xiosos plantaron o seu acam
pamento nas avenidas de Se-

attle para oporse a calquer 
acordo que lexitimase causas 
tan graves como a manipula
ción xenética dos alimentos, a 
inclusión da sanidade e a edu
cación nas negociacións co
merciais ou a liberdade de 
concesión de obras públicas, 
por exemplo. As protestas fo-

O dique contra o pensamento único 
Mália que as conversas fraca
sadas en Seattle retomaranse 
en breve na cidade su íza de 
Xenebra e durante os próxi
mos anos, pasiño a pasiño e 
mediante o sistema de xuntan
zas preliminares se tentará 
chegar a un acordo viábel, o 
certo é que a resposta social 

· foi única e pode ser o camiño 
cara unha revisión do modelo 
actual de sociedade. É certo 
que. nas ruas de Seattle, uni
dos polas mesmas pancartas, 
estaban grupos antagónicos, 
pero todos eles tiñan un con- · 

capto claro, "o capitalismo 
quere dar o seu definitivo gol
pe e nós témosllo que impe
dir". Para o presidente da CIG, 
Manuel Mera, "deuse un paso 
cara adiante no proceso de loi
ta contra a globalización tal e 
como a entende o grande ca
pital. Estamos perante a opor-

. tunidade de utilizar o achega
mento entre todos os países _ 
do mundo en benefício da so
ciedade. Non sabemos moi 
bancal é o futuro que se que
re, pero xa coñecemos o mo
delo que non nos gosta". 

A oposición á OMC tamén 
lles dará azas aos grupos ul
traliberais, que avogan pola 
eliminación legal das trabas 
que sofren as transna
cionais, pero contra eles es
tarán os países pobres, can
sos de pagar os pratos rotos 
da prosperidade dos ricos . 
"Agora é o momento de de
mocratizar foros tan impor
tantes como a própria OMC, 
a ONU e o FMI, para que 
deixen de servir a determina
dos intereses", apontou Ma
nuel Mera.• 

A. Emt~ 

ron as máis importantes nos 
Estados Unidos desde a Gue
rra do Vietnam e o presidente 
Clinton tivo que ordenarlle á 
Garda Nacional a toma da ci
dade. A televisión e os xornais 
trouxéronos de ali a imaxe 
dunha policia case robotizada 
que defendia aos líderes da 
OMC dos seus próprios conci
dadáns, aos que non tiveran a 
vontade de perguntarlles a sua 
opinión en nengun momento, 
pero que foron quen de apra
zar un dia a inauguración da 
xuntanza. 

A presión popular serviu de 
alarma cara ao resto do mundo 
sobre os temas que se estaban 
tratando no cúmio e servíulles 
tamén aos estados pobres de 
rede na que confiar á hora de 
atravesar o cabo tenso que lles 
tiña preparado o Norte. O terri
tório alleo ao G-7 e ao seu con
torno negouse a que entrasen 
na discusión temas tan espi
ñentos para eles como a lexis
lación laboral -os baixos salá
rios son unha das poucas van
taxes da indústria dos países 
subdesenvolvidos-. A postura 
destes países era clara e res
pondía á experiéncia adquirida 
tras a Rolda Uruguai, que lles 
serviu para comprobar as "bon
dades" da suposta mundializa
ción. Na memória de todos eles 
ainda están os rotundos fraca
sos dos "tigres asiáticos" ou do 
suposto "milagre polaco", morto 
antes de nacer. Oeste xeito, a 
negativa a calquer profundiza
ción daqueles acordes estaba 
case asegurada. 

O outro ponto de frición, co 
que xa contaban os organiza
dores da OMC era a disputa 
entre os tres grandes centros 
de poder do Norte (Estados 
Unidos-Canadá, UE e Xapón). 
Os norteamericanos querian 
acabar co proteccionismo euro~ 
peu sobre a agricultura ou a in
dústria audiovisual e impoñer~ 
lle o consumo da sua carne, 
adulterada con hormonas proi
bidas pota UE. Por outro lado, 
Xapón exixiu que os EEUU re
ducisen os aranceis aos seus 
produtos e solicitou unha regu
lación da competéncia renova
da. Os estadounidenses, que 
manteñen un sistema arancelar 
moi estrito, negáronse a acep
tar as suas pretensións. • 

Os -calotes sobre a globalización 
O avance cara a integración internacional das 
economias nacionais é tan antigo como a 
mesma história do capitalismo. A globaliza, 
ción comezou a princípios do século XV coa 
ascensión do capitalismo e a sua expansión a · 
ultramar. Sempre estivo ligada ao imperialis, 
mo, o único que ten agora de novo é o nome, 
para facelo políticamente correcto. Tampouco 
non é un proceso homoxéneo. ou lineal, de 
progresiva integración mundial. As econo, 
mias, tanto do Norte como do Sul, abalaron 

moitas veces durante os últimos cincocentos 
anos entre o mercado global e o nacional,re, 
xional. A integración internacional das eco, 
nomias Ílacíonais experimentou vários ciclos 
ascendentes e descendentes. A globalización 
non afecta hoxe máis que a un pequeno anaco 
da povoación mundial senda maior, por 
exemplo, a. fins do século XIX. Tampouco é un 
proceso inevitábel ou a derradeira fase do ca, 
pitalismo, senón un periodo cíclico que se al, 
terna con periodos de desenrolo nacional, 

produto de políticas estatais vinculadas a ifls.. 
titucións económicas intemacionais: Fondo 
Monetário, Banco Mundial, Q, 7, etc. As pau, 
tas da globalización dependen en grande me, 
dida da situación específica das distintas clases 
sociais e das forzas guvernamentais. A idea: de 
que o mercado é quen esixe é un despropósito. 
O mercado non fai nada polo estilo. Son gru
pos concretos, organizados, non as esixéncias 
do comércio mundial, nen a lóxica do capital, 
as que esixen en nome do Mercado.+ 
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A Xunta Eleitoral Central resolve na tarde. do Ven res 1 O : ~ 

BNG e CN~ ~iden a impusnacic)fl 
dos Votos populares de· Monforte 

' .. 

As cento catro papeletas do PP 
sen homologar, atopadas nas 
elelcións de Monforte, e o ca
rrexo de votos fixo que BNG e 
Converxéncla Nacionalista Ga
lega solicitaran da Xunta Elei
toral Central a Impugnación 
dos resultados dos populares. 
A Xunta Eleitoral ten que deci
dir na tardlña do Ven res 1 O se 
aceita ou non as reclamacións 
feltas polos nacionalistas. 
"Nós pedimos unha medida 
correctora para o PP por ter fei
to campaña eleitoral cando es
taba expresamente prolbido 
por unha senténcla do Tribunal 
Superior de Xustiza de Galiza", 
comenta Xosé Lois Sotelo, 
responsábel comarca do BNG. 

Máis de tres mil oitocentos vici
ños estaban chamados a votar o 
pasado 28 de Novembro na repe
tición dos comícios de Xuño tras 
ser anulados vintesete votos dun 
total de sete mesas. Os resulta
dos provisórios desta repetición 
permiten que o PP, con Nazário 
Pin á cabeza, manteña a maioria 
con nove conceHeiros, quedando 
a CNG con catro, o BNG con 
dous, o mesmo que o PSOE. As 
forzas da oposición denunciaron 
a campaña levada a cabo polo 
PP, que culminou coa aparición 
das papeletas distintas ás homo
logadas, cun erro na impresión. 

"Ademais de solicitar a impug
nación dos votos, pedimos a 
anulación en duas mesas eleito
rais que non impliquen a repeti
ción da votación por ter probado 

As umas son levadas ao Xulgado para comprobar os votos impugnados. ALBERTO/V.N. 

diante da Xunta Eleitoral que 
houbo carrexo de votos", sinala 
Sotelo. No BNG denunciouse 
que na tarde do dia 28 os axen
tes populares leváronse o cen
so de votantes para a sede e 
comezaron a chamar a aqueles 
viciños que ainda non acudiran 
ás fumas. 

Mentres BNG e CNG solicitan 
que se investigue quen imprimiu · 
as novas papeletas e quen as 
repartiu, e o PSOE pide a sua 
anulación, o secretário provin
cial do PP, Xosé Lúís lravedra, 
continua lanzando a mensaxe 
de que alguen llas colocou aos 
consetvadores a má fé. • 

Está convocada para o Sábado 11 de Decembro ás cinco da tarde 

Os independentistas pecharán os actos 
contra a Constitución manifestándose en Compostela 
Ante a celebración do vixésimo 
primeiro aniversário da Contitu
ción, desde o 29 de Novembro 
AMI, FPG e Primeira Linha (MLN) 
están a desenvolver unha campa
ña que baixo o lema Galiza contra 
a Constitu~m espanhola. Galiza 
polo direito de autodeterrnina~m 
rematará cunha manifestación na
cional o dia 11 de Decembro ás 
cinco da tarde en Compostela. A 
"esquerda indepentista" tamén fi
xo público un comunicado unitário 
no que manifestan a máis rotunda 
oposición á Carta Magna por ne
gar o direito democrático de auto
determinación. 

Nas tres últimas semanas AMI, 
FPG e Primeira Linha (MNL) ce
lebraron 16 actos políticos nas 
principais cidades e cabeceiras 
de comarca e concentracións en 
diferentes localidades co obxecto 
de divulgar o significado do direito 
de Autodeterminación e denún
ciar a Constitución e a natureza 
antidemocrática do Estado espa
ñol. No seu comunicado a Comi
sión Nacional Unitária da Esquer-

da Independentista explica que a 
Constitución española, "lonxe de 
ser o garante da convivéncia e os 
direitos democráticos individuais 
e colectivos da cidadania galega, 
tal e como afirma a propaganda 
española, representa o maior 
obstáculo legal para podermos 
construir a nación galega, decidir 
sen nengun tipo de interferéncias 
externas o noso futuro como po
vo e garantir o benestar sociat e 
os plenos direitos e liberdades 
dos que hoxe carece". 

A oposición a este documento, 
engaden, ven determinada por
que simboliza o falso consenso 
dun acordo político que garantiu 
o continuismo franquista frente a 
necesária ruptura defendida po
lo nacionalismo galego; carece 
de lexitimidade pois tan só foi 
aprobada co apoio do 44,2% 
dos galegos no referendo de 
1978; estabelece un modelo de 
Estado centralista e negador 
das nacións galega, catalana, 
basca e canária; deposita no 
exército español o tutelaxe da 

sociedade civil e a defensa da 
unidade e integradade territorial 
de España e perpetua un inxun
to modelo de produción e con
sumo, o capitalismo. 

AMI, FPG e Primeira Linha (MNL) 
tamén sinalan que o actual Esta
tuto de Autonomia, vixente desde 

· 1980, "emanado do ridículo pro
ceso de descentralización recolli
do na Constitución para impedir o 
avance do nacionalismo, non ten 
solucionado nengun dos princi
pais problemas do país". "Non só 
pola falta de vontade política de 
quen veu xestionando a Xunta de 
Galiza nestes 19 anos -apontan
senón porque sen modificar a de
pendéncia colonial que sofre Ga
liza, recuperando a soberanía na
cional perdida, non é factíbel, nor:i 
é viábel, resolver estes graves 
problemas: crítica situación da 
língua, destrución dos sectores 
produtivós bá,sicos da economia 
nacional, alta taxa de desempre
go, 20% da povoación empobre
cida ou endémica marxinación 
nos investimentos públicos".•_ 

ANOSATERRA 

Concesión da Medalla de Ouro 
a Bóveda en Pontevedra 
O Pazo de Cultura de Pontevedra acolle o Sábado 11 de 
Decembro o acto da concesión da medalla de ouro e no
meamento de Fillo adoptivo para Alexandre Bóveda, o 
dirixente nacionalista galego fusilado o 17 de Agosto de 
1936, na Caeira, en Poio. cTras iniciar o expediente para 
esta concesión, o pleno do conceno-do 27 de Novembro· 
acordouna, coa postura favorábel do BNG e .do PSOE 

5 

"en recoñecimento da ~ua integridad_e,_ do ·-seu exemplo ~ 
élico, do ·seu: espírito píalogante .e -do· seu extr_aofain.ário -- .. 
traballo. a prol da liberdade, a convivéncia democrática e . · "·· · 
o progreso de Galiza". d acto, que vai contar coa pre
sencia da familia de Bóveda, comeza a un ha do mediodía.• 

, O Tt:ibunal Supremo condenou ao Servizo ·Galego d~ Saúde 
.,, "1Sergas) ao pago dunha indemnización de 3Q millóns de pe

setas ao.viúvo e ao tillo dunha mullér, natural de Ourense, 
. _ qu~ morreu de Sida, logo de contaxiarse desa enfermidade 

ao facer unha transfusión no hospital público Nosa Señora 
dp Cristal. Esta senténcia sanciona a que no seu dia formu
lara o Tribunal de primeira instáncia, revocada despois pola 
Audiéncia Provincial de Ouren$e. A paciente recibiu o san
gue _contaminado no mes de Xuño de.1982 e a partir de · 
1990 comezou a atoparse doente, con constantes ingre!?OS 
no hospital onde a contaxiaran do mal vírico, ainda que en 
nengun momento se lle praticou unha proba de sida. Só no 
ano 1992, o marido da vítima rec1biu Información sobre a 
er::ifermidade que tiña, só uns poucos meses antes de que 
falecera. O Supremo considera que houbo "pasividade no-

- tória e neglixéncia médica" por parte do Sergas.• 

Descargan millo tranxénico ilegal 
no por:to da Coruña 
O buque Flag Diamond, de bandeira panameña, descargou o 
pasado 26 de Novembro no porto da Coruña máis de dez mil 
toneladas de millo tranxénico procedente dos Estados Unidos 
que non tora autorizado pola Unión Europea. Asi o denunciou 
a organización ecoloxista Greenpeace, que detectou, logo de 
analizar o produto descargado, unha espécie de millo mani
pulado xeneticamente totalmente ilegal. Greenpeace manifes
tou que é moi posíbel que se encentren outras espécies de 
millo irregular e asegurou que este buqüe noo é único que 
depositou nos nosos portos cereais deste tipo. Os ecoloxistas 
xa levaron o govemo Aznar ante a Comisión Europea por 
permitir a entrada de produtos posibelmente tóxicos. "O Go
vemo segue ignorando as leis europeas sobre produtos tran
xénicos e permite a entrada de cargamentos ilegais sen o 
máis mínimo control. Oeste modo é difícil que os cidadáns 
confien nas palabras tranquilizadoras da Administración 
cando nen sequer poden controlar as suas importacións" ·-• 

Fomento quere aumentar- .. 
a concesión da A·9 a Audasa até o 2048 . 
O ministério de Fomento prevé prorrogar a actual 
concesión de xestión sobre a autoestrada A-9, que unirá 
no 2003 Ferrol con Tui, coa empresa Autopistas del Atlán
tico (Audasa) até o ano 2048. Esta decisión responde aos 
pedimentos da empresa de compensacións por convertir 
en gratuitos os tramos Teis-Puxeiros e Fene-Ferrol. · 
Actualmente, o contrato de explotación desta via dura até 
o 2023, polo que o novo contrato seria de 25 anos máis. Se 
se aproba finalmente esta decisió~, poden perderse as 
contrapartidas necesárias para dQtar á A-9 da categoria 
que precisa de eixo de comunicación de calidade na zona 
máis povoada do país. Actualmente, a peaxe desta autoes
trada é unha das máis altas do Estado, mentres que a ma 
calidade do seu asfalto foi denunciada no Parlamento, in
cluso p~ló próprio presider:ite da Xun~a de Galiza. • 

Nace o grupo de opinión ·A contrafio 
Un total de 23 persoas relacionadas coa vida universitária, co 
xomalismo e as ciéncias dentro de Ourense apresentaron es
ta semana o grupo de opinión A contrafio. Este é un colectivo 
que procura, segundo a sua própria acta fundacional, "exixir 
de todos os políticos e representantes sociais, calquera que 
sexa a sua ideoloxia, un comportamento ético irreprochábel e 
exemplificante". Como meio de labor de denúncia dos abusos 
sociais e políticos que se producen nas comarcas ourensás, 
A contrafio considera que a situación da zona é ben preocu
pante. "O noso contexto rexistra altos índices de paro e po
breza (máis do 40 por cento da povoación ten unha renda in
ferior ao salário mínimo interprofisional, as pensións son as 
máis baixas do Estado e o paro afecta a máis do 21 por cento 
da povoación activa)". Ademais, este grupo ere que os po
líticos que governan' actualmente mostran un desprezo ab
soluto polos problemas próprios de Ourense. "A vida de
mocrática nos concellos é clientelar e o escurantismo ocu
pa gtandes parcelas da xestión cotiá, como o urbanismo".• 
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A fábric~ de Massó, na. vila de Cpngas, está 
a esm9¡ecei: case ata .a n!,(na d~nqe o séu fe, "' · 
c~e h~i xa ~is-~un an'? e,postei;\or adquisi, :. 
c1ón _por Fngorífic.os dg -Morrazo.JO mesmo 

_ '. acon~~ce co seu entorno, cl~ico ~ugar de le, 
. ce~; o~' noutr.ora frondosos e· coi~ados xar, 
. díns ~stán touilmente abandoa"o~, o mesmo 

· < ~ que a lag9ijt as calas e os diqµes, ~n conxun, 
to gueliannonizaba ata ru-i ben ~ouco dife~ .., 
rentes hábitats e non qu~ se iqte~b11- unha 

. indl,Ístria Clun dos sectores máis \.jeQ.cellados 

Áf> Ja G~liz~; ~conserva de pr~ tos jº ~~r. . . 

¡ En fin, todo un exemplo urbanístico da lóxi, 
t ca industrial. máis avanzada da I;~opa de CD' 

. l mezas de século. Un modelo que ten as súas 
,,.r" 1 orixes nas teorías de socialistas ufqpicos CD' 

. . r mo Robert Owen a comeros do s. ¡xix. As sú, 
"' · as propostas intentaban atallar a desorde das 

1 cidades industriais, optando pola integración 
t Wª paisax~ e baseándose en no~ de con-
vivencia ditadas pola p~ razón~ ~nsidera-

1 ban que a industria debía" ~pizar tanto 
j factores internos -produción""",romo a activi
dade exterµa, proporcj~napdo, ad~mais dun
ha fa~toría, os serviros ri.ecc:sarlós para o seu 
desenvolvemento.. , 

1 Estes plans contemplaban a construción de 
1 
vivendas para traballadores, comedores, ser
viros sanitarios, gardería infantil, hospederías 
para obreiros foraneos -xeralmente de tem
porada-, talleres auxiliares, ou incluso unha 
planta redutora de desperdicios no caso de 
Massó; na que se producía fariña para pensos 
e durante moito tempo aceites para as marga
rinas Nat.acha e Tulipán. 

• TEORÍAS UTOPISTAS. As orixes de 
Massó remóntanse ao s. XIX, a fábrica foi 
deseñada polo arquitecto Jacobo Steins nos 
anos trinta -familiar de Mª Teresa Barre
ras, unhas das principais ·accionistas-¡ pero 
é durante o réxirne franquista cando se le
van a cabo a maior parte das instalacións 
co fin de acadar a denominación de "Em
presa Ejemplar". Son de reseñar as deporti
vas, moi populares na vila e as únicas ata a 
cqnstrucción do campo do Alondras. 

O complexo ilustra tanto a posta en práctica 
como o posterior aproveitarnento durante os 
rexfmenes tot:alitários das teorías utopístas. A 
derivación destes modelos responde ao feito 
de que non contemplaran as diferencias de 
clase no seu ideario; tal e como no seu mo, 
mento puxeran de manifesto Marx e Engels. 

O resultado é un conxunto deseñado con 
coidada continuidade, non só co entorno, 
senón tamén a meio do uso de materiais e 
vocabulario formal (portas fiestras ... ) entre 
os diferentes edificios que conforman a in, 
fraestrutura. Nestes a estrutura móstrase ao 
tempo que se co.nyerte no elemento modu
lar. Trátase dunh~ concepciór. racionalista 
que converte as técl)icas modernas de cons, 
trución (como o fóirnigónyen estéticas, ou 
millar dito, na estética mésma; facendo par, 
tícipe ao conxunto dos presupostos concep
tuais da vangarda arquitectónica da época. 

Se ben a planificación xurde cun forte vín
culo global, aténdese á identidade propia de 
cada edificio. No caso das vivendas páf!:ese 
da tradicional casa rnariñeira para reinter, 
pretala dentro da rnodernidade. Respeitán
dose elementos como a solaina, as colum
nas ochavadas ou o uso da pedra (reducido 
á planta baixa), a súa disposición insértase 
nun proxecto de nova funcionalidade, nun 
espácio que non é o da vila coas suas ruas e 
prazas; e baixo estes presupostos aparecen 
uns "adosados" de forte raigame popular. 

. Se na gardería infantil a eventual linealida
de dá paso á curva e a certas concesipns or, 
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narnentais que suavizan as formas, facertdo 
do edificio un lugar recollido, a fábrica ér-

. guese monumental sobre a ría. Asentándose 
sobre ·o mar fonte dos recursos e da tradi
ción, tanto pesqueira como manufactureira, 
que fixo posfbel a actividade da conserva. 

A maneira en que condiciona a liña de cos
ta é tal que se pode falar .dunha intenciona
da función simbólica, desplazando a que 
noutros tempos exerceran pa7.os. e igrexas. 
Manifestacións arqui-
tectónicas dunha fidal, 

A.N.T. 

arrastre, e embarcacións de rnaior capad, 
dade produtiva para cubrir a demanda da 
sardiña. Da súa ~an correu a implantación 
das traiñeiras -populares agora por compe
ticións que contan con rnoita aficción e 
participación ao longo do litoral e nas que 
o Clube Vila de Cangas é asídua- e co tem
po o vapor e os motores diesel, conforman
do unha nova ·paisaxe portuaria. 

A renovación da flota trouxo consigo un 
consecuente auxe dos 
estaleiros, en especial · 

guía e dun clero que vi, 
ra minguar o seu poder 
en favor da burguesía. 
De feito no ángulo S-E, 
orientado tanto cara á 
vila como cara o mar, 
sitúase a torre do relo
xo e entón ... por qué 
non novo templo repi, 
cándolle ao progreso? 

'A . ~ n1nguen parece 
os de Vigo e dende logo 
os de Massó. Pero ta
mén -fo¡ moi significati
vo o cambio que se deu 
na propriedade: os ma, 
riñeiros, antes donas 
dos barcos, só podían 
adquirir estas naves de 
rnaior envergadura en, 
debedándose cos con, 
serveiros que ofrecían 
préstamos. O resultado 
foi a aparición do pro
letariado marítimo e 
polo tanto un tremen-

preocuparlle a ruína 
dun espacio no que 

• IDENTIDADE IN
DUSTRIAL. É nesta 
época. cando ten orixe 
a nosa identidade in
dustrial segundo Xoán 

a topamos 
representada a 

esquecida identidade 
industrial de Cangas" 

Carmona; · foi entón 
cando irrumpiu o capi-
tal e non na década dos 60 como habitual
mente nos queren facer ver. Nos anos 20 o 
sector máis dinámico foi a indústria e den
tro desta a conserva, que tivo os seus ini
cios a meados do século pasado para o con
sumo en travesías trasantlánticas e que 
contaba cunha longa tradición manufactu
reira tras de si: a salga. 

A posterior eclosión a comezos do noso sé
culo debeuse, entre outros factores, ao 
asentamento definitivo en Galiza dos fo, 
mentadores cataláns, o que freou a drenaxe 
de capital e propiciou a súa reinversión 
dentro do país, corno foi o caso da familia 
Massó nun inicio ubicada en Bueu. Pero 
non foi a pesca a única beneficiaria; a in
dústria madeireira, de liÍ:ografado e de latas 
tamén se viron dinamizadas e neste caso 
atopábanse integradas na propia fábrica 
que contaba con talleres propios. 

Outra das instalacións concentradas ao seu 
redor eran as necesari~ para a salga de peixe, 
o descuartizamento e demáis actividades re, 
lacionadas coa pesca da balea riue ata os 70 
deron un "característico arr1 lo" á vila. 

Pero a rnaior influencia d 
serveira foi a que exerceu 
mocionar novas artes, c 

JUstria con, 
1esca ao pro
º cerco ou o 

do xiro das condicións 
laborais e sociais dos 
rnariñeiros, das súas fa, 

milias e en xeral unha progresiva proletari
zación de vilas costeiras como Cangas. Na, 
turalrnente a isto hai que engadir a xeraliza, 
ción da man de obra feminina nas fábricas, 
xa habitual na salga de peixe. 

Con todo, a ninguén parece preocuparlle a 
ruína dun espacio no que atopamos repre
sentado, en toda a súa plenitude arquitec
tónica e cornplexidade loxfstica e histórica, 
un sector no que vemos conformar a nosa 
esquecida identidade industrial e que den
de lago resulta vital na de Cangas. 

A posíbel especulación cos terreas paré, 
cerne algo rnáis que unha triste sospeita. 
A fábrica foi subastada e adquirida pri
meiro por entidades bancarias que poste
riormente a revenderon a Frigoríficos do 
Morrazo por debaixo do seu valor hipote
cário. As vivendas subhastáronse en dife, 
rentes lotes; un deles, de doce unidades, 
fo¡ adquirido por catro millóns seiscentas
mil pesetas, ante o desconcerto dos traba
lladores, por unha única persoa -declara
da "non grata" na vila nunha lene decla
ración de principios-. Quizais sexa este o 
prezo da nosa desmernória, dende logo, 
que a "conflitiva" Cangas perda parte da 
súa identidade e cohesión non debe preo
cupar especialmente a algúns. • 
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DE SEPULCROS E 
REIS 

MANuEL REGO NIETO 

A ata pouco Caixa Ourense, editou con 
todo o luxo que acostuma -millóns a es
galla- un cáseque interesante libro titula, 
do "Sepulcros de los reyes de España" do 
que son autores Pilar López Vizcaíno e 
Angel Carreña. E digo que caseque inte
resante, polas dinastías que nil aparecen: 
as de Asturias, León-Castela, Castela, Le
ón, Aragón, Cataluña, Mallorca, Navarra 
e as Casas de Austria e a dos Borbóns, e 
inda máis: as extranxeiras dos Bonaparte 
e dos Saboya. Vamos, que todo un luxo 
de investigación que fai dicir no prólogo 
ao seu entón presidente de Caixa 
Ourense, Manuel Bermúdez: "Ellos han 
seguido investigando el destino último de 
los reyes mortales de España ... ". 

Pero ... , e como sempre hai un pero, e so
bar de todo para quen se atreven a inves, 
tigar, omítense onde están soterrados os 
pertencentes á dinastía carlista, que ade
máis de española - sen nengun xénero de 
dúbidas-, e que levou adiante tres gue, 
rras civís, e que ademais, e namentras 
duraba algunha delas, moitos anos por 
certo, na España carlina emitfuse moeda, 
criouse algunha universidade, etc . 

Pois ben, os citados autores do luxosísmo 
libro, foráneos ámbolos dous, e ademais 
tratando temas non relacionados coa no
sa província ourensá e con Galiza, non 
sabemos se intencionadamente ou por 
ignorancia -ou polas duas causas- non 
fan mención algunha da dinastía que 
cantara don Ramón Maria del Valle-ln
clán: "Don Carlos de Borbón- Este es 
al único príncipe soberano que podría 
arrastrar dignamente el armiño, empuñar 
el cetro de oro y ceñir la corona recama
da de pedrería con que se representa a 
los reyes en los viejos códices". 

Así pois e co desexo de completar o lu, 
xosísimo libro e para información de 
quen somentes beberon nesa fonte, vai a 
miña humilde aportación de onde están 
enterrados os reis da dinastía carlina. O 
primeiro deles, lexftimo sucesor, como 
debera ter sido, de Femando VII, foi Don 
Carlos Maria Isidro de Borbón y Borbón 
(Carlos v) aoque ucederon Don Cario 
Luis de Borbón e de Braganza (Juan lll) 
e don Carlos de Barbón e Austria-Este 
(Carlos VII) , todos eles na catedral de 
Trieste (Italia). Don Jaime de Borbón e 
Barbón na capela de Ten uta Real en 
Viareggio {Italia). Don Alfonso Carlos 
de Borbón e Austria-Este en Pucceim 
(Austria), e o derradeiro Don Javier de 
Borbón-Parma e Braganza na abadía de 
Solesmes (Francia). 

E se como xa queda dito, alguns dos 
monarcas da dinastía carlista reinaron 
de feito e de dereito, non así os que 
morreron no exílio. Claro que o que 
poidera parecer excepcional, non o é 
para os autores que incluen no seu lu
xosísimo libro, a "don Juan de Borbón, 
padre del actual monarca español. Rey 
sin trono -din os autores- (. .. ) víctima 
de su propio tiempo y de sus circuns
tancias". Todo obxectividade, e quera 
crer que alleos ao "botafumeiro" tan ao 
uso nis tes tempos ... 

Deixo aquí a miña humilde aportación 
para os lectores esixentes, e non en
c,u adrar a Pilar López Vizcaino e a 
Angel Carreña, entre "os ben pagados 
historiadores liberais" que dixera don 
Carlos Marx.• 

MANUEL REGO NIETO é Cabaleiro 
da Orde de Lexitimidade Proscripta. 
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Dif erénciás ta_mé~' nas mensaxes institucionais 
1Alcaldes do BNG celebran a Constitución 
mentres Galiza Nova defende o direito a 

.. P.B. 

Co gallo do vlxéslmo pñmeiro 
anlversário da Constitución 
española, os Governos munl
clpals de Vigo, Pontevedra, Fe
rrol e Ourense convocaron di
ferentes actividades que se vi
ñeron sumar ás celebraclóns 
organizadas polas subdelega
clóns do Governo central. Ao 
tempo a organización de rnoci
dade do BNG, Gallza Nova ce
lebraba actos slmbóllcos en 
defensa do direlto a autodeter
minación en diferentes vllas. 

Mantendo a tradición, o alcalde 
de Vigo, Lois Castrillo, encar
goulle o bando do Día da Consti
tución a un persoeiro da cidade, 
neste caso, Manuel Bragado, di
rector de Edicións Xerais. Nun 
acto institucional celebrado na 
Gasa Consistorial, Bragado refe
riuse ao dia como "xomada de 
eduación cívica na que todos os 
cidadáns festexamos un esforzo 
colectivo: térmonos dotado dun 
marco constitucional democráti
co, baseado nos valores da xus
tiza, da igualdade e do pluralis
mo político". Falou Bragado da 
necesidade de reforzar os hábi
tos de toleráncia e convivéncia 
para construir unha sociedade 
que ase_gure todos os direitos e 
liberdades recollidos no texto 
constitucional e de inculcar as 
novas xeracións "o noso anceio 
de liberdade, entendida como o 
direito a tomar parte nas deci
sións comuns, a participar e inte
resarse nos asuntos públicos". 

No Teatro Principal de Ponteve
Galim Mwo c1es e e 'a ·, c1o cmte1o de Monforte, unha pmwarta de grandes ~ dra, sen embargo, o alcalde Mi-
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. d \ . ~ auto eterm1nac1on 
guel Femández Lores non desa_. 
proveitou -a ocasión e reclamou 
unha reforma constitucional que 
recoñeza a soberanía nacional 
de Galiza. O rexedor ponteve
drés explicou que a Constitución 
de 1978 "supuxo un avance in
discutíbel, por canto significou a 
superación da ditadura e a con
quista dos direitos e liberdades 
democráticas". "Con todo -enga
diu- non resolveu cuestións fun
damentais, como o carácter plu
rinacional do Estado". "Para Ga
liza -apontou- a integración no 
marco europeu ten consecuén
cias negativas pola imposibilida
de de participar nos centros de 
decisión, cada vez máis afasta
dos, e polas restricións que des
de Bruxelas e Estrasburgo se 
impoñen aos sectores produti
vos básicos da nosa economía". 
Defendeu Femández Lores que 
frente ao uniformismo empobre
cedor, cumpre a defensa dos di
reitos dos povos, comezando 
polos que-lle corresponden a 
Galiza como nación. Ao fio, o 
concelleiro Lois Bará explicaba 
a necesidade de asumir que a 
Constitución "non é un texto sa
grado, unha colección de dog
mas" e que "non só pode ser 
cuestionada senón que contén 
en si mesma as claves para a 
sua reforma". · 

No Salón de Sesións do .conce
llo de Ferrol o Sábado 4 a Go
vemo municipal organizou unha 
conferéncia a cargo do historia
dor Xosé Lois Barreiro co título 
"A vixéncia do pacto constitucio
nal de 1978" e á que asistiron ao 
redor de duascentas persoas e a 
coorporación municipal case en 

pleno. En Ourense convoca 
un concurso de autocolantes e 
tre os rapaces, pero a tónica x 
ral foi a auSél:'da tte ~ué~,ti 
de acto nos conpellos;. ay~.ncía 
que se constatou,~nas'ctdades de 
Santiago, A c ·oruña e Lugo. 
Nesta última os concelleiros do 
BNG explicaron que non partici
paron na convocatória da subde
legación, entre outros motivos, 
porque non foron convidados. 

Cámbio 
das pracas das ruas 

Encadrados na campaña Galiza 
autodeterminación, alternativa 
da mocidade, Galiza Nova con
testaba a celebración con dife
rentes actos en várias cidades e 
vilas. En Santiago celebrouse 
unha festa pola autodetermina
ción o dia 5 á noitiña e ao dia 
seguinte procedeuse ao cámbio 
simbólico da rua Juan Carlos 1 
pola de Autodeterminación. Ac
tos semellantes desenvolverón
se en Lugo, A Mariña, Xinzo de 
Límia, Ourense e A Coruña. En 
Marin celebraron un magosto e 
en Ferrol, unha concentración 
na P-raza das Armas, durante a 
cal vários mozos portaron carta
ces para construir a palabra Au
todeterminación. Sen dúbida o 
acto máis espectacular foi o de 
Monforte, vila na que descolga
ron desde a torre do castelo de 
San Vicente unha pancarta de 
1 O metro de largo e catro e mé
dio de ancho na que se podía 
ler Ga/iza Autodeterminación. 
Esta organización seguirá a de
senvolver nas próximas sema
nas charlas informativas en dife
rentes pontos do país.• 
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A Policia Armada reprime unha manifestación pro amnistia en Barcelona en Febreiro de 1976. 

A CONSTITUCIÓN COMO ANESTÉSICO PARA 0$)?ENCIDOS 

PROIBIDO RECORDAR 
A. EIRÉ 

Durante cuarenta anos, a maioria .dos'~idadáns do As gabanzas c~~f~ronr;_os grandes centros mun-
Estado español durmiron un soño de ious'adb.graníti- diais- do:.i;>qder _ (Ít.t~, para -alistarnos gloriosamente 
co baixo os efectos de tres poderosqi$é1h_íferos: 'a pb- entré~_C,s.-seus súbditos (OTAN, UE ... ), reclamaban 
licia, a censura e a lgrexa. Na chamª-qa Transi<;:iQn _ un-~Es.tado español post-franquista, libre de man-
despertaron anéstesiados. -:· 1_;..-~ - ~ - . ·<;:na, sequer para a,__ impªciéntia ética dos demócra-

~:i>.,?< · - ·- tks ocidentais, C¡_t:u~~dfspc;?i_s de-tetse culpado duran-
A Constitución é o bebedizo ideoló:X.ieo ·que aplican te- 40 anos-_ polo al;>andoho da República "xa non 
aos cidadáns, incluidos aos nacidos 'desde aquelas, podian agardar ináis -e ·noµ aceitaban- que se pu-
coma se fose unha espécie de perdón dun pecado ori- xese reparo algun' ·ao go'zo da sti;i autodisolución", 
xinal, producindo o sur- , , _ -comci- afiftila ·o prqfesor Jo-.. 
prendente efecto de igualar -~ - . -"~,. . sé Vidal:OBen~yto. 

a vencedores e vencidos, 'A·- ~-'. : 
verdugos e vítimas. Está ·_ Reforma .converteuse .·_ A tr~~sid<J>n -política que _ 
proibido recordar, pero só E d - .,, i\, l - o )mp~lsan.en Port;ugal, Gré-
aos vencidos. Os vencedo- . -: no Sta O ésp~~p ;_, ~'. ~ .. · da e Espafiá na .década dos 
res manteñen as estátuas, os 
nomes das ruas dos que se 
levantaron contra a orde 
constitucional. Manteñen 
nos valados dos templos la
brados en pedra os nomes 
dos que gañaron. E a lgrexa 
Católica remeda pedir per- . 
dón (aínda agora), pero na 
vez de arrepentirse por ela, 
pide perdón por nós, polos 
que unicamente sofremos a 
sua crueldade fascista. 

· · d ':: .. --,.__ ·. setenta· teñén-en comun o 
en 'coarta a, en ··cárauta ' mesmo ·própósito e chegan 

_,..] ;- r -· · ,, ao mesmo- resultado: mudar 
ua.autotrans1orma~1bn· ~ _o- _r_éxi-mé político confir-

,_. -do franqutsm~~t/;:.:~:-~,:~·-- ? níandoosístemasodal. -

d t - . .._, -. ,_Pero existe .unha g~nde di, .·~ os seus ac ores e, · : .. ---
- - - _ · · Jerénda J.).a 'modahdade do . 
be.neficiário~" - ·"" '> : .~ tránsito.~ Ment-res Qré.cia é- ·• 

-... ':' ~-. 

Franco non puido deixar todo mellor ~tado. Neste 
senso, a chamada Transición española é ex~mplar. 
Outórgalle a franquistas e antifranquistas o mesmo 
tratamento de autores do cámbio. Asi, a anunciada 
ruptura inicial, pronto reducida a reforma e de
gradada imediatamente despois a simples inxenie
ria institucional, móstrase como o mecanismo máis 
idóneo para a confirmación definitiva do entari
mado social e económico do franquismo e dos seus 
principais protagonistas: grupos económicos, gran
des famílias (que se perpetuan incluso nos gover, 
nos do PSOE), cuiña do estamento profesional, po, 
deres mediáticos, · cadros superiores das Adminis
tracións (incluidas as autonómicas), establishment 
académico, cúpula policial (ascendida polos socia
listas) e do Exército ... Aí están, aí están vendo pa
sar o tempo como a Porta de Alcalá. 

Un milagre. Nuns poucos meses, sen tiros, sen trau
mas, Franco e os franquistas extinguíronse coma os 
dinosáurios (ninguén explica ainda como, só se sabe 
cando) povoándose o Estado de demócratas de toda 
a vida. "Nós os demócratas", enchen a boca coa ver
ba cando esa mesma boca, ainda onte, zunaba. Un 
milagre e un modelo excepcional que era preciso 
eloxiar e repetir. · 

..:Portµgál ra~:fian rad.íca!- · 
. . . i:ríe.rtte co S.iste-ma antetfot · · 

·~ · -. - . · · e, el) ~co'nsecuéncia, , ~onde- · 
"'~-;:; ~~ :"'"' - ;:..:~ ... ,_ ~han -:o· retir~ á maioria ªº 

. ~eu 'persoal político e :fos 
grandes xefes do exército, xustiza, polidá e·Adminis
"uación, no ·Estado español a ruptura rho~e a mans 
da esquerda convencional: 0 Partido Comunistá de 
Santiago Carrillo e o PSOE de Felipe qonz~lez. 

Por iso a Transición espf!ñola· l"touv~-da, pór ~so é 
exemplar, espello no que se._debén de ollar as dita-= 
duras latinoamericanas . . P.-or-iso':le.varoh a Carrillo, 
González, Suárnz.-•. , _'e ;dé~ais· ~ct9re~, a -·predicar a 
boa nova. Porque a R~fonna cotl.v:~rteúse no- Estado 
español en.coartada; ~-n··cáráµta d_a autotransforma!" 
ción do franquismo e dos seus act9res e hen_$ficiá
rios. Grácias a ela, desde ··Q-xefe do .Estado e o seu 
xefe do Govemo, os seus mirii~tros (Fraga ait.~d·a se
gue na política), a-case.--totalidade· da e~Í:rutura de 
poder da ditadura, incluida a policia política, ade
quiren unha nova lexitimidade: a de compartir a 
patemidade da democrácia. Segundo Vidal-Beney
to, "esta heroica condición resgata e xustifica o seu 
pasado e garante no presente e no futuro a sua 
patente de demócrata". O resultado, miragroso, é a 
Constitución que, agora, celebran todos xuntos. 
Pero como é cousa de encantamento, este desapa
rece se somos capaces de recordar. Por iso recordar 
nos está proibido aos vencidos, ainda que recordar 
non signifique saldar contas. + 

Ana Botella, 
. 

per~gr1na 

O xomalista Xoán Soto 
dedícalle unha coluna en EL 
PROGRESO á peregrinaxe 
realizada pola esposa do 
presidente do Governo, Ana 
Botella. "Movida por 
celestial impulso xacobeo, 
dona Ana Botella, señora de 
Aznar, fai a golpe de pé un 
tramo do Camiño de 
Santiago. "Unha 
peregrinación priva da", 
contan as crónicas. E 
engaden minuciosa relación 
de ínfraestrutura loxística. 
Vexamos: abren paso dous 
todoterreos da empresa 
pública Xacobeo 99. Seguen 
vários automóbeis da policía. 
A continuación, un furgón 
do ente público Rádio 
Televisión de Galiza. Vai 

_ d~spois unha ambuláncia do 
-061- e, por fin, antes do 
tupido fecho de escoltas, un 
microbus con dona Ana, a 
sua irmá (Macarena é o seu 
no me)' unhas amiguiñas do 
coléxio e persoal da Xunta, 
no que sobresae, polo seu 
cargo, a directora xeral d 
Camiño ... En Palas, o señor 
alcalde, vieira ao pescozo, 

FARO DE VIGO 
~--::-... ·--···-·--· -
u.-................. ~.,., .... _,,. ,,.i. _,,.._..,._ 
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recebe a peregrina: non 
aclaran os cronistas se co 
democrático ósculo facial de 
hogano ou coa cerimoniosa 
flexión de gonzo de antano. 
Carallo coa peregrinación 
privada!+ 

Nacionalismo 
de diferentes 
raíces 
O xornalista Koldo San 
Sebastián analiza no xomal J! 

basco G ARA a relación do 
abertzalismo coa violéncia. 
"Durante case 40 anos, cua 
cuestións separaron e 
enfrontaron ao movimento 
patriótico basco: a violéncia 
e o marxismo. A parte do 
nacionalismo basco, hoxe 
representado por EA e PNV, 
nunca aceptou a loita 
armada. Non estaría de máis 
repasar escritos de xentes 
tan distintas como Manu 
Robles-Arangiz ou Manuel 
de lrujo nos primeiros 60. En 
segundo lugar, o marxismo e 
, especialmente, a análise 
leninista das "vangardas" 
convertiase noutro muro 
insalvábel para os sucesivos 
intentos de unidade. A parte 
do nacionalismo basco, hoxe 
representado por PNV e EA, 
tomará sempre partido pola 
non violéncia fronte a quen 
a pratique ( ... )A acción 
armada da ET A nos últimos 
20 anos serviu, en primeíro 
lugar, para mantera división 
entre abertzales e, en 
segundo lugar, para propiciar 
o avance eleitoral do 
españolismo político. Ambos 
son feítos constatábeis. 
Tamén o é que o PNV, EA 
ou ELA seguen estando pola 
construción nacional".• 

Interior pactou con Fraga utilizar o seu 
chalet como engado ~ontra ~ EGPGC 

ANosoTena 
adiantou, en 
Agosto de 1997, 
a información 
que Faro de V'rgo 
recollia, o 27 de 
Novembro de 1999, 

/ 

A policía th\a contrulado oo Emciw Guenillieíro para detclo na Pri· 
mavera de 1988. fae mesmo ano la policía ohtivo a confidéncia de 
que o EGPGC prl'tend!a Vl,lar o chalé que Fr.1¡rd lribamc riña en Pcr· 
hes. "Falci pcn;o¡1lmcntc con ~r.iga para advcrtilo. Pcdínllc que, se 
estaba conforme, podíamos 111ilizar a sua casa como cngado, para, por 
médio dunha vixiáncia discreta, capturar nesta acción ao5 compo
ñcmcs dil b;mda", af1mta J•-.sé Barrionucvo. "fra¡.,.,. prcstowc RQSl<>eo 
· cnlahorar, ::icordando 4uc non se que<lartm á\ noítcs no chalé". · 

de "El Periódico de 
Cataluña", sobre a 
utilización do chalet de 
Fraga para encausar aos 
membros do EGPGC. 

wron a vixiáncia "opununa'',.pcro na noite do 27 ao 28 de 
!:iros Jo EGPGC cntr.11110 na tinca so1ltanJo pok1 valíl(ln da 

N¡¡ p-anl' contrária, os gardas de vixláncia. dentro do 
· te a pomi de cmr.tJ-.i, n•m :;e apen:ihiltln de · · 

··mm unfü~.¡ d rrq,:-A'i cxpl,.,ivas a.:d nm\lla.-1 
· muevo ;1finm1 ltue a explosión 

• fal~il e que o:. 1 • 
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Ainda non se coñece o sufi
ciente a figura de Castelao? 

1 

Os dados están á vista. Cando 
se comemoraba o 50 aniversá
rio de Sempre en Galiza un in
quérito de A Nosa Terra demos
traba o descoñecemento que 
habia non só de Castelao senón 
tamén da sua obra. É proba de 
que andamos moi despistados, 
de existir noutra cultura máis 
normalizada seria a figura na
cional por exceléncia, como 
Marti ou Sandino, tendo en can
ta ademáis que é unha figura ín
tegra, completa. Encontrar unha 
mestura tan perfecta de debu
xante, pintor, escritor e político é 
difícil. Como dicia Francisco Ro
dríguez, costa atopar unha per
soa que sintetice tan ben un po
sicionamento nacionalista cunha 
ideoloxia de esquerdas. 

Vostede defende que Sempre 
en Galiza ten que entrar nos 
planos de estudo do ensino 
meio. 

Son várias as razóns que me 
levan a defendelo. Entendo que 
é unha obra que, desde calquer 
ponto de vista, comezando polo 
estético e literário, ten cabida 
no ensino. Non se trata dun en
saio estrictamente político se
nón que ten interesantes valo
res históricos, antropolóxicos 
ou lingüísticos. Conta ademáis 
cunha estructura moi perfilada, 
non en balde Castelao traballou 
no ensino como profesor e nes
ta obra vese o seu didactismo. 
As reticéncias poden ser as 
suas connotacións políticas . 
porque ainda hai causas na no
sa história nas que non se que
ra furgar. Coñecer o pasado é 
fundamental para entender o 
presente e o futuro pero hai in
tención de botar terra sobre 
certos episódios como a Gue
rra Civil. 

O BNG propuxo no Parlamen
to que a sua obra se declara
se Ben de Interese Público. 

Valoro esa proposta e conside
ro que haberá que apresentar 
máis medidas tendentes a este 
fin pero teremos que ver os 
efectos prácticos diso. Consi
dero tamén que a sua obra ar
tística está moi dispersa, falta 
un critério unificador. Ao me
llar é difícil acabar co minifun
dismo que hai sobre a figura 
de Castelao pero coido que o 
proxecto de Museo que propón 
o Concello de Pontevedra se
ria unha boa medida para dar 
unidade a sua obra. Ter un 
centro de interpretación, un 
museo vivo -non morto, que el 
os odiaba- seria unha maneira 
de valorar a figura na sua glo
balidade. 

Pontevedra seria para voste
de a cidade acaida para tal 
proxecto? 

Era a cidade da sua vida. Dei
xouno dita desde o exílio cando 
no libreto Meu Pontevedra sus
piraba para volver a ela. Signifi
cou un cámbio substantivo na 
traxectória vital. Ligaria de xeito 
indubidábel o museo á cidade 
de Pontevedra e, de seguro, 
converteriase nun lugar de refe
réncia para os nacionalistas. A 
obra artística debe estar expos
ta porque segue a ser aleciona
dor. Neste momento hai ainda 
orixinais perdidos como o ál
bum Nós, obra dispersa en 
Buenos Aires e tamén en mans 
privadas. O Museo debería con
gregar a maior parte. posíbel da 
sua producción. 

GALIZA 
ANOSATERRA 

Manuel Rei Romeu. 
'CaStelao é a nosa figura nacional' 

-0- CARME VIDAL 

O SIMPÓSIO DA CORUÑA SERVÍU DE ANTESALA DAS COr,'!EMORACIÓNS QUE NO ANO 2000 SE ADICARÁN A CASTELAO NO 

50, ANIVERSÁRIO DO SEU PASAMENTO. ESTUDOSO DA SUA FIGURA, O PRQFESOR MANUEL ~El ROMEU DEFENDEU, NA 

SUA INTERVENCIÓN, A NECESIDADE DE DIFUNDIR A OBRA DE CASTELAO, UNHA OBRA, AO SEU ·VER, QUE AINDA NON 

ESTÁ A SER RECOÑECIDA NA SUA VALIA. NON DUBIDA REI ROMEU EN DEFINILO COMO A "NOSA FIGURA NACIONAL" E 

ENTENDE QUE CASTELAO SERIA CONSIDERADO UN PERSONAXE ESTELAR EN CALQUER CULTURA NORMALIZADA. AUTOR 

DA BIOGRAFIA CASTELAO PUBLICADA POR A NOSA TERRA, MANUEL REI EXPLICA COMO UNHA "MANIPULACIÓN" A UTILI

ZACIÓN DE CASTELAO POR PARTE DE ORGANIZACIÓNS CONSERVADORAS E CENTRALISTAS XA QUE, SEGUNDO AFIRMA, 

"É UN PATRIOTA GALEGO, UN NACIONALISTA, E É PATRIMÓNIO DE QUEN O PRATICA,, DOS QUE DIFUNDEN A SUA OBRA". 
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min é, desde lago, unha época 
fundamental porque se apre
senta radical e clarividente, o 
producto final. 

Como definiria entón ese pro
ducto finan 

No 1944 cando saiu á lus pú
blica o Sempre en Galiza dicia 
Castelao que entre o sentimen
to que deu no álbum Nós -do 
1916-18- e ese momento non 
houbera máis que unha liña de 
pensamento na defensa das 
clases populares galegas e a 
liberación nacional de Galiza. 
Basicamente son eses os dous 
pontos· do seu pensamento que 
no exílio se mostran con máis 
contundéncia. O sistema de 
estatutos autonómicos xa non 
serve á altura de 1940. 

Son dous pontos difíciles de 
asimilar desde posturas cen'
tralistas e conservadoras pe
ro, sen embargo, en aparién
cia Castelao é aceitad.o polos 
poderes públicos. Ai están as 
medallas oficiais que levan o 
seu nome. 

Teñen que baixar os presupos-
. tos, manipulalo, dicer, por 

exemplo, que defendía o bilin
güismo cando o que fixo foi pe
dir no Parlamento . un decreto 
de cooficialidade que xa lle fora 
concedido aos cataláns no 
1931. Non se pode descontex
tualizar o seu labor político. 
Sen dúbida é unha figura que 
interesa. Convén dar idea dun 
Castelao por unanimidade, pa
trimónio de todos. Coido que o 
contido político está na obra li
terária, na artística e tamén na 
ensaística e hai que entendelo 
nesa integridade. Chegou a ca
lar fondo na realidade do país, 
grácias tamén á arte, e fixo un
ha comunión co naso pavo. 
Castelao é un patriota galego, 
un nacionalista, e é património 
de quen o practica, dos -que di
funden a sua obra. Outra leitura 
é manipulación. 

O Parlamento fixo unha edi
ción de luxo do Sempre en 
Gal iza. 

Por parte do poder dase un 
certo maquiavelismo con res
pecto á obra de Castelao. A 
·edición luxosa do Sempre en 
Galiza quere convertelo nun li
bro magno, grandios.o, cori de
rroche de meios pero apenas 
coñecido. Seria ben mellar que 
se fixese unha tirada ampla e 
se repartise en centros de en
sino e bibliotecas. Non vale fa
celo obxecto de agasallo para 
políticos e autoridades, non 
vale repartir medallas sen cri
té rio; iso significa convertelo 
en santón, valeiralo de conti-

. do. Desde o poder non se 
practica o que significa a figu
ra de Castelao. 

Que espera da comemoración 
do ano 2000? 

Do pensamento político de 
Castelao téñense feito· moitas 
leituras. 

a táctica da estratéxia. Está 
claro, por exemplo, que condu
cir todo o proceso até o plebis
cito do Estatuto non significaba 
para el aceitalo como teito má
ximo senón abrir unha porta, 
concíbeo como un meio. Cóm
pre entender a sua evolución 

ideolóxica pero non segmenta-. , 
lo ou parcializalo. Podemos fa
lar da etapa dos anos trinta na 
que se decanta politicamente e 

Quero pensar que vai haber un 
ponto de evolución e dinamiza
ción da sua figura. -O congreso 
da Coruña foi pioneiro pe·ro es
pero que se publique a obra 
completa, incluidos os artigas 
que ainda están desperdigados. 
Con respecto á figura de Caste
lao tense que dar un cámbio 
fundamental e esa mudanza vai 
residir no papel que o naciona
lismo asuma. Ternos que ser os 
nacionalistas os que o saque- · 
mos do marasmo e do silencia
mento e concellos como Ponte
vedra van contribuir a que eso 
aconteza.+ 

Só entando a interpretación á 
lus dunha actuación política 

· determinada, cuns condicio
nantes concretos que · separen 

a etapa do exílio que ten sido 
tildada recentemente, seguindo 
os critérios de Ramón Piñeiro, 
como fundamentalista. Para 



10 GALIZA 
N11 912-ANO XXII ANOSATERRA 

C~MARCAS 

Os viciños acúsano de ocupación ilegal e desobediéncia 

Diz Guedes declara 
I 

como imputado polas obras do encoro de Umia 
.. P.B. 

O delegado do · Governo en 
Gallza, Xoán Miguel Diz Gue
des acudiu finalmente aos 
xulgados de Compostela o 
Venres 3 de Novembro para 
declarar como imputado por 
un delito de ocupación ilegal 
e desobediéncia en relación 
ás obras do encoro do Úmia. 
A coordenadora viciñal auto
ra da querella acusa a Diz 
Guedes de ordenará Garda 
Civil a protección dos traba
llos nunhas fincas de Maraña 
e Cuntis que segundo unha 
senténcia do Tribunal Superior 
de Xustiza tiñan que ser de
voltas aos seus proprietários. 

Diz Guedes no Xulgaclo de lnstrución N!! 2 de Santiago. A. PANARO 

que asegurou estar tranquilo, 
"se todos os conflitos sociais en 
Galiza, como o xerado pola 

oposición ao encoro do Úmia, 
se enfocasen através dos xul
gados, as forzas de seguridade 

nunca terian que intervir". "Co
mo pode falar Diz Guedes de 
violéncia, se o primeiro dia, o 
do levantamento das actas, xa 
estaban ali un cento de antidis
túrbios", apontan desde a Coor
denadora. Os afectados lem
b ran que as suas protestas 
sempre foron pacíficas e que, 
desde o princípio, recorriron 
aos trámites administrativos e 
xudiciais. Ademais desta que
rella, os viciños apresentaron 
27 .1-36 alegacións ao proxecto 
no 1995, sete conteciosos ad
ministrativos e máis de unha 
denúncia ante a Fiscalia. Diz 
Guedes mantén que a Garda 
Civil actua en fincas que non 
están afectadas pola resolución 
do Superior, pero desde a Co
ordenadora explican que a sen
téncia que anula a declaración 
de utilidade pública da obra 
afecta a todas as terras. • 

Diz Guedes tiña que declarar 
no xulgado o 24 de Novembro, 
pero non foi porque, segundo 
explicou, non recebara a ci
tación. Ese dia compareceu 
Agustin Fernández, presidente 
do organismo Augas de Galiza. 
A Coordenadora Anti-encaro 
confia en que o xuiz que instrue 
as dilixéncias prévias procese 
aos dous imputados e ordene 
que se abra unha vista oral. Os 
viciños indican que, cando me
nos, a querella traerá como 
consecuéncia o cumprimento 
da senténcia do Tribunal Supe
rior de Xustiza que anulou a 
declaración de utilidade pública 
da obra e a expropriación for
zosa e que implica a paralisa
ción das obras, até que o Tribu
nal Supremo se pronúncie a 
respeito do recurso apresenta
do pola Xunta. 

Os Governos español e· portugués 
rexeitan o proxe(to do encoro de Sela 

Para o delegado do Governo, 

A Comisión luso-española que 
regula o uso e aproveitamento 
dos rios internacionais nas 
suas zonas fronteirizas ven de 
rexeitar o proxecto de constru
ción do encoro hidroeléctrico 
de Sela, no tramo galego portu
gés do rio Miño. A Federación 
Ecoloxista Galega felicitouse 
pola- decisión pero critica que 
a Comisión inste ás eléctricas 
a apresentaren proxectos al-

ternativos menos impactantes. 

A Comisión sinala que· "a cons
trución do aproveitamento hidro
eléctrico de Sela -que promo
ven Unión Fenosa e Electricida
des de Portugal (EDP)- de 
acordo coas características do 
proxecto, produciria impactos 
negativos importantes que o in
viabilizan" pero insta ás electri
cas a apresentaren proxectos 

alternativos. A FEG, que está in
tegrada na Plataforma Ecoloxis
ta Luso-Galaica, pede que o Mi
ño internacional continua libre 
de aproveitamentos hidroeléctri
cos por ser un dos tramos flu
viais de maior interese natural 
da península e lembra que está 
proposto polo Governo portu
gués para formar parte da rede 
Natura 2000, que vai englobar 
os espácios protexidos na UE.+ 

p u 8 L 1 e 1 DA D E p o L í T 1 e A 

man •• f estacom nac•ional Sábado, 11 de Decembro, ás 5 
na Alameda de Compostela , 

1- Galiza é umha nacom que carece de soberania política porque sofre umha opressom nacional por parte do Estado espanhol. 
2- Galiza necessita por mera sobrevivéncia poder exercer o legitimo direito de autodeterminac;;om nacional, mas a Constituic;;om espanhola de 1978 nega-nos este direito 
democrático, recolhido na imensa maioria dos acordos e tratados intemacionais paradoxalmente assinados polo Estado espanhol. 
3- @s abaixo assinantes, cidadaos e cidadás galeg@s, apoiamos a campanha unitária que as organizac;;ons pollticas da esquerda independentista -AMI, FPG e Primeira 
Linha (MLN)- estám a reali~ar a prol do reconhecimento deste direito, como primeiro passo para que o nosso pals recupere a soberania conculcada desde há máis de 500 
anos polo Estado espanhol. · 

Ana Abol Longo, Desen.,.egoda 
EmllioAboCosla.
MarianoAbol Casia. Cmcelliio FPG 
EnmaAbelCruz.Prnle!onl 
Gl8"Afonso ~. T-cla banca 
cartosAllB¡Jlt.ara.---ÁlvSl8Z-SiMaÁJv818Zlglesias,Esludanle 
LIJlsÁJv818Zlrogo,Elludante 
Anlllnio IWtflfSZ Merollo, C8maroim/AMI 
NrllJA.AmalbRico.
-AnloioFemo,Closen1>f'!9811 
frsiciscoAraujMolO.
ManuelAreslaT-
-de ftioglade El 
fl91Cila> Jose Batia Craspo, Aultmmo 

---~ cartose.mo~.-Mlll. 

XooéBennúdezGandón, T
JoséM. lllancollaTeiro,Plnlor 
EmlioBIMco Rmiguoz. T-tloraslal/CIG 
-daTemi. O.-
llmael Bnl>coCmono, Ellud"'1lelEI 
kvtmllnlnclsiz"""""8s.Auxiior
DNBrsnlo CMonl. Clelen.._ia 
~--.-loa!ICIG 
-c.m¡ol.ebar*1s.Esl1Jdanm 
lJUeanO E. Clnll'lo. -
Teresa C-.. 9ejas, Slci*>ga 
MulóoC-..l.Opez. 
COll!MElaUM>Plimoira&.rlla(IVI) RubemcallanO--
Colaclivo Plllriólicodo fiologia, -
COll!Mdefioodiada~ 

Celso Camosallha-. --Camosallha Péroo, Rmp. _,AN.YHoc 
Emellio Ccolm, -
AlonooDiazAndrés,Mestno 
MorioOlaz1!u5181nno. E>ceculivoNacionalCUT 
-~~c:.noro 
lol"BealJlzilddSl~.T-
LuziaDanln(JJO:zSaX>.1le58n1J111V811 
Marla-.fdOgrllfa 
Artu!O es.ezR<áiguoz.-

Jooé'Ellploio-. Elludarlle Eolel"Mamho Cool*s, Coa-.. Nacional AMI Xooe lWI Rodrigues Fejoo, ASK 
luz fadllo Ro<t9'ez. Xubiladll - Mamho Cool*s. AmqJOloga Jo5n Certoo Rodrigues lllalelnl. Ot>reOo 
l.JllnfllfinaRelojco,T- En:anaMartnrzCclam.-., Manuel-V-ZSdino.-

·AntOnft!rMndez-°'*'ll"<IO&lndlqll Xullll>Mmtinez<lllrn. T- -Gaslnn'lnicadeMcu-. 
Fernmldoft!rMndezFemaldez.AllMel -~.T- C. SalgalloT-~ 
Xelúlft!rMndezlglesias llmia .......... C.O. T- Jol6Manue1Sl!lgue0o,Cemlnin> 

---- ~ -Sl!lgue0ol.6perz.C.-., LclaF<llMndezUeiZlalo,CAR l.curdallolión-.-USC MlguofSl!lgueOo"""'8z,Ecanomllla 

Jol6ferná1dezl'lllD,-- Jaime~-.--- MmiaXoseSen.Jose,Médica 
XméHonrique fernandezl'eraz. c-mo Xose Moura. ~ Joimoluls S&lChez Quinlelo. -
AIDnfaú.wJ Rmiguoz. -claADEG\ ---.... IMcic:oJUGA doEollola Vennole 
Ñllq.JOl1lla.-musiall Bonilo-Diaz. T- JúliaS&IChezS<Uo,CaT-. 
-~Vlnz.~ cartos~.Mestno ' Xaimo5*ÍdlBZV6'1µ!z 
-Gan:la - · Clesen..._io MlguofAngel-Romero, Opiririo Men:edesSanliagoSoOOJla. ~ 
MlguofGaldaNogalos,PalalblNacionaldaAMI Nen@scla-GrupodenUica Ana5-moVm.-~-

.>Jan-Gan:laRoc11'9m.~ Borxa-- ---T-Gende~ ,lbril\oiro ~~FucoGelnaz AIDnSSIUPa'ez.-AMI 
LIJllGOf>;ilezBlasco.- Muro--~ franciseoSel>iol'llfta,Ensinlnl& 
Xum>X.GalzMezCcndo,~ ManuelAnlonio-l.Clsada.Jomalisla -5""'oV*""8z,EI 
i.s... - lemoo, capnoin> Eug6flic>Oloro lJljo . El Angolica Sio. Camicoi'a 
luloGalzMezPonlob.T- -OloroPllino,PIOlessorderrúsica JuanJcséSc*>Vldal,T--
AlnulenoGa-.Sol>a._.., -Olorof'llino,AMI PacoSoulollaTeiro,~ 
M' PiarGa-. ~. CMWNG O!Mde Sen&n Oloro Roctiguoz. Xoreíll JUlioC. Sumez Sai6ns, Esludenlo AM!i101 
V.0-M.Ga-.~.- fucoo.iedoAboi;Or1.~debonca fnlnciscoSuso.ila~. Meolr8 
c.innonGmnaPenedo.-eacionaliSla Jooéllmia1'lwr4Jinl'á"ez. Rlntaneiro Ví<torT--
-Henneklllamsla.°'*'ll"<ID- Bnlixaf'llzc..nno ,c..n.r1iro/AMI c.innonT-.-
~HemasaizCle!TaE, T- Manuel f'llzAoms.--. Maile TIR1oGOmez. ~ 

---· EsllJclanfe André Pl!na, FERIFemll , Rosa Tolllo-.-· Toagolgrej85Pon!s ,AMI MarlllPl!naSanules,Esl.-... f>Uo-ferraoas,EslOOMle~ 
MarlllJooéJuslofemlilo,- F«nandoP*azl.Opez.-or Anla!naVsalaP-.-
Gesar Lago - Aul6nomo Joim 1'8n!s l.<lnn¡o, Bedel Fernmldo Yan¡oez_ Advogado 
Alrica Leira Sanmartim, func:ion6ria --~. CA-R Paulina Vá>quez, Poe4a 
MelJaUnllarosNoguoóa.PrimoWaLinlla(IUI) --Rolg .~ · Anl/JnV6'1µ!zfemiro,Téc:nicoToolro 
Jooéllnlam t.,._ BouQo, C8maroim/AMI Eva Rel Oleto. EWdarMIAMI Nan:iso ~ Gen:ia. llesen.,regado 
-LllpezCarracdas, Bióloga - RelmlJillal Garal>oe. desen1lf99ldo Bautisla Vega Tiiio, T111b. ~-da CIG 
Manuel Lllpez-.,, Eminonlo _.. M. Ramos Mnlo, Ernpnigado Xooé Ramón Vooiro Nc¡µlira, Meslre 
Xinoll.llpezOuteiro ,&ludelltol'EMWgrarn P!UoRicof'oinceiras.CaniléCenlral franciseoJ. Vio,GarpinteOo 
F«nando l.6pez f'lala. ~ f'limeire lilha(Ml.N) Jo5e Lllfs Vda. Desempegado 
Jol6 Manuel l.6pez Tonenle. Peoml CA-R Armando Rivadiilul. MOi. Monlle Vlla. Camicoi'a 
Xoselarer-..Eiriz. E<i.<:alor AnlónioRa:al'onls, ~ P8dmVllaT-. CaniléCentnf PrimoWaLima 
-~G5t:ia.Esludne-OU.IEM BraisROO\a~.Opiririo~ Mn.V .... Esailof 
Bernardo lüí2 V8zquez. PY-.,. Xoan Car1os Rodriguez. Ens"'8nte 
Xosé-Ab&. Mari'.eilo GonZlllo HMrique RodrlguezAt1lllrff1. Estudanlo 
--fomAnde2. F- Xslcartos RodrlguezAnsia, -.CIG-Adm. 
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Constitúese 
a Plataforma 
pala Defensa 
dos ríos 
SareRoxos 

Viciños de Ames afectados 
pola minicentral eléctrica 
que a Xunta sacou a con
curso para construir nos 
rios Sar e Roxos veñen de 
constituir unha Plataforma 
para evitar a sua instalación 
e frear o deterioro que so
fren a fauna e a flora fluvial. 
Denúncian que ao seu paso 
por Laraño, o Sar é un rio 
marta, cun alto grau de con
taminación -porque a de
puradora non ten capacida
de para tratar todas as au
gas residuais de Santiago
e que o seu represamento, 
lonxe de aumentar a cuali
dade da auga e da vida dos 
viciños, aumentaría o risco 
de inundacións e anegaria 
un muiño e unha ponte re
collidos como património a 
protexer. 

Vários viciños de Laraño e 
Villestro, a Asociación para 
a Defensa Ecolóxica de Ga
liza (Adega), concelleiros de 
Ames e o Concello de San
tiago apresentaron alega
cións en contra do proxecto. 
A Plataforma, ademais de 
manter reunións cos grupos 
parlamentários da oposi
ción, recolleu en cinco días 
máis de 850 sinaturas dirixi
das ao conselleiro de Médio 
Ambiente e de Sanidade, 
nas que solicitan que se de
negue a autorización para a 
minicentral e que se dea 
cumprimento a lei 
91/271/CEE, que ooriga a 
sanear eficientemente os 
verquidos de Santiago e re
cuperar as suas ribeiras an
tes do 2001. Contan co 
apoio de 16 asociacións vi
ciñais, a Federación de Aso
ciacións de Viciños do 
Rural, Adega, a Coordena
dora Galega para a Defensa 
dos Ríos, que agrupa a trin
ta colectivos, a Asociación 
de Defensa dos Muiños, a 
FEG, con 26 agrupacións, e 
SLG e a Asociación de A/u
nos e Máster en Saúde Pú
blica. 

Segundo a Plataforma a mi
nicentral agravaria o deterio
ro do rio porque "as augas 
súcias serian represad.as, fa
vorecendo depósitos de fer
mentación, co conseguinte 
risco sanitário e de inunda
cións en momentos de riada, 
xa que o volume de augas 
que saen da depuradora po
de triplicarse en épocas de 
choiva. A auga contaminada 
e desviada por canles até as 
turbinas, incorporariase dous 
quilómetros máis abaixo, 
mentres nese tramo intermé
dio o rio quedaria seco, con 
pozas pestilentes e unha'l,pá
tina gris recobrindo o leito". • 



Galicia, sociedade 
democrática 

MANUELCAO 

Desde o ponto de vista da estrutura económica e social inter, 
na podemos considerar a nosa terra como unha sociedade de, 
mocrática convencional. Vexamos algunhas características: 

a) A estrutura da propriedade é relativamente igualitária 
existindo unhas condicións de partida pouco diverxentes. A 
conquista de médios de vida próprios·asentada na existéncia 
de direitos de propriedade territorial, imobiliária ou mobiliá, . 
ria constitue un colchón sólido no que asentar un grao de 
autonomia importante á hora de decidirse por unha opción 
política ou por outra. O descrédito da clase política, o ab5' 
tencionismo ou a simples desconfianza sobre a actividade 
polf tica é unha actitude sana e democrática que nos aproxi, 
ma aos países máis avanzados. Difícilmente, medrarán neste 
país os grupos políticos fanatizados que requiran un grande 
entusiasmo e grao de convencemento por parte do cidadán. 
A consideración do político como membro dun grupo que 
busca e maximiza os seus intereses é absolutamente moder, 
na e atinada sendo, ademais, moi útil para exercer a función 
de control e a correción de excesos. A postulación de ideas 
xerais e a defensa de posturas ideolóxicas sen suporte prático 
ten pouco que ver co interese do cidadán galego que adopta 
unha posición moderada e pragmática semellante á dos paí, 
ses democráticos consolidados, materializada na demanda de 
propostas concretas e tanxíbeis que se poidan aplicar e levar 
á práctica de xeito case imediato. 

b) As estruturas sociais básicas da família, costumes, reli, 
xión, etc. favorecen a liberdade e a toleráncia. Nengunha 
destas institucións é tan poderosa para anular e rexeitar a 
percepción, elaboración e aplicación de novas ideas. O co, 
ñecido dito de "Deus é bon, pero o Demo non é mau" é to, 
do un compéndio do relativismo co que se considera cal, 
quer opinión, créncia ou idea na Galiza. esta siruación po, 
de ser negativa para a coesión grupal pero, en troques, é 
idónea para o frorecemento da democrácia. 

c) As estruturas políticas e a actuación do Estado son as que 
operan negativamente á hora de exercitar a democrácia. 15' 
toé asi polas características da elite política e administrativa 
que domina Galiza desde hai séculas. Estes grupos acusan un 
compoñente autoritário e intolerante derivado da sua proce, 
déncia e formación histórico,política que multiplica o seu 
poder aquí debido a que o instrumento básico no que asenta 
e utiliza como ariete é a Administración Pública. As institu, 
cións estatais son especialmente idóneas polo sometemento 
ao control político do Executivo e pola dependéncia dun 
Orzamento público historicamente manipulábel sen grande 
risco en España. O monopólio do poder público imposibilita 
o seu control en auséncia dunha sociedade civil force. 

'Dificilmente~ medrarán 
neste país os g.rupos políticos 

fanatizados que requiran 
un grande entusiasmo e grao 
de convencemento por parte 

do cidadán" 

A consideración de Galiza como sociedade democrática 
haberá de inducir nos axentes políticos e sociais que ope, 
ren na nosa terra comportamentos e estratéxias semellan, 
tes aos dos países democráticos convencionais de xeito que 
só a apresentación de propostas, programas e práticas polí, 
ticas razonábeis e viábeis fará que a opinión eleitoral da ci, 
dadania galega mude significativamente.+ 
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Négase a debatir a situación mália as múltiples denúncias dos concellos 

o· Governo galego 
·afirma descoñecer o caos de Correos 

-0- P.C. 

O debate a respeito da "situa
ción na que se atopa o servizo 
postal universal na Galiza" ti
vo que ser retrasado, mália ser 
un dos pontos da orde do dia 
do pasado pleno do Parlamen
to. A causa é que o governo 
galega descoñece esa situa
ción porque é competéncia do 
governo central e este non re
mitíu ainda a información que 
se lle demandou sobre o tema. 
Resulta paradóxica esta xusti
ficación, cando tanto os vici
ños de numerosos concellos 
como os próprios traballado
res veñen denunciando a dei
xazón que padece este servizo 
e os retrasos que provoca na 
entrega da correspondéncia. 

Desde hai máis dun ano véñen
se sucedendo denúncias por 
parte de viciños afectados polos 
retrasos de Correos. As de
ficiéncias no servizo teñen pro
vocado nos usuários numerosos 
problemas, ao non chegar ao 
debido tempo as notificacións · 
dos bancos ou de empresas. 

No concello de Ames estas de
ficiéncias foron causa de nume
rosas mobilizacións, non só de 
usuários senón mesmo de tra
balladores. O mesmo acontece 
en outros concellos, como o de 
Gondomar. A precariedade do 
servizo chega a tal ponto que no 
Val Miñor, o carteiro rural reune 
aos viciños nun bar nun dia pre
fixado e vai cantando os nomes 
para que os nomeados recollan, 
in situ, a sua correspondéncia. 

Segundo un informe realizado 
pola CIG, "a situación da Galiza 
non admite comparanza con 
nengunha nacionalidade do Es
tado español". A causa de fundo 
·é o desmantelamento dos servi
zos rurais a busca do incremen
to da rendibilidade económica 
na Xefatura da Zona 1ª, que 
abranxe toda Galiza. O resulta
do foi unha reforma das cartei
ras rurais, que foron refundidas 

para aforrar persoal. A conse
cuéncia imediata é a imposibili
dade para os traballadores asu
mir, na xornada estipulada -7 
horas-, "o percorrido e a carga 
de traballo" da sua competéncia. 

Como resultado desta reforma, 
ao non poder cobrir todo o perco
rrido para completar o reparto, os 
traballadores tiveron que optar 
por facelo en dias alternos, "cir
cunstáncia que é perfeitamente 
coñecida pola Xefatura da Zona 
de Galiza e polos Xefes Provin
ciais e até impulsada polos mes
mos dicíndolles abertamente ao 
traballador, ainda que nunca por 
escrito, que faga o reparto un dia 
·por cada lado", subliña o informe. 

Solucións parciais 

Por parte do servizo de Correos, 
as solucións que se dan a estes 
problemas son de carácter pon
toal. En Ames, logo de numero
sas mobilizacións viciñais, das 
denúncias de todos os sectores 
sociais e mesmo da apresenta
ción, a proposta do BNG, de 
mocións en demanda de servi
zo·s básicos, como un incremen
to do horário de atención ao pú
blico -até o de agora só de 
duas horas-, de apartados de 
correos, de fax ademais do ne
cesário incremento de persoal 
chegóuse a un acordo. 

Logo dunha xuntanza dos repre
sentantes municipais nacionalis
tas co responsábel da zona, o 
pasado mes de Outubro, e da 
entrega das sinaturas recollidas 
entre os viciños, a finais de No
vembro a López Méndez, xefe 
de Correos de Santiago, a com
pañia comprometeuse a contra
tar máis per5oal. Até o de agora, 
segundo explica Xosé Fernán
dez, concelleiro do BNG, o Milla;. 
doiro, con máis de 6.000 habitan
tes e Bertamiráns, con máis de 
3.000, só dispuñan de dous tra
balladores para facer o reparto. 

Sen embargo, esta medida, 
aprobada para un concello en 

concreto, só solventa a situa
ción desta zona. Entrementres, 
a precariedade continua a ser a 
característica no resto do país. 
O próprio Parlamento Europeu 
xa detectou este problema hai 
máis de dous anos e aprobou a 
Directiva 97/67/CE. 

Nesta directiva recóllese que "as 
discrepáncias observadas no sec
tor postal teñen unha repercusión 
importante nos sectores de actM
dade cunha especial dependén
cia dos Servizos Postais e frean o 
progreso cara a cóesión interna 
da comunidade posto que as re
xións que non se benefícian de 
servizos postais de caJidade da
bondo, atópanse desfavorecidas 
no que se retire tanto aos seus 
envios de correspondéncia como 
á distribución de mercadorias". 

Para corrixir estes desequili
brios estabelécese a necesida
de de "garantir un servizo Postal 
universal que corresponda a un 
conxunto mínimo de servizos de 
calidade especificada" e subliña 
que este servizo atinxe a todos 
os usuários "calquer que sexa a 
sua localización xeográfica". 

A Directiva Comunitária foi 
transposta ao Direito estatal no 
ano 1998, mália a que segue 
sen cumprirse o seu contido. De 
feito, en resposta a unha pre
gunta formulada polo europarla
mentário nacionalista, Camilo 
Nogueira, a respeito deste pro
blema, reitérase a necesidade 
de que o servizo sexa prestado 
todos os dias laborais ou cando 
menos cinco dias á semana. 

Á vista da situación de precarie
dade descrita por Nogueira na 
sua pergunta, respóstaselle que 
a Comisión investigará o asunto 
e lembrará ás autoridades esta
tais as abrigas contraídas para 
garantir a universalidade do ser
vizo. Sen embargo, na própria 
Galiza o debate sobre este 
asunto tivo que ser retrasado 
porque o governo non contaba 
coa información necesária. • 
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Fanse horas _extra-de balde e non existe~ quendas definidas para as dependentas 
. ~ .. 

O cc>1ni~· ~e .empresa ~as tendas de Zara 
de~úni:ia irregUlárid~des no horário laboral 
i· . 

. éo- CtSAR LORENZO GIL 

O comité de empresa das ten
das de Zara da provincia d~ 
Pontevedra denunclou dlante 
da Inspección de Traballo di
ferentes irregularidades que 
realiza a dirección da empre
sa téxtll e que, segundo a pre
sidenta deste comité, Mar Ga
mallo, de C.omisións Obreiras, 
"danan os direitos fundamen
tais das traballadoras". Entre 
os problemas que se consig
nan dentro destas tendas de 
roupa destaca a falla dunhas 
quendas definidas, a existén
cia de horas extra que non se 
cobran e práticas alleas ao 
convénio do sector, como a · 
obrigatoriedade de tomar vaca
cións en períodos non hábiles. 

Este comité de empresa, o pri
meiro que as dependentas de 
Zara forman na Galiza, e com
posto por nove membros de Co
misións Obreiras, permitíulle á 
dirección da compañia remediar 
estes desaxustes ~urañte os pri
meiros oito meses da sua xes
tión. Pero a empresa non reac
cionou e o comité decidíu acudir 
a Traballo para que s~xa a sua 
inspección a que xulgue se a si
tuación que viven as traballª
doras se axusta á lei. . 

As representantes dás traballa .. : 
doras· afirman que nas tandas de . 
Zara non existe coñecimento por 
parte do plantel de muitos dos 
~eus direitos·e que se pisan conti- · 
nuamente conceptos tais como o -
deber de conceder descansos ou · 
a necesidade d.e pagar as horas 
extra que se_ fagan. "As .emprega- . 
das saben a que hora teñen que 
entrar, ainda que llo digan o dia 
antes, pero nunca cando saen. 
Cáda traballadora está facendo 
duas horas de balde como mé
dia", dixo Gamallo. Estas horas, 
ás veces, compénsanse con des
canso,. unha medida inaceptábel 
segundo o comité. "En Zara percí
bese unha comisión por venda, 
repartida a partes iguais entre as 
traballadoras que están presentes 
nese dia. Se a unha empregada 
se lle pagan horas extra con des
canso, está perdendo esta comi
sión", afirrnou Gamallo. 

Outro dos problema~ cos que se . 
atopan as depend~ntas é a falla 
de información e o escurantismo 
que arrodea as suas_quendas de 
labor. "Non existe uri horário de
finido e son as encarregadas de 
sucursal as responsábeis de po-
ñer as ho1as de entrada._ Cada Sen-respecto polo leí 
dia pode entrarse a unha hora 
diferente, sen case comunica- 'As irregularidades chegan á ser 
ción prévia". Para Mar-· Gamallo, ilegais. ·Zara contráta habitual-ª solución a este problema é mente persoal a_ meio de empre
ben doada, criar uns. horários ti~· - _ ·sas de traballo temporal (ETT), 
xos, e non se toma por intereses que, se ben se utilizan para ·face-
qomerciais. "En Zara non. existen ren sustitucións, acaban asumin-
as relacións laborai~. fórmase do o período de traballo como un 
muito en matéria comercial para_ . exame para poder entrar no 
aumentar as vendas pero as en- plantel, algo proibido por lei. Ou-
carregadas non teñen nen idea tra prática tamén ilegal denuncia-
da como levar unha equipa de da polo comité ten relación coas 
traballo. A situación é tan grave retribucións que perciben as em-
que hai traballadoras que, a se- pregadas procedentes de ETT. 
mana que hai un festivo, des- "Ainda que a lei indica que este 
cansan un dia menos, dada a ig- tipo de persoal ten direito a co-
noráncia das suas xefas de que brar os mesmos cartos cós em-
os dias santos non computan". pregados en p~antel", informou 

Meli Pérez, secretária do comité, 
. "en Zara a comisión que lles per
tenceria non se lles paga, ainda 
que elas entran no reparto e é a 
empresa quen recibe ese gaño". 

En relación ao respecto que de- _ 
beria ter a dirección de Zara co 
convénio do sector téxtil polo que 
se rexe tamén se detectan irregu
laridades. Ese convénio indica 
que as vacacións só se poden to
mar entre Abril e Outubro pero as 
dependentas de Zara só poden ir 
de vacacións logo das rebaixas, 
polo que as vacacións de inverno 
(entre finais de Xaneiro e Marzo) 
están fora do convénio. Gamallo 
e Pérez tamén se queixan de que 

A.N.T. 

as traballadoras nunca poden 
descansar 30 dias seguidos, se
nón que sempre se fraccionan en 
períodos de 15 dias, "sen máis 
control que a própria vontade das 
encarregadas", aclarou a presi
denta do comité. 

Mar Gamallo tamén denunciou a 
represión sindical que están so
f rendo os membros do comité, 
que se traduce en perda de in
centivos salariais e presión contí
nua sobre as suas accións. Se
gundo a .sindicalista, a dirección 
empresarial está actuando de 
má fe, desconsidera.ndo cons
tantemente a este órgano escolli
do polas próprias empregadas. • 
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Non se liquidou 
a débeda aos afectados 
polo Aegean Sea 

Cando se cumpren 7 anos 
do accidente do buque pe
troleiro Aegean Sea, que 
supuxo unha gran catástro
fe ecolóxica e económica 
para Galiza, as contrarias 
de pescadores afectadas 
ainda non percibiron a totali
dade das indenizacións que 
a Administración lles adebe
da polos prexuízos que pro
vocou para este sector. Pa
ra os membros desta 
contraria é inadmisíbel que, 
ainda despois de que os tri
bunais responsabilizasen do 
sinistro ao capitán do barco 
e máis ao prático do porto, 
o Govemo español non exi
xa do OIPC Fund -organis
mo internacional que xestio
na estes pagos- a 
liquidación das cantidades 
que tañen o direito de reci
bir. O Governo admitiu o im
pago logo de que o BNG lle 
formulase unha pregunta 
sobre este tema no Congre
so dos Deputados.• 

Debate sobre 
a nova fiscalidade dos 
montes en man comun 

O Auditório da 
Universidade de Santiago 
acolle o dia 11 de 
Decembro unha xornada 
sobre a nova fiscalidade 
para os montes viclñais 
en man comun. A xomada 
divídese en duas partes; 
na mañá, unha mesa 
redonda, con 
representantes da Xunta, 
os avogados Xermán 
Souto e Callxto Ascarlz e 
Xosé Velras, membro da 
Federación Ecoloxlsta. Na 
tarde, outra mesa redonda 
na que se trata "A 
tramitación do Imposto e 
as comunidades de 
montes", co ex deputado 
e avogado Antónlo Dlaz 
Fuentes, e a experta fiscal 
Piiar Fernández Mlragaya. 
A organización convida a 
todas as comunidades de 
montes a participar neste 
debate sobre o novo 
Imposto e subllña que o 
monte vlclñal ten unha 
enorme lmportáncla na 
Gallza, con máls de 
600.000 hectáreas.• 

Galiza, 13 pontos 
por baixo 
da converxéncia coa UE 

A economia galega está 13 
. pontos por debaixo da 
converxéncia coa Unión 
Europea e nen sequer 
consegue alcanzar a meia 
do Estado español. Estes 
dados foron publicados nun 
informe sobre a renda 
estatal en España e a sua 
distribución autonómica, 
editado pola Fundación 
BBV. Segundo este informe, 
Galiza ten un PIB de· case 
5.000 millóns de pesetas 
correntes, por detrás de 
Andalucia, Catalunya, 
Comunidade Valenciana, 
Euskadi e Comunidade de 
Madrid.+ 
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·'1'bs sindicatos estatais deron por rematadas aS mobilizacións 
1AsrANo e as auxiliares do sector naval. · 
1 ... tr '". -;¡. 

·non teñen garantida a.continuidade 
1 

~ P.C. 

Logo dunha semana de mobili
zacións pola falla de carga de 
traballo, os traballadores dos 
estalelros públicos estatais es
tán á espera de que se inicien 
as negoclaclóns anunciadas 
para o próximo 14 de Decem
bro. Polo momento, nen os sin
dicatos CCOO e UGT nen o Mi
nlstérlo de lndústria teñen 
adlantado en base a que crité
rlos se estabelecerá esa nego
ciación. O que se sabe é que a 
contlnuidade da actlvldade do 
estalelro galego Astano está 
en entredlto, logo de que xa se 
anunciara, a princípios do pre
sente ano, que se abrlria un ex
pedente de regulación de em
prego que restarla capacida
de produtiva á pranta ferrolá. 

Manifestación dos traballadores de AsrANO, en Santiago, a pasada semana. A. PANARO 

A menos dunha semana para 
que se inicien as negociacións, 
todo parece apuntar a que, outra
volta, os estaleiros galegos, no
meadame nte Astano, servirán 
como moeda de cámbio para sol
ventar as reclamacións de maior 
carga de traballo para o sector. 

Detrás desta situación, o deputa
do do BNG, Xosé Díaz, apunta 
que se atopa o "progresivo cum
primento das decisións estratéxi
cas da DCN (División da Constru
ción Naval da SEPI)", segundo as 
que Astano non poderá voltar á 
construción naval convencional e 
nas que mesmo se pon en cues
tión "o mantimento da empresa 
no sector off-shorfi'. Ambas deci
sións foron aprobadas polo gover
no central co apoio dos sindicatos 
CC.00. e UGT e coa conivéncia 
da Xunta de Galiza. 

padecer as limitacións impostas 
polo proceso de "reconversión" e 
segue excluida do réxime de axu
das ao financiamento. 

Para xustificar estas limitacións, o 
próprio ministro de lndústria, Jo
sep Piqué acusaba a Corea do 
Sul de ser a responsábel da "si
tuación", pela sua "competéncia 
desleal". O ministro aproveitaba a 
paralisación das mobilizacións 
para anunciar que, alén das me
didas previstas pola Comisión 
Europea en ámbitos interna
cionais, o governo tiña previsto 
adoptar "outras iniciativas admi
nistrativas, económicas e sociais" 
recollidas na Lei de Acompaña
mento dos orzamentos do 2000. 

Negociacións 
A situación da que parte o esta
leiro gaJego, tras dos reiterados 
anúncios de aplicación dun novo 
expediente de regulación de em
prego, a caréncia-de carga de 
traballo para os primeiros meses 
do próximo ano e as ofertas que 
alguns dos traballadores come
zan xa a receber para traballar 
nos estaleiros de Xixón ou Cádiz 
son dabondo significativas. 

Por iso, as negociacións anuncia
das para o próximo dia 14 de De
cembro, non semellan pretender 
solventar os problemas que pa
dece este estaleiro, senón, pota 
contra, incidir nas liñas de actua
ción xa comezadas. Máxime ten
do en canta que Astano segue a 

Sen embargo, detrás de Corea 
están "as diferentes políticas in
dustriais dos estados e empre
sas no reparto da demanda a 
nível mundial" sinala Díaz. • 

De todo en Seattle 
Muitos se perguntaban quen era esa xente que ar
mou a protesta en Seattle durante a conferéncia 
ministerial da Organización Mundial de Comércio. 
Non todos os que protestaron en Seattle estaban 
máis ou menos en contra da globalización. Habia 
razóns para todos os gustos. Vexamos. 

Muito antes de que comezara a conferéncia e chega
ra a ela Bill Clinton, importantes grupos de presión 
estadounidenses tiñan planificado facer-se ouvir. A 
AFL-CIO e os Teamsters (sindicato maioritário nos 
EEUU e sindicato de transportistas respeitivamen
te) lograron concentrar perta de 30.000 persoas en 
Seattle o dia da conferéncia de Clinton, segundo 
dados da prensa norteameriana. Pero tamén estaban 
ali os agricultores norteamericanos da National Far
mers Organization e a American Com Grovers. Ta
mén protestaron en Seattle os lobbies electrónico e 
do aceiro. Por outra banda, tamén estaba Greenpea
ce e distintas organizacións de defensa do médio am
biente. De direitos humanos, intelectuais e repre
sentantes da sociedade organizada, organzacións de 
defensa dos consumidores, ademais de grupos políti
cos radicais norteamericanos, até chegar a perto de 
mil organizacións non guvemamentais. 

Como se ve, os participantes na protesta tiñan inte
reses contraditórios e mesmo antagónicos. Por exem
plo, os agricultores norteamericanos estaban ali para 
defender a eliminación total dos subsídios á exporta
ción (apontando directamente a Europa), mentres 
defendían sen porse rubios as axudas ás explotacións 
familiares (norteamericanas, por suposto). Os lobbies 
do aceiro e a electrónica protestaban en Seattle con
tra o dumping de prezos e pulaban por unha liña dura 

en matéria de liberalización do comércio. Todos sa
bian que en precampaña eleitoral Clinton non ia a 
xogar-se o voto, de tal xeito que iso explica as duras 
palabras do presidente USA no seu discurso en con
tra dos subsídios agrícolas, ameazas de sancións, etc. 
E tamén explica a estratéxia norteamericana de in
fl.exibilidade antidumping (o que fixo imposíbel cal
quer acordo co Xapón e Korea), e liña dura no tema 
dos subsídios agrícolas da UE. O que pasou en Seat
tle tiña tantas leituras en clave interna norteameri
cana que o Partido Republicano está xa convocando 
a todas as "forzas de Seattle" para que bloqueen a en
trada de China na OMC. 

Outro grupo de organizacións protestaron en Seattle 
contra determinado xeito do comércio mundial e 
pularon por un modelo de mundialización "humana
mente aceitábel". E logo estan os sindicatos nortea
mericanos que non se sabe moi ben o que queren. 

O que quedou claro en Seattle é que o que se está 
a xogar na Ronda do Milénio ten unha importán
cia crucial. Surprende por tanto o escaso interese 
que o tema captou na Galiza. Só a CIG organizou 
unhas xomadas de análise en Pontevedra sobre o 
que se estaba a debater en Seattle. O que ali acon
tenceu demostra que se está a a formar un movi
mento internacional contra a globalización e que 
hai que achegar-se a el. Está tomando corpo unha 
contestación política global contra o modelo uni
polar da globalización, ese que afonda nas desigual
dades sociais, destrue o médio ambiente, xera peri
gos contra a saúde, atenta contra a identidade cul
tural dos povos e aboia formas decimonónicas de 
explotación dos traballadores.+ 
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Avaliación · 
de alunas 

Un grupo de mestres que 
está a facer o curso de espe
cial id ade en Audición e 
Linguaxe na Coruña e que 
se ten que incorporar aos 
centros o vindeiro 15 de 
Decembro, protestan diante 
da Consellaria polas situa
cións problemáticas que se 
van producir. Unha das si
tuacións irracionais na que 
se atopan é "que nos incor
poremos sen ter a posibili
dade de compartir uns días 
co noso substituto, para co
ñecer o máis detalladamen
te posíbel, o proceso de tra
balllo seguido ao longo do 
trimestre, a matéria traba
llada ou a resposta dada po
lo colectivo de alunas". Re
señan que se van producir 
problemas con pequenos de 
tres anos que non coñecen 
ao profesor. Non conside
ran lóxico que sexan eles, 
os que se van incorporar, os 
que teñan que acudir ás 
reunións de avaliación 
"cando descoñecemos aos 
alunos e non traballamos 
con eles a matéria avaliada. 
Avaliar noñ é intercambiar 
notas!" Nese sentido sina
lan que non van avaliar a 
nenos que non coñecen e 
que esperan que a avalia
ción este feita polo mestre 
que impartíu clase no pri
meiro trimestre. 

Afirma este grup_o de máis 
de trinta mestres e mestras 
que unha das solucións para 
esta problemática pasaria 
por pagar sete dias máis de 
salário aos mestres que im
partiron a especialidade de 
Audición e Linguaxe até 
agora. Dese xeito, poderian 
compatir aula os dous mes
tres poñéndose ao dia do 
progreso dos alunos. Para os 
mestres, o feito de que a 
Consellaria non adoite esta 
medida evidéncia "un siste
mático empeño en dar un 
tratamento meramente bu
rocrático a un curso que, 
formativamente, resulta 
moi interesante en moitos 
dos seus módulos". 

"Resulta como mínimo cu
rioso que neste caso se 'teña 
unha preocupación tan for
te polo gasto, pedagoxica
mente totalmente xustifi
cado, e noutros se deixe 
gastar a mans cheas sen 
nengun tipo de control nen 
límite", din.• 
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Margarita García quere conseguer 500.000 sinaturas para propañer no Congreso que os nenos enfermos como Vanessa non reciban 
só 6.000 pta. ao mes. - A.N.T. 

Apresentan en Ponteareas unha iniciativa lexislativa 
para incrementar as axudas aos nenas con enfermidades dexenerativas 

Seis mil pesetas 
ao mes para doenzas incurábeis 
9C> A. ESTtVEZ 

Margarita Garcia López xa ten 
máis de 331.000 sinaturas re
collidas das 500.000 que pre
cisa para acudir ao Congreso 
dos Deputados. A sua filla, 
Vanesa Jiménez, sufre unha 

· doenza chamada o Síndrome 
de McCune Albrigth, que se 
fundamenta na fraxilidade dos 
osos e na preséncia de tumo
res no cerebro. Non pode ca
miñar e a sua estatura corres
ponde a dunha cativa de catro 
anos en troques da dunha ra
paza de dezasete, a sua idade 
verdadeira. Margarita Garcia 
apresentou a iniciativa en 
Ponteareas, despois de que 
unha vlclña desta vila, cun pro
blema semellante, oferecéra .. 
-se a axudala na sua campaña. 

Os nenos con doenzas como a 
de Vanesa receben do Estado 
seis mil pesetas ao mes men
tres non son maiores de idade. 
O pagamento efectivízase ca
da seis meses. Setenta duas 
mil pesetas ao ano que supo
ñen unha cantidade ridícula 
para os gastos a afrontar. Mar
garita López, que reseñou que 
oitocentas mil famílias en todo 

i Estado teñen problemas eco
nómicos para enfrentarse á en
f ermidade, explicou a sua si
tuación. "Cobraba a renda de 
integración social da Comuni
dade de Madrid pero foime reti
rada cando me colleron ven
dendo patacas, do que vivo ac
tualmente", explica. Tamén si
nala que un beneficiario anóni
mo fináncia as suas viaxes pa
ra explicar o cometido da .ini-

ciativa e que un grupo de 
axentes da policia tañen apa
driñada a Vanesa, ingresándo
lle periodicamente unha canti
dade económica de axuda. 

Aos problemas derivados por 
unha doenza 

a Seguridade Social e que te
ñen que ser abonados inte
gramente pola sua nai. Ao la
do de Margarita nesta rolda 
de prensa, sentouse Begoña 
Laso, unha viciña de Pontea
reas que atravesa unha situa-

ción semellante. 
que lle foi detec
tad a aos tres 
anos, cando 
fracturou unha 
perna, únenselle 
os derivados da 
sua situación 
económica. A 
obrigación de 
escolarizala le
vou á rapaza a 
un centro para 
nenas de Sín
drome de Down, 
do que saiu cun
ha cadeira rota. 
Margarita García 
ensina a ler e a 
escreber a sua 

Unha cadeira 
de rodas 
eléctrica 
achégase 

O seu fillo, Ví
tor, padece un
h a Distrófia 
Muscular de 
Duchene, enfer
midade que lle 
foi detectada 
tras a teimosia 
da sua nai dian
te dos médicos 
da Seguridade 
Social. Desde 
hai anos preci
sa dunha cadei
ra de rodas e, 
mália cumprir 
lago os dez 
anos, o seu rit-

ás 600.000 
pesetas e a que 
se precisa para 
bañarse, 
ás 50.000. 

tilla desde aque-
l a. "Non era o 
centro- apropria-
do para ela, pe-
ro ameazaban 
con retirarme a 
custódia se non 
a escolarizaba ", comenta. 

Cadeiras 
de 600.000 pesetas 

Margarita García coida que é 
urxente aumentar as axudAs 
públicas para os nenos con 
enfermidades como esta, xa 
que precisan medicamentos, 
atencións e veículos específi
·cos. Medicamentos que no 
caso de Vanessa non costea 

mo de creci
mento foise pa
ral isando. Acu
de ás reunións 
da Asociación 
de Enfermos 
Musculares, on
de coñece a ou-

tros rapaces con distróf ias. 

As duas nais puxeron de mani
festo as necesidades dos nenos 
con estas doenzas. Como 
exemplo, a cadeira de rodas 
eléctrica na que se, conduce Ví
tor custa ao redor de 600.000 
pesetas, e a que precisa para 
poder ser bañado 50.000. "Moi
tos gastos para recebir unha 
axuda de seis mil pesetas ao 
mes", sinalan.+ 

Xantar de solidariedade 
con Cuba en Pontevedra 

Amigos de Cuba, a 
asociación de solidariedade 
coa illa desde Pontevedra, 
organiza por séptimo ano 
consecutivo un xantar soli
dário con Cuba, a celebrar 
o Sábado 18 de Decembro 
no Hotel Galicia Palace de 
Pontevedra. Un bono de mil 
pesetas será a aportación 
dos asistentes xa que a re
cadación será ingresada na 
canta internacional de 
solidariedade con Cuba, 
através do consulado gale
ga. Precisamente o cónsul 
Humberto Fernández 
Reinoso intervén nesta co
mida xunto ao presidente 
da asociación, Xoán Xosé 
Soto. Tras o xantar, a músi
ca corre a cargo de Fórmu
la Clave, grupo orquestral 
cubano. Para quen estea 
intersado en participar nes
te acto solidário, está dispo
ñ íbel o teléfono 
616846351.• 

Xuízo a dous mozos 
contrários 
á empacadora de Vilaboa 

O Xoves 16 de Decembro 
celébrase un xuízo en Pon
tevedra contra André Mar
tins e Óscar Gomes, aos 
que se lles acusa de 
desordes públicas e aten
tado contra a autoridade, 
polo que o fiscal solicita 
tres anos e medio de 
prisión e unha multa de 
350.000 pesetas. Estes 
dous militantes da AMI 
participaban nunha mani
festación contra a empaca
dora de Vllaboa. A organl· 
zaclón xuvenll, que deu 
unha rolda de prensa en 
Compostela o Xoves 9, ten 
convocada unha protesta 
ás once da mañá do dla 16 
dlante do concello. Subll
ñan a solldarledade recebl
da de escritores como 
Méndez Ferrln, M1 Xosé 
Quelzán, Miguel Anxo Fer
nán Vello e Alfonso 
Sastre.+ 

Real Sociedad e Athle6c, 
coas seleccións bascas 

Os clubes da Real Sociedad 
de Donosti e o Athletic de 
Silbo iniciaron a semana pa
sada unha campaña a prol 
da constitución d~ 
seleccións deportivas 
bascas, i.con capacidade de 
participar en competicións 
oficiais, coincidindo co derbi 
no que se enfrontaron astes 
dous conxuntos o pasado. 
Domingo 5. Para estas equi
pas é básico que cada 
nación poida xogar a nivel 
internacional coas suas pró
prias cores e baixo a sua 
bandeira. Esta iniciativa é o 
último paso dunha carreira 
cara á institucionalización 
das seleccións bascas, reco
ñecidas incluso pala Lei Bas
ca do Deporte, actualmente 
recorrido perante o Tribunal 
Constitucional.• 
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UN NOVO CONCÍLIO ECUMÉNICO? 

O pasado 23 de Otubro remataba a 11 
Asemblea do Sínodo dos Bispos para Euro
pa, que se desenvolveu en Roma entre o 1 
e o 23 de Outubro pasado · co tema "Xesus 
Cristo vivo na sua lgrexa, fonte de esperan, 
za para Europa". Pese ao rotundo da afirma
ción, non semella que fose un encontro 
moi xerador dunha esperanza nova, a dicer 
dos analistas que o seguiron de preto. 

Non é nada novo dicer que a lgrexa non 
ten hoxe, na secularizada Europa de fin de 
milénio, a preséncia que tivo noutrora. E, 
con toda seguridade, a culpa desta atonia 
non a ten a ainda engaiolante figura e 
mensaxe de Xesus Cristo, ben viva e pre
sente no mundo actual, senón unha insti
tución que debe renovarse en algo máis que 
nas formas exteriores. 

Os vaticanólogos sinalaron que esta nova 
edición do Sínodo (encontro dos bispos e al
guns invitados co Papa) nen sequer suscitou 
grandes expectativas non s6 nos médios de 
comunicación, senón na mesma lgrexa, que 
mirou o evento con bastante cepticismo. 
Unha actitude apoiada na experiéncia dos sí
nodos anteriores, nos que se silenciou o máis 
rico do que se expuxo na aula sinodal ( Cf. 
Antonio Pelayo na revista católica española 
Vida Nuetia). O Papa pedíu a Europa que 
non cedese ao desalento e que fundamentara 
a sua aposta de futuro ante o novo milénio 
na "sólida certeza da Palabra de Deus". 

• A ARELA DUN NOVO CONCÍLIO ECU
MÉNICO. O máis chamacivo do Sínodo fo
ron as verbas que pronunciou na aula sino
dal o Cardeal Martini, arcebispo de Milán 
e repetidamente papabíle (candidato a Pa
pa) nos últimos anos, ainda que é moi im
probábel que saia polo seu progresismo e a 
sua idade avanzada. 

O reputado prelado progresista dixo na aula 
sinodal que, como lle acontecera a Marthin 
Luther King, el tamén "tivo un soño" a prol 
dunha lgrexa verdadeiramente renovada e 
renovadora, ilusionada ... e veu pedir un n0' 
vo Concflio Ecuménico, corenta anos 
despois do anterior, un Concflio que 
causou un verdadeiro impacto mun-
dial e deixou unha forte pegada na 
lgrexa: "Que fermoso e útil seria, nun-
ha lgrexa cada vez máis diversificada 
nas suas linguaxes, repetir aquela ex, 
periéncia de comunión ... do Vaticano 
11", dixo. A pesar de que en ltália e 
Europa tiveron un grande impacto as 
suas palabras, entre nós s6 se ftxe!"on 
eco delas as revistas especializadas. 

Esta arela valentemente feita pública 
polo vello cardeal é un clamor mani
festado desde hai anos, e que se deixa 
escoitar cada vez con roáis forza nos 
círculos católicos progresistas. Con 
todo, teria que ser un Concílio no 
que os leigos tivesen moita máis par
ticipación, voz e voto, do que se lles 

. permitíu até agora . 

• 0 FORO ALTERNATIVO DE "So .. 
MOS lGREXA". Se as palabras do ve
llo cardeal non tiveron muito eco 
acó, tampouco tiveron nen o máis 
mínimo nos médios de comunicación 
deste país as palabras contestatárias 
que un grupo de leigos fixeron ouvir 
fora da aula do Vaticano. Vese que 
nesta España que "ou andan cunha 
vela detrás dos curas, ou andan a paus 
con eles", como xa dicia Unamuno, 
os temas de lgrexa interesanlle pouco 
aos médios. En troques, en ltália, na 
mesa redonda que tiveron en Roma, 
perro do Vaticano, participaron 35 
periodistas de destacados médios; vá
rias cadenas de TV e rádio (como a 
BBC), axéncias de prensa (Reuters, 

VICTORINO PÉREZ PRIETO 

Associated Press, KNA) e prestixiosas pu
blicacións como Newsweek, The Tablet, 
National Catholic Re-

cos. Nel participaron 120 personas de 11 
países europeus; ainda que camén xente dos 

Estados Unidos e de 
vários países l~tinoa
mericanos se uniron a 

porter, Los Angeles Ti
mes, New York Times, 
periodistas alemáns, 
holandeses, latinoame-
ricanos, etc. 

Tratábase do Movi
mento Internacional 
Somos lgrexa -do que 
se ten falado xa ñestas 
páxinas. Querian rei
vindicar, máis unha 
vez, que os leigos e 
"curas rasos" son tan 
lgrexa coma os outos 
xerarcas vaticanos. Fi-
xeron entre o 7 e o 10 
de Outubro o seu par-
ticular Foro en Santa 

'T . ena que ser 
un Concílio no que 

os leigos tiveran moita 
máis participación, 

voz e voto,-do que se 
Hes permitíu até 

agora" 

este labor. O traballo 
das suas sesións resu
mírono nun particular 
Credo. · 

O 9 de Outubro pola 
mañá celebraron unha 
"Litúrxia política" 
<liante da portada da 
igrexa de Santo lgnaz
zio en Roma. "Nas vés, 
peras dunha ordena
cion presbiteral que se 
ia celebrar nesa igrexa 
-comentaron- e co fin 
de que na nosa lgrexa 
se poña fin ás estruturas 

Severa ao Norte de Roma: Faro europeu de 
crist.iás e cristiáns ou Faro Europeu de Católi-

que excluen a tantas persoas da mesa euca
rística (divorciados/as que volven casar, if, 

máns/as cristiáns non catóiicos, persoas en 
desacordo coa doutrina moral do Maxistério 
da lgrexa .... ), ou que fan imposíbel a cele
bración eucarística en milleiros ae comuni
dades pola falla de sacerdotes ordenados, da
do o feito de que só se ordenan varóns céli
bes". 

• FORO REuxl.óN E Cm.TURA NA GA
LIZA, SOBRE O FEMINISMO. Non foi s6 en 
Roma onde se manifestou este berro das 
mulleres na lgrexa. T amén aqui, na Galiza, 
foi expresado no XIV Faro Relixión e Cultu
ra en Galiza, organizado pola revista Encru
cillada, este ano co tema "O desafio do fe, 
minismo á lgrexa". Nel tiveron os relató
rios a teóloga portugyesa Teresa Martinho 
Toldy (profesora de Etica na Universidade 
do Porto) que falou de "A teoloxia feminis
ta hoxe", e Elfriede Hart, alemá,colombia, 
na, socióloga e responsábel do Movimento 
Internacional Somos lgrexa, que falou con 
palabras serenas e incisivas a un tempo de 
"A _situación das mulleres na lgrexa". Am
bas denunciaron a "minoria de idade" das 
mulleres na lgrexa, sobre todo no aspecto 
de negarlle o acceso ao ministério ordena, 
do (poder ser curas). 

Ademais, tres mulleres do movimento de 
Mulleres Cristiás Galegas compartiron coa 
asemblea a sua vivéncia da espiritualidade. 
As profesoras Carme Leirós (Universidade 
de Santiago), Maite Pérez (Instituto de 
Poio) e Mi! Pilar Wirtz (monxa da CON
FER-G) fafaron do contido que lle dan á 
sua espiritualidade, da sua particular visión 
de Deus como mulleres, e tamén as dificul
dades e apoios que atopan para viver a sua 
espiritoalidade; unha espiritoalidade que 
quer ser "integradora de toda a própria vi, 
d " a. 

Quen di que na lgrexa non se move nada? 
Será, máis ben, que non se coñece ahondo 
a sua realidade, ou só a tona, que é o único 
que destacan topicamente os medios de co
municación?• 



16 .PENÍNSULA 
-"' N2 912-ANO XXII ANOSATERRA 

Os asinantes de Lizarra-Garazi dan a coñecer o contido do texto consensuado. LUIS JAUREGIALTZO 

Un Aznar eleitoralista ataca con dureza inusitada ao PNV 

Os nacionalistas bascos 
adoptan a sua própria via de pacificación 
-0- A. EIRÉ PNV, tampouco non eran traspa- mada, nen para dar11e satisfación, dos, modos e ritmos". O texto 

sadas e o Estatuto de Guernika nen para manter un pulso con ela, consensuado en Lizarra viña ser 
Os partidos bascos están dis- non avanzou nada nestes tres como _pretende o PP. Tratan os· a primeira plasmación de que es-
postos a levar adiante a sua anos, segundo os peneuvistas. nacionalistas e· as forzas sociais taban a estabelecer estas bases. 
própria via de pacificación bascas de xuntar esforzos no ca-
despois de constatar que a Ante esta situación, o anúncio miño da superación do conflito Aznar contra o PNV 
José María Aznar preocúpan- de ET A de que podía voltar aos desde as bases estabelecidas en 
lle máis os réditos eleitorais ·atentados, demandaba un ha to- Lizarra, afondando no proceso Esta situación fai que o PP, Az-
que a paz en Euskadi. Abor- ma de posición poi ítica por to- político, o único que, pensan, re- nar, apareza ante a imensa 
darán o proceso político sen dos. O PP, Aznar, seguia coa almente, pode traer a paz. maioria do povo basco como o 
rachar os acordos ainda que sua política policial, negándose único culpábel dos atentados 
volte a atentar ET A. Ante esta a dar os mínimos pasos mesmo Ao longo destes dias produ- que poda realizar ET A. A publi-
nova situación, Aznar, que se de achegamento dos presos, círonse xa feitos significativos cación dun inquérito por parte do 
sinte culpabilizado polas no- aprobados unánimemente polos nesta dirección. No ámbito insti- Governo basco no que o 90% 
vas accións que poda levar a parlamentos de Gasteiz e Ma- tucional, Juan José lbarretxe, na dos cidadáns bascos afirman 
cargo ETA, arremete con inu- drid. ETA voltaba ás andadas. vez de andar á procura do cul- que o Governo central deberia 
sitada dureza contra o PNV. pábel do fin da trégua de ETA, seguir dialogando con ET A, má-

O anúncio realizado po-r ETA 
O PNV unicamente podia apoiar concentrouse en atopar solu- lia rachar a trégua, e o 70% dos 
a política de Aznar, rachando co cións na via irlandesa da "aceita- perguntados eren que Aznar foi 

afirmando que a partires do 3 de HB, pero tamén con ELA-STV e ción da vontade democratica- pouco flexíbel, puxo ríspidos aos 
Decembro quedaba nas suas con LAB, e coa maioria das for- mente expresada polos cida- de Madrid. Aznar le neste inqué-
mans ''transmitir aos comandos zas sociais que apostaron por Li- dáns e cidadás bascas en cada rito coma que o PNV o quer cul-
operativos cando comezar a rea- zarra. Desfacendo o Governo de momento". Tanto o /ehendakari pabilizar dos novos atentados, o 
lizar accións", imprimíu unha no- lba,rretxe e convocando novas coma os tres partidos que o sos- que poderia ter efectos eleitorais 
va dinámica á política de Euska- eleicións ou ben pactando co PP teñen expresaron, ademais, a moi negativos para a sua preten-
di. O PNV, que xa anunciara es- e co PSOE e abrindo unha fenda sua intención de manter os com- sión de recuncar na Moncloa. 
tar disposto a impulsar o proce- de incalculábeis consecuéncias promisos e acordos, ainda que 
so de pacificación pola sua con- na sociedade basca. Ou ben ETA volte a atentar e HB non Por iso Aznar, aconsellado po-
ta se o Governo central non o fa- afondar na via de Lizarra, tratan- condene os atentados. Arzallus los seus asesores, escolleu o 
cia, decidíu dar un paso máis na do de fixar a HB na política insti- afirmou que se poñerá contra Dia da Constitución para arre-
sua autonomía de acción. tucional, apostando polo cámbio ET A, pero non contra EH. meter contra o PNV acusando 

nas fileiras abertzales para que aos nacionalistas de favorecer a 
Até o de agora a liña marcada se produza un cámbio de ten- No ámbito dos partidos políticos limpeza étnica en Euskal Herria, 
por Xabier ArzaHus consistia, por déncia en ET A, fruito da própria producíuse o feito inusual de que acusándoos de "kosovares", e 
unha parte, en chegar a acordes dinámica social das suas bases. todas as formacións se manifes- de "non ser europeus". 
con HB e EA e, pela outra, en taron o día 3 de Decembro baixo 
conseguir que o proceso de paz En suma, que o PNV tiña que o lema de "necesitamos a paz". A ·reacción do PNV non se fixo 
avanzase involucrando ao Go- aliñarse ou ben co frentismo an- HB, acudindÓ por vez primeira a agardar, atacando ao PP e dan-
verno Aznar e, máis concreta- ti-abertzale do PP, ou seguir na unha concentración desta caste, do por cortados os lazos, incluso 
mente, ao presidente español. liña que viña mantendo, de cola- rachou a estratéxia frontista dos persoais, que mantiveran todos 

boración cos outros nacionalis- que tentaban resucitar o chama- estes meses. As acusacións de 
O tempo fíxolles ollar aos helki- tas. Optou por esta última alter- do ~Espírito de Ermua", utilizado Aznar tamén atoparon crítica 
des que mentres os acordes nativa, decidindo impulsar Liza- polo PP eleitoralmente e que, ho- desde ·case todos os campos, 
eran posíbeis cos nacionalistas rra, afondando no proceso políti- xe só a direita española sostén. desde Pujo!, que o acusou de 
de HB, desde Madrid impúñase co comezado cando a asinatura Este feíto, afianza no tempo o qµerer criminalizar aos naciona-
unha liña que seguia apostando do primeiro acorde. Os intentos encentro entre PNV, HB e EA. lismos, até o PSOE, que tenta 
pela "vitória militar'' e a "rendí- de Arzallus e lbarretxe de cons- desmarcarse da dinámica de Az-
ción de ET A", algo que saben to- tituir outro foro no que estiveran Importante tamén é a aposta da nar-Oreja. Os máis benévolos só 
talmente imposíbel. A confianza presentes ''todos" e se puidese dirección do PNV por "un ámbito acusaron o presidente do Gover-
posta, personalmente, en Aznar falar de ''todo, sen exclusións", xurídico-político que abarque a to- no central de non estar á altura 
(recordar os elóxios de Arzallus, foron un fracaso total ante a ne- dos os bascos", nada nov9 para das circunstáncias e crispar a si-
a sua visita a Euskadi e como a gativa do PP e do PSOE. este partido nacionalista. E máis tuación cando tiña que procurar 
dirección do PNV até lle fixo bo- significativa a segunda parte: o solucións, culpándoo de pensar 
rrar as pintadas ás suas xuven- Unha nova situación convite a todas as formacións na- unicamente en clave eleitoral. 
tudes), foise vendo defraudada cionalistas, especialmente a HB Non só lle criticaron as palabras, 
pouco a pouco, mália ao apoio Ante a nova situación, anúncio de para que "de comun acorde e senón o lugar escollido, e a data, 
que o PNV lle proporcionaba pa- ET A e imobilismo de Aznar, en Li- desde as diferéncias e o respeito para pronuncialas. Aznar come-
ra governar en Madrid. As trans- zarra acordan non traballar con mútuos, estabelecer as bases tou un novo grande erro político 
feréncias pactadas, que exixia o presas, ollando á organización ar- deste proxecto, nos seus conti- que lle pode custar caro.+ 
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O PP fica só 
nas enmendas 
á Lei de Extranxeria 

O texto da Lei de Extranxe
ria aprobada por unanimida
de no Congreso dos Depu
tados chegou ao Senado o 
pasado 8 de Decembro. A 
pesar de que o proxecto de 
leí partira do próprio Grupo 
popular, os senadores do 
partido do Governo incluíron 
máis de cen enmendas á 
norma. Con estes intentos 
de reforma téntase evitar 
aqueles aspectos máis pro-
gresistas da lei, · 
especialmente os apartados 
onde se equiparan os direi
tos dos cidadáns do Estado 
español cos dos 
inmigrantes. O cámbio de 
ideas do PP ten que ver coa 
intervención persoal de Jai
me Mayor Oreja, ministro do 
Interior, quen non está de 
acorde coa liña máis social 
defendida por Manuel 
Pimentel, ministro de Asun
tos Sociais. Contodo, CiU e 
Coalición Canária non se 
apresentaron na primeira 
reunión.+ 

O PSOE pede 
a 'reprobación universal' 
de Arias-Salgado 

Logo dos últimos caos 
circulatórios no Aeropor
to de Barajas, o Grupo 
socialista nas Cortes de
cidiu apresentar unha se
gunda moción de censura 
contra a xestión de Rafa
el Arias-Salgado, ministro 
de Fomento. Neste caso 
tratarase dunha "reproba
ción universal". Segundo 
o portavoz socialista, Al
fredo Pérez Rubalcaba, 
"todo o que toca o minis
tro acaba mal. Os 
aeroportos son 
ineficaces, as chamadas 
de teléfono son as máis 
caras de Europa, as 
estradas están en mau 
estado, o prezo da viven
da sobe cada vez máis e 
ten alguns calotes en Co
rreos". O 8 de Decembro, 
40.000 pasaxeiros non 
puideron tomar o seu 
avión.+ 

Maragall quere 
reformar 
o Estatuto catalán 

Con motivo do 20° aniver
sário da aprobación do Es
tatuto de autonomia 
catalán, o líder do PSC, 
Pasqual Maragall, propuxo 
unha revisión desta lei "pa
ra adaptala ás necesidades 
reais de Catalunya e elevar 
o teito competencial da au
tonomia". Maragall ere ne
cesário modificar a Consti
tución para que as autono
mías alcancen maiores po
deres. O presidente da 
Generalitat, Jordi Pujol, 
amósase menos veemente 
na necesidade de cámbios 
e aposta por facer unha 
releitura do texto do Esta
tuto para facelo máis 
eficaz e próximo ás arelas 
de autoxestión dos 
cataláns.+ 
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Martin McGuinnos, Ministro de Educación e dirixente da Sinn Fein, saúda a un seu compañeiro unionista no novo gabinete. 

O Reino Unido recoñeceu o direito de autodeterminación e 
Dublin matizou a sua demanda dunha Irlanda unida 

Traspasados os poderes a Irlanda do Norte 
~B.L. 

A Grande Bretaña traspasou
lle o 2 de Decembro os pode
res ao executivo nor-irlan
dés, recén constituido. Du
blin matizou as suas reivindi
cacións sobre unha Irlanda 
unida e Londres recoñeceu o 
direito de autodeterminación. 

O Executivo para o Norte de Ir
landa xa é operativo. Eran as no
ve da mañá do 2 de Oecembro 
de 1999 cando o ministro irlan
dés de Asuntos Exteriores, David 
Andrews, se atopaba co británico 
Peter Mande.lson, Secretário de 
Estado para Irlanda do Norte, pa
ra ratificar o comezo da aplica
ción do Acordo Británico-Irlan
dés. Un documento que recoñe
ce o direito de autodeterminación 
dos habitantes de Irlanda do Nor
te "en relación ao seu estatus, 
tanto se decide continuar apoian
do a unión coa Grande Bretaña 
como a unha Irlanda unida e so
berana". Tamén expresa o com
promiso dos govemos ir1andés e 
británico de acatar a decisión que 
os irlandesas podan tomar. 

O documento abre as portas pa
ra o funcionamento efectivo das 
ínstitucións que requiren a coo-

peración anglo-irlandesa e que 
comezarán a andar a meados 
deste mes de Oecembro. Estas 
novas institucións son: o Conse
llo Ministerial Norte-Su!, no que 
participarán ministros do Gover
no irlandés e do Executivo do 

. Norte de 1 rlanda; o Consello Bri
tánico-Irlandés e a Conferéncia 
lnterguvemamental Británico-Ir
landesa, na que os governos 
británico e irlandés discutirán 
posíbeis formas de cooperación 
política e aquelas competéncias 
que ainda non foron transferidas 
á Asemblea norirlandesa. 

O fin dos vellos tratados 

O asinamento deste novo docu
mento, significa o fin dos vellos 
tratados rubicados por británicos 
e irlandeses, como o de 1980, 
abrindo unha nova relación entre 
os estados. A entrada en vigor 
deste novo tratado exixia a ratifi
cación dos cámbios constitucio
nais irlandeses aprobados en re
ferendo o pasado Maio. Acába.,,_,_ 
se, deste xeito, coa reclamación 
sobre a soberanía dos seis con
dados por parte da República ir
landesa, resaltando que "é o pa
vo irlandés o que é soberano". 

Ás tres da tarde tivo lugar a pri-

B. L\:\E 

meira reunión do executivo de Ir
landa do Norte, ao que asistiron 
somentes oito dos dez ministros. 
Peter Robinson e Nigel Dodd's, 
membros do Partido Unionista 
Democrático, non asistiron á 
reunión, tal como xa anunciara o 
seu líder, o reverendo lan Pais
ley, que se nega a que esteña 
presente o Sinn Fein. Os dous 
ministros deste partido, Martín 
McGuinness e Bairbre de Brun, 
acudiron á sua cita acompaña
dos por Gerry Adams. 

Tony Blair afirmou en Londres 
que "ainda queda muito camiño 
por percorrer", pero mostrouse 
esperanzado e decidido a seguir 
impulsándoo. 

Agárdase agora que o 1 RA e os 
lealistas comecen a entrega das 
armas no mes de Febreiro. Asi 
o manifestou o xeneral canadia
no John de Chastelain, que su
pervisa o proceso. Esta é unha 
condición imposta polo Partido 
Unionista do Ulster para non 
abandonar o executivo nesa da
ta. De Chastelain xa se reuníu 
co interlocutor do IRA, que non 
se dará a coñecer por cuestión 
de seguridade, especulándose 
que ben pode ser Padraic Wil
son ou Briañ Kennan. • 

O proceso irlandés 
O proceso de paz irlandés comezou a camiñar en, 
tre as brétemas gaélicas cando todas as partes mos, 
traron a sua vontade política de levar o proceso até 
as suas últimas consecuéncias. Esta vontade non é 
gratuita, senón que veu determinada polo recoñe, 
cimento do carácter político, tanto do conflito co, 

· mo das medidas para solucionalo. De acordo con 
esa vontade, ninguén queda marxinado do proce, 
so, todos falan con todos sen limitacións nen ex, 
clusións. Sen precondicións, (a UPP non exixíu ao 
final que antes o IRA entregase as armas), só era 
necesário cumprir os acordos do Venres Santo, re, 
ferendados maioritariamente polo povo irlandés. 
N este contexto destacar o importante papel das 
intermediacións, lexftimas e eficaces e a adopción 
da discreción como critério predominante, traba, 
llando sen a perspetiva ( eleitoralista) de gañadores 
e vencidos, nun c9nflito que foi no início un asun, 

to interno do Reino Unido e, ao final, un asunto 
europeu. Resaltar, neste apartado, o papel dos mé, 
dios de comunicación, tanto irlandeses coma britá, 
nicos, que fuxiron do partidismo e arrouparon ·as 
negociacións. 

Pero o· cumprimento dos acordos do Venres Santo 
e a constitución do Govemo do Norte de Irlanda 
non é o obxectivo último na perspectiva irlandesa. 
O actual é o primeiro paso, básico, nun longo e 
complexo proceso, que reflexa o asentamento da 
Democracia na Irlanda do Norte. Porque o impar, 
tante <lestes acordos, a pedra.baselar, é que se dei, 
xa aos irlandeses o futuro nas suas mans, recoñéce, 
selles a capacidade de decirdir por eles mesmos. 
Garantéselles que sexa cal for a.decisión adoptada, 
poderán levala a cabo, incluída a separación do 
Reino Unido e a unificación de Irlanda.• 

ENCICINTROS DA MAÑÁ 

aJNJADOUS PARA CA11VOS 

Para infantil, 
12 e 22 ciclo de Primaria. 

De 10 a 12 h, 
todos os días 

Raquel Mépdez 
(Maga·Ru ano) 

T qreixa Alonso 
(T rasno Comodín) 

Marla(i:ampos 
- (Meiga) 

Para 22 e 32 ciclo 
de Primaria. 

De 10 e 12 h, 
todos os días 

Óscar Villán 
(Premio Nacional de 

Ilustración 1999) 

aJNJACONI05 NOS INSmUIOS 

DI PON1IVEDIA 

Tim Bowles e Casilda 
Regueiro 

Fina Casalderrey 
"Podesvir" 

(Sotelo Blanco) 

José . López Pqa.eño: 
NO mundo máxico de 

Gianni Rodari• 

Amalia G. Bermejo: 
·construcción 

de Contos-obxecto• 

. David Otero: 
NO sentido das letras. 
A escrita, unha viaxe 

organizada" 

++.E~lij·ij§il!.IM 

,, •••.••.••••• +§+·•·•i 

Ás 20.30 h 

Martes 1i ~ 
'. 

·' "Animar a ler- -
en bibliotecas• "'' 
Responsable da 

Biblioteca Municipal de 
Beia (Portugall 

Responsable da 
Biblioteca Municipal de 

Oleiros (Golicia) 
Responsables do 

Bibliobús (Zamora) 
Fundación G. Sánchez 
Ruipérez (Salamanca) 

Métt:orei 15: 
X.A. Neira éruz ~- leilía 
"Tradición ~rol iJ1funtil 

en· Gali~ia" 

•Ari~mpúJ r 
en 1ibreríos 

Librería Torga"{Galicial . 
Librería Robafubes 

(Cataluñal 

Venres 17: 
"Animar a ler 
en colexios" 

Colexio Vilasantar 
(Galicia} 

-
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Luns, 13 
Quico Cadaval 

(Galega) 

Martes, 14 
Paula Carballeira 

' (GaJego) 

Mércores, 15 
Amalia Bermejo 

(Castelán) e 
María Campos 

(Galego} 

Xoves, 16 
Pep Durán 
(Catalán} 

Pavís Pavós 
Contacontos 

Ás 18 h. 
Paco Abril 

Contacontos, e 
Clausura da exposición 

"'.El Regalo• 

Ás 20 h. 
Antonio R. Almodóvar: 

Conferencia 
•o coQto popular, 

un rescate necesario• 

Ás 21:10h. 
Coticerto de música 
popular galega pOlo 
grupo Palfamalfacla. 
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"Custounos pero se logrou. Ao 
final .o naso povo, maioritaria
mente, dixo Chau Menem. Vaise 
o representante da Segunda Dé
cada Infame. A primeira foi nos 
anos 30, e chamóuselle asi polo 
que supuxo de rertroceso para o 
conxunto· do pavo en perda de 
dereitos democráticos, de repar
to da riqueza e de suxección ao 
imperialismo británico. Daquela 
o presidente Uriburu dixo que ti
ña orgullo de que Arxentina fose 
unha pedra na Coroa británica. 
Desta volta Menem dixo que se 
enorgullecia de ter relacións car
nais cos Estados Unidos, o que 
o levou a ser o ariete público dos 
norteamericanos fronte aos de
mais pavos latinoamericanos. 
Lamentábel, pero xa se foi e co
meza un novo tempo." 

O Estado estivo en venta con 
Menem, salváronse alguns 
sectores? 

Estes sempre quedan con algo 
para vender. Alguns Bancos, al
gunhas empresas enerxéticas, 
estaleiros, as plantas nucleares, 
minas ... que sairon á venda pero 
logrouse retrasar a liquidación. 
Sete anos atrás, co apoxeo do 
pensamento reaganiano, na Ar
xentina lamentablemente habia 
un consenso para o axuste, mes
mo con sectores de traballadores 
que pensaban que entregando 
petróleo, auga, telecomunica
cións a mans privadas ia conse
guirse · prata para educación ou 
sanidade. Pero visto o resultado 
hoxe unha maioria da xente non 
está por esa labor, e axustes co
mo os que esixe o Banco Mun
dial non son viábeis. A mobiliza
ción nos últimos anos é constan
te por todo o país, con máis ade
sión ás forzas de oposición e con 
máis apoio a forzas sindicais co
moa nasa con máis de 750.000 
afiliados. A xente agora di non. 

A povoación empobreceuse 
nestes anos? ~ 

Con cifras oficiais podemos di
cer que o 10% máis rico quéda
se con 48% da renda nacional, e 
o 10% máis probe co 1,3%. A 
concentración de riqueza che
gou a límites nunca coñecidos 
na A~entina. O 72% da clase 
traballadora está en precarieda
de laboral; o 40% traballa en ne
gro e hai dous millóns de deso
cupados (un 17%). Son cifras 
oficiais, porque a realidade se
guro que é pior. O máis lamentá
bel é que se calcula que 13 mi
llóns de arxentinos viven na pro
beza. O máis perverso é que un 
país exportador de alimentos co
mo Arxentina teña 100 nenas 
por dia, menores de cinco anos, 
marren por causas evitábeis, en
tre elas afame. Se isa non é ad
misíbel en nengures en ArxE::nti
na é unha perversión absoluta. 

Que supón realmente a chega
da dun governo alternativo? 

De entrada é un aire fresco, un 
cuestionamento do modelo se
guido até agora. e abre portas a 
un pulso entre democrácia e 
axuste, que son termos incompa
tíbeis. Durante o periodo Menem 
procesouse a 2.500 dirixentes 
sindicais, o que supón un intento 
de ilegalizar ao movemento sin
dical e a toda oposición á imposi
ción neoliberal. Ese pulso vai se
guir porque se alguén quer se
guer os ditados do Banco Mun
dial haberia que seguir endebe
dándose e os grupos econó
micos o único aspecto que que
ren tocar é afondar no axuste sa
larial, sen tocar para nada os 
seus priviléxios. O máis impar-

MUNDO 
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Secretárto da Central de T raballadores Arxentinos 

Víctor De Genaro · 
'Democrácia_ ou axuste, esa é. a disxuntiva 

para o. cámbio en toda América' 
-0- XAN CARBALLA 

"O Chau Menem é o cámbio principal que se produciu na Arxentlna co triunfo da 
Alianza. Agora os governos que veñen terán que escoller entre democrácia ou axus
te", explica Vlctor De Genaro, secretário das Central de Traballadores Arxentlnos, que 
visltou Galiza, onde mantén acordos coa CIG de camlño ao congreso da CGTP portuguesa. 

tante do novo governo é que 
canta co consenso da xente. Nos 
paises latinoamericanos non haf 
moitas opcións para governar. 
Non é fácil ser presidente en La
tinoamerica: ou se representa á 
xente ante os poderosos ou se 
remata corno empregado dos po
derosos fronte á xente. 

O feito de ser unha coalición 
ampla dificulta manter unha li
ña clara? 

A realidade é moi crítica e o 
avance das resisténcias popula
res foi a máis en Brasil, Vene
zuela, Uruguai, Paraguai, Méxi
co, Ecuador, Chile. Ainda que 
non saibamos a alternaUva a 
opoñer sabemos o que non que
remos. O modelo a seguir ainda 
non está claro, pero si os cami-

ños que non debemos transitar. 
Daquela o debate é superior a 
antes. Ainda non se pode xulgar, 
pero de entrada hai unha apertu
ra a dialogar cos interlocutores 
sociais e o Ministro de Traballo 
falou coa CGT e a CTA. 

O peronismo mantivo a Gover
nación da província de Buenos 
Aires e agora vai nomear xefe 
da temida Policia Federal a Al· 
do Rico, o militar golpista. 

Arxentina está hoxe cunha gran
de vitalidade e alguns sectores do 
poder queren meter medo con 
decisións como esa. Pero o Con
greso da Nación acaba de sus
pender a asunción de Bussi como 
governador en Tucumán. Bussi 
era un xeneral represor, baixo pe
dido internacional de captura, e 

.....: 
i 
..( 

gañara as eleiciÓns pero o Con
greso botouno abaixo nunha pro
porcion _de 200 a 1. Acaban de 
deter a Suárez Masan por apro
priación de nenas de desapareci
das e en La Plata abriuse unha 
investigación sobre os campos de ~ 
concentración en Bós Aires ... 
Non é cero ou cen a realidade, 
pero hai movimento de oposición 
e o pulso está planteado. No pa
sado, como se esá demostrando 
agora cos xuizos, impúxose un 
modelo económico mediante o 
xenocídio, agora estase tomando 
conciéncia clara diso. Pero ese 
tempo xa pasou porque hoxe a 
represión vai por outro camiño 
máis subtil. Os xenocidas non te
ñen impunidade, ainda que prefe
riamos que estivesen presos. Non 
hai esquecemento nen perdón, 
mentres non haxa xustiza. • 
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O socialista Lagos, 
favorito 
nas eleicións chilenas 

O inquéritos prévios ás 
eleicións presidenciais en 
Chile danlle a vitória ao 
candidato socialista Ricardo 
lagos, que gañaria diante do 
propinochetista Joaquín 
Lavín. Mália o triunfo de 
Lagos, os inquéritos 
consideran que a marxe non 
será suficiente e terase que 
recorrer a unha segunda 
volta. Segundo esta mostra 
de intención de voto, e 
tendo como referéncia os 
seus próprios dados, a 
terceira candidata en 
disputa seria a comunista 
Gladys Marín, que poderia 
ter nos seus votantes a 
chave da governación de 
Lagos. Ao favor de Lavín 
está o posíbel apoio do 
democristiano Arturo Frei. • 

Israel conxela 
os asentamentos 
en território palestino 

O prlmelro ministro 
xudeu, Ehud Barak, 
anunclou que, mentres 
duren as negociación& de 
paz co líder palestino 
laser Arafat, non se 
ampliarán os 
asentamentos xudeus nos 
territórios palestinos de 
Gaza e Cisxordánla. Con 
esta decisión, acéptase 
unha das reclamaclóns 
principais dos palestinos 
denantes do inicio das 
conversas entre ambas as 
partes. Esta nova rolda de 
xuntanzas a prol da paz 
en Oriente Médlo dlríxea a 
secretárla de Estado 
norteamericana, 
Madeleine Albrlght, que xa 
se entrevlstou co 
presidente sirio, Hafez el
Asad, na procura de 
acordos trllaterals. • 

Rúsia afianza 
unha fronte " 
contra Ocidente 

A diplomácia rusa deu 
pasos moi importantes nos 
últimos dias na procura de 
criar alianzas que lle 
permitan amarse de 
Ocidente e parar a 
expansión da OTAN. 
Primeiramente, o presidente 
da Federación, Boris leltsin 
asinou un tratado de 
colaboración política e 
militar coa República 
Popular Chinesa, nun 
intento de sentar as bases 
dun novo poder alternativo 
aos triunvirato Estados 
Unidos-Canadá, UE e 
Xapón. Por outra banda, 
leltsin e o seu homólogo en 
Bielorrúsia, Alexander 
Lukashenko: aprobaron un 
tratado de unión entre 
ambos estados, que é o 
primeiro paso cara á 
formación dunha 
confederación. Con esta 
medida, Rúsia comeza a 
carreira por aglutinar outros 
países que formaban paite 
da URSS, como Ucraína, 
para frear o crecimento da 
OTAN en Europa do Leste.• 
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. Sobre práticas 
1 de Formación 
Profesional 
Estou convencida de que no 
vindeiro manual para empresá-

1 rios que edite a X unta no capf -
tulo encabezado co título: "Vías 
para incrementa-los beneficios 
da súa empresa" sinalarase un 
apartado adicado á contrata
ción de alumos en práticas. 
Describiranse 
a continua-
ción as múlti-

Sesesinte 
tenso, irascíbel 
polas presións 
laboraisou 
problemas 

. ples vantaxes 
que pode ob
ter o empre
sário a cám
bio de acollar 
no seo da 
sua empresa 
unha persoa 
dispoñíbel de persoais, non 
400 a 500 ho- gaste os cartos 
ras sen co-
brar un "eu- enclasesde 
ro". 

Irnos presentar
lles un adianto 
das mesmas 
agora: 

1- Vostede 
non ten que 

ioga ou tai-chi, 
porque non 
descarga cola 
de práticas? 

preocuparse polos estudos ou 
titulación obtida polo aluno/a en 
cuestión. Que lle fai falta perso
nal no departamento de Electri
cidade ainda que o rapaz veña 
de Electrónica, emprázeo ali 
mesmo! 

2- Se non lle interesa "pasarsen 
a explicar11e ou ensinar ao aluno 
téñao o maior tempo posíbel 
"matando arañas". Xa verá co
mo paseniñamente se desilusio
na e desespera e deixa de 
"amolalo" facendo preguntas. 

3- Que necesita un correo per-
sonalizado ou non lle quedou 
tempo para facer as suas cousi-

diente e ante todo respeitar 
aos que están por riba. "A vida 
é inxusta rapaz, todos comeza
mos desde abaixo e agora tó
cache pringat" 

5- Se lle gostase como trabal/a 
o rapaz/a ou simplemente lle 
caese ben e decide oferecerlle 
un posto de emprego, acuda 
aos contratos basura. Tan só 
terá que cobrir un soldo legal 
mínimo. Recomendámoslle 
que lle faga sentir ao aluno que 
está en débeda con vostede xa 
que grazas á sua "confianza" 
vai obter unha experiéncia la
boral. 

Desde aqui, son moitos os alu
nes que queren alzar as voces 
para dicer: Basta xa de explota
ción! Basta xa de humillacións! 
Non queremos sufrir máis de
presións! • 

M.L. 
(SANTIAGO) 

ñas? Aproveite e utilice o serví- A FPG e 
zo de recadeiros "en práticas". 

4- Se se sinte tenso, irascíbel 
polas presións laborais ou pro
blemas persoais, non gaste os 
cartas en clases de ioga ou tai
chí, por que non descarga cola 
de prátícas? Sf ntase superior! 
e incúlquelle ordes continua
mente. Lembre que é impor
tante que o aluno recorde que 
hai que "servir con humildade", 
aprender a ser submiso e obe-

a sua coeréncia 
lingüística 
O motivo da miña carta non é o 
outro que o de ctiticar sen nen
g un tipo de reparos a actitude 
que ven mostrando a FPG en 
canto á normativa lingüística 
empregada nos seus últimos 
documentos. 
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Paréceme totalmente incoeren
te que unha formación política 
que nos seus textos congre
suais defende abertamente a 
normativa oficial e que mesmo 
califica o reintegracionismo lin
güístico como unha pretensión 
máis de certo sector por unifi · 
carnos con 
Portugal, 
aceite sen 
nengun tipo 
de rubor as 
presións, tan
to de Primeira 
Linha como 
da AMI, para 
que a docu
mentación 
que sacan 
xuntos vaia 
en galego 
reintegrado. 

É que non le

Píd~leun 

poucode 
sentido á FPG, 
que non aceite 
chantaxes e que 
se manteña fiel á 
sua política 
lingüística 
destos últimos 

ñen nada que anos. 
dicer o señor 
Méndez Ferrin 
ou o señor 
Dario Xohán Cabana sobre a 
língua que.abraza cegamente a 
"Fronte"? E que xa renega, Fe
rrin, da formación política que el 
mesmo alimentou, ou é a pró
pria FPG a que agora lle vira as 
costas ao seu dirixente máis ca
rismático e único capaz de que 
a FPG fose escoitada máis alá 
de pequenos grupúsculos mar
xinais? 

Sei que o debate normativo 
parece que quer volver a re
xurdir, pero polo ben do noso 

idioma e polo ben da FPG non 
estarla de máis un pouco de 
coeréncia e de dignidade para 
os que din loitar pola nosa lín
gua, pola nosa pátria e polos 

-que defendemos a normativa 
oficial. 

Creo que podemos defender a 
independéncia nacional desde 
a normativa actual, e queria 
desde estas liñas pedir-lle un 
pouco de sentido á FPG, que 
non aceite chantaxes e que se 
manteña fiel á sua política lin
güística destos últimos anos 
asi como que non se embarque 
en estranos experimentos con 
escuros intereses e escuros 
compañeiros de viaxe.• 

MARTINO CABANAS LóPEZ 
. (NARóN) 

Ilustre académico 
Acabo de ler a Voz de Galicia 
e fiquei chea de indignación e 
noxo ao ler as palabras do 
"ilustre académico" Xesus 
Alonso Montero afirmando que 
preferiria o inglés antes que o 
galego que el chama lusista. 
Sobre todo deu-me rábia que 
lle teñan dado primeira páxina 
a un individuo dese xorne. Se 
cadra podia por-se de acordo 
con Francisco Vázquez e mon
taban unha académia de inglés 
entre os dous. 

En certa ocasión, sendo eu es-
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Hai unhas semanas -
morreu Ramón Piñeiro, 
o presidente do PP en 
Venezuela. Aos poucos 
días moitos beatos e 
beatas de Brión 
asistiron a unha misa 
na sua lembranza. 
Piñeiro era personaxe 
central na novela de 
Alfredo Conde Sempre 
me matan e pala sua 
posición no partido era 
anfitrión dos dirixentes 
populares en 
Venezuela. Os 
venezolanos saben que 
ademais do negócio 

· oficial do Restaurante 
El Portón, Piñeiro era 
un poderoso industrial 
do amor, que diria Dia.z 

1 Pardo. Entre as 
empresas do ramo a 
barra americana El 
Saba, para mellar 
coñecimento dos que 
misaban na Amaia e 
visiten Caracas. 

Os de Médicos sen 
Fronteiras anda rifados 
na véspera de recebir o 
Nobel da Paz. A 
organización grega foi 
expulsada por non 
compartir a posición de 
MSF en Kósovo e 
acusar de pro
ocidentais aos seus . 
compañeiros. Agora 
están nos tribunais de 
Bruxelas para manter o 
nome en Grécia. A 

1 organización naceu 
dunha escisión do 
Comité Internacional da 
Cruz Vermella, e na 
hora desta crise 
ninguén lembra que o 
fundador, Bemard 
Kuchner é agora 
representante da Unión 
Europea en Kósovo. 
De paso tamén din que 
sé marchan de Cuba, 
país que exporta 
médicos: "porque non 
nos deixan traballar''. 

Emiten por enésima 
vez La Gran Familia, a 
película natalista que 
en tempo de Franco 
estaba declarada "De 
interés nacional". O 
tempo non pasa de 



· 1 balde e ninguén pode 
1 xa correxir nos diálogos 

·-·~~"'-,l ._ ~s reiteradas 
1 referéncias ao ''v~~tido 
: <. de voda de Sofia ~e . 

1 ~t.écia". En .1976 J - : 
1 Fórmula V puxo d~ 

1 moda o.discq_ "SoVa", 
\_I con letra "~ofía .• ~iE¡>mpre , 

1 

· se acuesta de di~ va . 
sola sin compañí~tcon 
un vestido ceñido flUe . "' 
despierta I adtniraFión 
al pasar''. RetirárOf10 do 
mercado, regravá~orio 
e saiu co títúlo "Lucía". 
Calquer dia,;cámbi¡nlle 
a banda sonora á 
película c;te Al~ert9 
Glosas. · · 

Milladoiro saca novo · 
disco consolidando 
unhá carreira-de vinte 
anos de éxitos. Nos 
xomais de Madrid¡o 
asunto é menor e ¡0 
noticiábel é que "AJ na 
Selén grava· upha 
canción con Milladoird'. 

E ainda hai quen se 
pregunta polo 

1 centralismo. Antena 3 
1 abria os informativos: 
1 "España paralisada 
1 pola néboa", porque as 
1 estradas de saída de 
1 Madrid estaban 
1 colapsadas. No resto 
1 do território locia o sol. 
1 
1 
1 
1 
1 

Tamén olla para 
Madrid o lapelista da 
Deputación de 
Pontevedra que ven de 
reeditar Fabulário Novo 
de Manuel Cuña Novás 
e coJou de rondón o 
castelán para explicar o 
contido poético. Ppr se 
non entanden os i 
aborixes.+ 

CANTINA · 
MEXICANA° 

RUA MARTIN CODAX 
VIGO 
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tudante de filoloxia en Santiago, 
tiven oportunidade de observar 
como o señor Alonso Montero 
dirixia os traballos duns obrei
ros .que-estaban instalando un
has vitrinas expositoras para un 
congreso por el dirixido e que 
estaba dedicado aos poetas 
alófonos. Fi-
quei surpren
dida cando 
comprobei 
que mentres 
os obreiros fa
laban e se di
rixian a el en 
gal ego, o 
"ilustre acadé
mico" respon
dia e daba as 
ordes en cas
tel á n :- · "Esta 
me la ·ponen 
ahí;· /a otra me 
la muév.en un 
Pº'?º a 'ta 

11
iz: 

qwerda... E 
logo presenta-

se cadra podia 
por-sede. 
acordocon 
Francisco 
Vázqueze 
montaban unha 
académiade 
inglés entre os 
dous. 

se por ai como defensor do ga
lega, recebe ·prémios da Xunta 
e proclama-se un home de es
querdas. Pois ... : que lle dean ... , 
que lle dean moitos mais pré- . 
míos, que lle dean un todos os 
dias, se q1,.1eren, até que non 
teña mais onde mete-los. Para 
min e para a xente de ben o 
que el diga seguirá valendo 
tanto como o que poida dicer un 
pitufo, nen mais nen menos. 

Podemos estar en contra ou a 
favor das ideas reíntegracionis
tas pero, francamente, o que 
poidan dicir figuras tardo-fran
quistas e singularmente egotis
tas como Alonso-Montero non 
merece a primeira páxina de 
nengun xornal. • 

ANA 
(ÜURENSE) 

Á Permanente. 
doBNG 
Somos moitos/as os que agar
damas e traballamos para que 
nas vindeiras eleicións xerais 
Galiza aumente a sua represen
tación no Congreso dos Deputa
dos, contando cun grupo parla
mentar do BNG que decida na 
política xeral do Estado, e consi-_ 
ga para a nosa Nación todo 
aquelo que levan séculas ne
gándonos. 

É por iso ~ue 
non acerta
mos a enten
der, como os 
órganos de 
dirección do 
BNG (a Co
misión Per
manente), 
sancionan a 
uns compa
ñeiros do Mo
rrazo, cargos 
institucionais 
e membros 
dos órganos 
de direción 
Local e Co
marcal, que 
se levaban 
destacando 
por seren os 

Poi a 
credibilidade 
dos principios 
de pluralismo 
político e 
liberdadede 
expresión 
solicitamos a · 
retirada dos 
expedentes 
abertosen 
Marin. 

que en Marin, fronte a outro 
grupo de compañeiros, levaron 
en solitário a campaña das pa
sadas eleicións Locais e Euro
peas, que tivo como resultado 
o desaloxo do PP da Alcaldia 
de Marin. Todo iso cun claro · 
boicot doutros compañeiros/as 
que non aceitaron o resultado 
democrático da Asamblea Lo
cal e antepuxeron as suas am-
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bicións personais aos intereses 
da organización e da Comarca, 
feito que non é novo para os 
órganos de -dirección Nacional 
do BNG, porque xa se viñan 

O trasfondo máis importante plicam um processo e umha 
que leva a Licenciatura en En- gradacom cc;>m diferentes pas-
fermei ria é a necesidade que sos, como já manifestou Dom 
existe de adiantarse ao futuro Ricardo Carvalho Calero nom 

denunciando.- · · 
para aéometela con eficácia, poucas vezes a quem quijo en-

. porque .é o benefíció social o tender, para conseguir a reihte-
principal argumento para im- gracom "até a sua confusom 

Os abaixo asinantes, solicita- plantala. É dicer, o novo contex- com o portugués" como predi-
mos da Permanente do BNG, to da sanidad e apreséntase · · cou Castelao em carta a San-
polo ben do Nacionalismo Gale- condicionado a un cámbio no chez Albornoz. Esse é o autenti-
go e pola credibilidade dos prin- concepto de atención sanitária, . co debate e nom outro. 
cípios de pluralismo político e li- propiciado polo envellecimento 
_berdade pe expresión, que tan- da povoación, anovacións tec-
tos anos levamos defendendo, a - nolóxicas e enfermidades emer
retirada dos expedentes aber- xentes, ,o que provocará unha 
tos, B:Si como unha análise pro- ~ maior demanda de coidados -e 
funda da situación da Organiza- -- de promoción da saúde por par-
ción no Morrazo e de porqué se te dos usuários. Coincidindo co-
perderon as tres Alcaldias que as afirmacións de todas as or-
tiña o:BNG; • ganizacións científicas, sanitá-

- _ rias e profisionais a nível na-
CAilLos CORTEGOSp, XESUS cional e internacional, esta de-

SILV A, XosÉ M. ALVAREZ, manda precisará un aumento de 
MANUEL SOBRAL, V ALENTIN necesidades sanitárias que terá 
CAMPOS, XosÉ M. BACELAR. que atender, e deberán ser ofe-

( O MORRAZO) recidas por aqueles profisionais 
da saúde que apresentan o per

Licenciatura 
en Enf ermeria, 
unha débeda 
pend~nte 
Son numerosas as voces que 
claman desde hai tempo pola 
necesidade dé criar no naso 
país o Título Oficial de Licen
ciado en Enfermería. A só valo
ración dun planteamento for
mativo universitárío diferente 
ao actual implica que o trasfon
do de tal demandá ten profun
das conotacións. 

Os profisionais de enfermeria 
na actualidade "teñen vetado" o 
optar a unha formación que lles 
capatice par aprofundar no cor
po de coñecimentos específi
cos da sua profisión, e asi po
der dirixir os níveis de ensino, 
xestión e investigación. Hoxe, 
por hoxe, a única opción forma
tiva á que poden ácudir é a Di
plomatura: o que supuxo un 
grande avance cando se con
seguíu hai agora 22 anos, su
perouse amplamente e non se 
facilita o desenrolo e promoción 
profisional da Enfermeria no 
noso país. Apesar de que é in
cuestionábel que se permita a 
implicación dos profisionais no 
mantimento dos estándares de 
calidades polos que se pode 
evaluar a sua aportación á so
ciedade, a realidade é que a 
mellar via de enriquecemento 
do corpo de coñecimentos 
científico-técnicos da profesión 
seria a de Licenciatura e Dou
tourado. Sen que esta forma
ción superior substituira á Di
plomatura, senón que a com
plementara, a Licenciatura se
ria unha posibilidade de acce
der en condicións de igualdade 
como direito fundamental de to
dos os diplomados que dese
xen ampliar os seus coñeci
mentos através do segundo ci
clo. Asimesmo, garantiría unha 
formación aos enfermeiros 
acorde cos avances científicos 
e tecnolóxicos no campo da sa
úde, contribuindo á mellara dos 
servizos que presta á comuni
dad.e. 

Sen embargo, aqueles profisio
na is que desexen adaptar o 
marco conceptual da sua profe
sión á búsqueda de mellaras, 
avances e solucíóns eficaces ao 
ritmo da evolución sanitária do 
cenário mundial, enfróntanse a 
numerosos obstáculos propiéia
dos pola indiferéncia coa que as 
autoridades sanitárias tratan 
esta profisión. 

fil idóneo para iso, tal e como 
resultan os enfermeiros e enfer-
meiras. 

É de supoñer 
que tarde ou 
cedo será ab
s o 1 u ta mente 
incuestionábel 
o adecuar os 
contidos da 
profisión ás 
necesidades 
da povoación. 
A Licenciatura 
non se pode 
dilatar máis no 
tempo, se o 
que queremos 
é oferecer uns 
servizos sani-
tários de ópti; 
rna calidade. E 

Licenciatura non 
se pode dilatar 
máis no tempo, 
se oque 
queremosé 
oferecer uns 
servizos 
sanitários de 
óptima calidade. 

urxente que a Administración do 
Estado dé resposta ás deman
das da sociedade e se implique 
definitivamente na evolución 
dunha profísión que clama polo 
desenrolo en benefício do siste
ma sanitário do noso país .• 

Mª LOURDES CARBAJO NÚÑEZ 

Achegas para umha 
mudan~a necessária 
Estes dias estamos assistíndo 
ao primeiro debate público real 
entre as duas teorias sobre o 
galega que ocupam a todos os 
interessados polo nosso idioma. 
Desde que a finais dos 70 e co
mec;os dos 80 se organizou o 
reintegracionismo submetído 
durante quase vinte anos ao 
ocultamente e a catacumba, por 
causa dumha política lingüística 
intolerante que gozou da cum
plicidade de muitas persona
gens com certo destaque, esta 
é a primeira vez que saem a luz 
manifestacons mínimamente 
comprometidas de pessoas com 
certa releváncia. Aproveitando 
isto há que dizer: 

1.- Do nosso ponto de vista, e 
dada a discussom sobre umha 
nova norma, nom se trata tanto 
de fazer umha nova como de 
determinar se galega e portu
gués som a mesma língua ou 
nom. No caso de que nom o se
jam, nom se precisa outra nor
ma diferente da que utiliza a ofi
cial idade, nom é necessário 
achegar o galega ao portugués, 
mas, se o galega e o portugués 
som a mesma língua, devemos 
ser coerentes até as últimas 
conseqüéncias. Outra cousa to
talmente diferente somas estra
tégias a seguir, já que estas im-

2-Com isto também quero dizer 
que de repente parece que todo 
o mundo aceitou sempre o 
achegamento a variante do Sul, 
todo o mundo é reintegracionis
ta desde sempre, mas se isso 
fosse assim, a que veu a ope
racom do 82 pala qual se optou 
por umha norma (mal) chamada 
oficial quando havia outra ante
rior, a do 80, que abria as portas 
ao que hoje estamos debaten
do? A que vem inventar formas 
como "afeccionado", "delicto'', 
''filharmónica", "subhasta", "bei
rarrúa", etc, para nom falar da 
castelhanizacom de formas co
mo "Galicia", "dicir", "oir", ... ? 
Acaso é mais difícil que entre na 
mente e na tala dos galegos 
"Galiza", "dizer", "ouvir", "delito", 
"filarmónica" que, por exemplo, 
"quenda", "ata", "pobra" ... ? 

3-Estamos de acordo também, 
como se tem publicado, em que 
o fundamental é a normali
zac;om dos usos, mas veja-se 
que nos últimos vinte anos, tem
po de hegemonia da norma do 
82, o galega tem retrocedido 
nom pouco, como mesmo se re
conhece no livro publicado pola 
R.A.G. "Usos lingüísticos en Ga
licia" e nom precisamente pola 
existencia do reintegracíonismo 
militante, pois este foi totalmen
te apagado dos meios de infor
mayom e demonizado até extre
mos que nom quaiificaremos. O 
retrocesso e a norma do 82 es
tavam e ainda estám inseridos 
dentro dumha mesma política 
lingüística que tem por finalida
de instalar na Galiza definitiva e 
totalmente a língua de Castela. 
Esquece-se também que quan
do se tala de normalizar umha 
língua como o galega, isto impli
ca que se de-
vem recuperar 
formas morfo-
1 óg icas, orto
gráficas, sin
tácticas ou re
construir cam
pos léxicos in
t e iros sobre 
todo no ámbi
to culto e 
científico. Se 
cubrimos isso 
com flagran
tes castelha
nismos ou 
com inventos 
de laboratório 
nom estamos 
normalizando 
a língua que 

Nomsepode 
nonnalizar o 
galegose 
introduzimos 
léxico, 
ortografia, 
sintaxee 
morfologia 
castelhanas. 

dizemos normalizar, mas sim fa
zendo manobras estranhas que 
tenhem por fim enganar todos 
aqueles que estám menos im
postas no tema, quer dizer, fai
se que se fai para acabar nom 
fazendo nada e que com isso fi
que todo o mundo contente. Daf 
a incongruencia de dizer que 
primeiro é normalizar e depois 
normativizar, como incongruen
te é discutir que foi primeiro, o 
ovo ou a galinha. D'o ponto de 
vista de qualquer lingüista nor
mal ambas as cousas vam pa
relhas, nom se pode normalizar 
o galega se introduzimos léxico, 
ortografia, sintaxe e morfologia -
castelhanas. • 

)OSÉ MANUEL BARBOSA 



O autor escri~iu ,textos para libros de Rosalia, Pondal, 
Francisca ~e~e~ ou .Valle:-Inclán 

.. CARME VIDAL ~ 1;¡: . r~•m.--...~-~--
0 ano 2000 servirá para dese~
poeirar o legado de Manu 1 
Murguia, indiscudbel predec .. 
sor do nacionalismo galego. .. . 
critor e historiador, o auto? o 
que se lle adicará o ~ das '4-
tras Galegas do próximo ano ~
senvolveu tamén un importante 
labor como promotor da cultura 
galega. Exemplo diso son os seus 
prólogos que ora pulaban por 
novos escritores, ora recoñecian 
a trascendéncia dos xa consa
grados. Textos que acompañan 
os Queixumes dos Pinos de 
Pond.al, En.las orillas del Sar de 
Rosalia1 Recuerdos de Alfredo 
Vicenti u Almas de muller ••• 
;Vo~ n'a lu::! de Francisca 
Herrera Garrido. O próprio 
Valle-lnclán reclamoulle que 
escrebese unha introdución pa
ra as suas Historias pen1ersas. 

''Ninguén coma min sabia que xa
mais olios alguns derramaron nos 
seus dias de aflicción bágoas máis 
amargas que as suas, nen outro co
razón como o seu soportou na te
rra máis duros golpes". Ninguén 
coma el para relatar os últimos 
dias de Rosalia de Castro como fi
xo no prólogo qeEn las orillas del 
Sar. O que iá-ser unha introduc
ción á Qbra convértese na pluma 
de Manuel Murguia na narración 
da despedida da que fora a sua 
compañeira. Páxinas que aprovei
ta tamén para debuxar o seu retra
to da poeta, por veces nai abnega
da, por veces sofridora en siléncio, 
pero sempre grande escritora non 
recoñecida na sua valia. 

O relato de Murguia cómase apai
xoado cando narra a despedida da 
poeta, aquela última viaxe a Ca
rril para ver o mar antes da morte. 
Naquel louvar a imaxe de Rosalia 
non dubida Murguia en colmala 
dunha bondade santa, poñéndoa 
á par daquelas "almasde muller 
que na soedade do claustrq e no 
rigor das suas austeridades ~a
ron ao mundo o perdurábel exe~
plo da sua santidade". Sabedor d~ 
que está a deixar memória da vi9a 
de Rosalia, o historiador semenp 
o texto de adxectivos que ador
nan a unha muller sen-tacha1e 
deixan á vista a sua proximidade 
sen confesar por iso aquilo do que 
el s6 sabe xa que "despois de todo, 
a vida dunha muller, por rµoi ilus
tre que sexa, é sempre ben sinxe
la. A de Rosalia, como a de can
tas se atopan no seu caso, limítase 
a duas datas: a do seu nacemento 
e a da sua marte; o demáis s6 im
porta aos seus". E dos seus era ~l 
mesmo, o que asina as páxinasle 
se laia de que a sua obra non fose 
recofiecida o suficiente en vida da 
poeta. "As páxinas que lle consa
gramos no r:ioso libro Os Precu~
sores, non soubo siquera que se es
cr~biran. Pensaba surprendela con 

A Conlña homenaxeou a Murguia, no centro con chisteira, en 1913. 

elas e s6 serviron para dicer o dia 
da sua morte o que perdia Galiza 
ao desaparecer para sempre aquela 
alma verdadeiramente superior". 

Non é de extrañar que a sinatura 
que prologaba a Rosalia fose re
clamada por outros autores para a 
apresentación das suas obras. An
teceden asi as suas palabras a Al
mas de muller ... ¡Volallas n'a luz! 
de Francisca Herrera Garrido, 
unha obra que, ao seu ver, era "o 
que faltaba no noso Parnaso", on
de xurde "puxante e florece vária, 
rica, profusa case, en xiros e en 
vocablos, a lingua que falaron os 
nasos trovadores, a que. hoxe fala
mos cidadáns e campesinos, a que 
ensalzan os nosos poetas, a que 
aman os fillos do país e á que ren
dimos todos, si, todos, o holo
causto da nosa abnegación e filial 
agarimo". Prólogo en espafiol no 
que Murguia fai unha clara loa ao 
uso do galega na literatura. 

Reclamado por Valle 

"Co que debe ao sangue e o que 
lle é persoal, farto claramente 
proba que é dos nosos. Ainda que 
quixera ocultalo non poderia". 
Asi fala Murguia de Valle-lndán, 
no texto que antecede ás Historias 
perversas. O escritor reclama nos 
seus comezos literarios o seu áni
mo para encetar unha "carreira 
que ia ser próspera. Murguia de 
novo da par da literatura, neste 
caso respondendo ao apelo de 
amizade que o unia ao pais de 
Valle lnclán. "Nobreza abriga". 

Se a relación co pai está na orixe 
do prólogo de Valle será o próprio 
testamento de Pondal o que poña 
nas suas mans a "máis merecida 

das confianzas". Deixáballe o coi
dado da publicación dos seus ver
sos: "Ah! ben sabia que llos deixa
ba á lealdade mesma!". E ali esta
ba a pluma de Murguia para 
adiantarse ás páxinas de Queixu
mes dos pinos destacando a rele
váncia dos "incansábeis que pro
moveron este renacemento, dé
ronlle vida e fixérono posíbel", au
tores aos que se lle debe que a poe
sía tivera "unha corda máis, a de 
Galiza; o noso país, unha literatu
ra; a nosa literatura, unha lingua". 

A camaradaxe explica tamén a 
sua sinatura diante de ]uvenilia 
do xornalista Camilo Placer. 
Móstrase ai Murguia ferido pola 
marte do amigo, incapacitado 
pola dor para escreber a sua bio
grafía como era o seu propósi
to.Conta asi que pensou conti
nuar a sua obra Os precursores 
con Os secuaces, libro no que 
Camilo Placer teria o "posto de 
honra que merecía". 

Valora Murguia nos seus prólogos 
o achegamento da escrita o país, 
a recolleita en palabras do alento 
da cerra e da pulsión do tempo. 
Asi louba de Cuentos de abades y 
de aldea de Prudéncio Canitrot 
que sexa "tan do noso corazón, 
tan do noso país, que o seu trunfo 
consiste en ter logrado selo" co
mo destaca de Vicenti, <liante dos . 
seus poemas, que "ama a Galiza, 
qíntaa, sinte as suas penas". Do 
mesmo xeito escrebe para Célti
cos. Cuentos y leyendas de Galicia 
de José Ojea que "todo verdadei
ro poeta deixa perceber facilmen
te o meio no que vive, as causas 
que o producen, os ideais que 
animaban o seu tempo". lmpreg
na rse de país é o que reclama 

Murguia para o escritor e por iso 
-lonxe de ser un prologuista adu
lador, ao uso- ctitícalle a Ojea as 
"faltas e de5faleeementos que no
tamos en Célticos" que proveñen, . 
ªº seu ver, "dunha soa causa; o 
aillamento no que vive o seu au
tor". 

Avanzado na história 

Como historiador pon tamén o 
seu nome ao servizo de traballos 
de investigación. A lucidez de 
Murguia apréciase en especial 
cando antecede ao traballo de 
César Vaamonde que recolle es
crituras referentes ás proprieda
des aduiridas polo mosteiro de_ 
Sobrado nos partidos de Ferrol e 
Pontedeume. Ali defende Mur
guia que "as escrituras o mesmo 
que as inscripcións, estas de 
igual maneira que os monumen
tos, ocúpanse tan só do que se 
relaciona con aqueles que, do
nas do poder ou a riqueza, po
ñian nas suas mans o rexime da 
sociedade. Asi reis, obispos, po
tentados, son case os únicos 
cuios feitos e nomes perseve
ran". Actores da história conta
da contra a que se rebela men
tras o demáis, o que atinxe aos 
anónimos, queda "mergullado 
na siléncio das grandes tebras 
que nada pode xa disipar. Dos 
humildes apenas queda rastro". 
As afirmacións de Murguia 
( 1909) ceñen o mesmo ar do 
que agora escrebe o historiador 
Dionísio Pereira para o libro 
lmaxes da fatiga que fai un per
corrido pola história do traballo. 
Prólogos os de Manuel Murguia 
que dan canta do seu papel de 
impulsor dunha literatura e dun
ha história que reflexen o país.• 

O acordo 
inadiábel 

~ VíTOR V AQUEmo 

8n máis dun xomal do país existe 
un sosegado confronto de opinións 
verbo do recorrente problema 
normativo referido á nosa escrita. E 
digo recorrente porque, da mesma 
maneira que cada vez que o Estado 
español se ve asolagado nunha 
ondaxe de liberdades formais o 
problema das nacións sen estado 
que no seu interior se achan xorde 
outravolta con forza, da mesma 
maneira, coido, cada vez que o 
galega se defronta a unha xeira 
normalizadora o problema de cal 
norma escollermos ocupa praza 
sobresaínte. Asi leva acontecendo 
desde os tempos do postfranquismo, 
ás veces cunha viruléncia insospei
tada que, por sorte, non se dá 
detectada arestora. 

/ 

~sde o meu ponto de vista o 
acordo ortográfico non se pode 
seguir adiando porque, entre outras 
causas, non é certa a posición dos 
que eren que non hai nada que 
mudar, sinalando que existe unha 
norma oficial que cómpre 
obedecermos por simples 
patriotismo. Conviria recoñecer 
que unha norma é algo, como 
calquer outra criación humana, 
suxeito ao evoluir do tempo e máis 
da história, e, xa que logo, suxeita 
ás leis do croco. Conviria lembrar
mos que a normativa que hoxe 
posuímos veu substituir a outra que 
a Xunta da Galiza e, no seu nome, 
Alejan.drino Femández Barreiro 
sancionaron: nun recuado dia de hai 
case vinte anos. Conviria un esforzo 
de todas e de todos pára chegar a 
acordos, sabendo, desde xa: que ese 
acordo -como todos- teria de ser 
produto da concesión recíproca e, 
polo tanto, non haberia de 
compracer plenamente a ninguén, 
mais deixaria a porta aberta a que 
moitas persoas esqueceran a norma 
para se centraren no texto. · 
Conviria, ao cabo, comprendermos 
que a própria norma oficial posúe 
unha manchea de opcións (ó{ao; -
ería/-aría; -ble/-bel; ro/ -lo; -íct-/-ít-; 
-uct-/-ut-, etc. ) que a converten, na 
prática, en algo surpendente, ainda 
que, con efeito, os poderes públicos 
acostumen furtar as segundas formas 
das opcións devanditas. Conviria, 
en resumo, recoñecermos que o 
porvir do nosó idioma no que se 
refire aos aspeitos gráficos está no 
achegamento, até onde for posíbel, 
ao viciño do Sul e que, se non fose 
por ese referénte (callo os exemplos 
que seguen dun texto oficial de hai 
un cuarto de século, poñendo entre 
parénteses a opción aconsellada 
naquela altura) serian incorrectas as , 
voces achar (atopar), ar (aire), cidade 
(ciudad.e), comezar (comenzar), ? 
coñecer (conocer), diabo ( demo), 
esquecer ( esquencer), estr~ 
(carreteira), isolaáo (illado)~ liberdade 
(libertade), luvas (guantes), paixón 
(pasión), rédea (ramal), sen (sin), só 
( soio), termo (término), xanela 
(ventano), xomal (periódico) e unha 
rea infinda. Os lusismos de onte son 
hoxe a forma oficial. 

~oí outros son os problemas 
léxico, sintáctico e fonético.• 
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Facer un achegamento a 
diferentes línguas minorizadas 
desde a perspectiva galega en 
Europa é o obxectivo que se 

. marca o 1 Simpósio lntern.acional 
de Línguas sen Estado, froito da 
colaboración entre a Universi
dade de Vigo e A Mesa pola 
Normalización. Celébrase os 
días 17 e 18 de Decembro no 
centro cultural Caixavigo e o 
encarregado de abrir as sesións 
será o presidente da Axéncia 
Europea para as Línguas menos 
Estendidas, Bojan Brezigar. 
Francisco Femández Rei, . 
Esther Leira, Concha Costas e 
Camiño Noia son outros dos 
participantes nunha xomada 

que trata a situción da catalán 
no Alguer, do friulano e do 
franco-provenzal no Val de 
Aosta. O segundo dia deste 
simpósio, o 18,. celebrara unha 
mesa redonda para desmiuzar a 
situación do catalán en 
Catalunya Norte, o euskera en 
Euskadi Norte, o bretón e o oc
citano Daniel Romero e Isabel 
Vaquero darán paso a unha se
sión prática sobre "as línguas 
na rede". Ao mesmo tempo ce
lebrase unha exposiición, con 
materiais editados nas distintas 
línguas minorizadas europeas, 
como libros de texto, xomais, 
revistas, materiais audiovisuais 
e literatura infantil. • 

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

•OMuseu 
do Castro de 
Viladonga difunde 
na rede 
as suas propostas 
didácticas 
A páxina electrónica do Museu 
do Castro de Viladonga contén 
desde finais de Novembro os 
programas de acción didáctica 
do centro, cos que os centros es
colares poden programar a sua 
visita previamente. Con estes 
contidos, pódense axeitar as vi
sitas ao nível dos escolares que · 
as realicen. Os programas de ac- · 
ción didáctica complementan as 
ensinanzas recibidas nas aulas 
con actividades práticas, como a 
introdución á investigación his
tórica ou o coñecimento de boa 
parte do património cultural do 
país. Pódese acceder á páxina en 
http://www.aaviladonga.es. • 

• As Brigadas 
da TerraChá 
homenaxean 
a Antón Moreda 
O Sábado 18 de Decembro ás 
dez da noite, as Brigadas en De
fensa do Património Chairego or
ganizan un concerto en Castro 
de Ribeiras de Lea para recaudar 
fundos cos que pagar a edición 
dun libro en homenaxe ao gale
guista Antón Moreda. Participa
rán os grupos Cal.daloba, A 
Quenlla e Os Diplomáticos de 
Montealto e as Brigadas entrega
rán os galardóns cos que cada 
ano prémian o traballó en 
defensa do património dalgun 
persoeiro, asociación ou institu
ción. O prémio Constanz.a de 
Castro entragaráselle a Carlota 
Eiras, unha moza de Meira que 
ven de publicar un libro sobre as 
casas antigas do seu coni::ello e o 
Caldaloba será para o Proxecto 
Carvoeira, catalogación dos cru
ceiros da T erra Chá elaborado 
por Femando Arribas e Xosé 
Manuel Branco. O prémio de 
castigo Capitán Mudarra recairá 
nesta IV edición no alcalde de 
Cospeiio, Armando Castosa. Ao 

remate do concerto as Brigadas 
agasallarán a Moreda cunha 
bandeira da Pátria. O prezo da 
entrada para o concerto é de 
500 pesetas e pódense mercar no 
teléfono 982 2115 08. O libro 
co que se quer colaborar na di-

vulgación da figura de Moreda 
incluirá colaboracións de 
Manuel Maria, Margarita Ledo 
Andión e Xosé Luís Méndez Fe
rrin, máis de sesenta artigos do 
galeguista escritos desde Bos Ai
res e fotografías da sua vida. Ta-

• Antón Riveiro Coello publica 
Animália gañador do Café Dublin 
Un conxunto de relatos fantásticos déronlle ao escritor Antón Riveiro 
Coello o prémio "Café Dublin" de narrativa. Autor de títulos como A 
Quinta de Saler ou A Historia de Chicho Antela, o escritor engade un 
novo galardón ao seu palmarés con 
Animália; que verá a lus en libro a m, ,_,-------.~.--""7'7"---, 
comezos de ano. Riveiro Coello 
buscou nestes relatos "a parte máis 
delirante das persoas e neles os ani
mais teñen grande importáncia. Co
mecei a facer relatos fantásticos e os 
animais serviron de ponto de cone
xión". Mergullado de cheo na pro
dución literária, o ano que ven con 
toda probabilidade daranos dous tí
tulos máis de narrativa e mostrará 
publicamente o seu primeiro poe
mário. Antón Riveiro Coello edi
tará por vez primeira os poemas en 
Anatomia da dor, un libro que 
está a preparar Espiral Maior. A 
dor será sen dúbida o sentimento que agrome dun conxunto de 
poemas no que o autor verte o sentido tráxico da existéncia e a 
sua auséncia de valor diante da desaparición dun ser querido.• 

• Suso Vaamonde apadriña 
aos novas ares da música galega 
Suso Vaamonde actuará como padriño de noves músicos galegos no 
concerto ''Noves Aires", que se celebra o 11 de Decembro no Auditório 
do Paz.o da Cultura de Pontevedra. Ali estará acompañado de Marisol 
Branco, cantautora de Ourense, .o grupo Sarabanda, formado por seis ra
pazas de entre 13 e 1 7 anos, catre delas violinistas, unha viola e unha 
violoncellista, o grupo xuvenil Virxe da Renda, que xa colaborou con 
Vaamonde no disco As palabras dos galegos, e Salterium, coa sua mestura 
de folc-rock. O concerto comeza ás nove da noite e a entrada custa 
cincocentas pesetas, podendo mercarse a véspera no Teatro Principal. • 

. mén colaboran o Concello de 
Castro, que financiou a edición 
dos cartaces e o Mago Antón 
que cedeu o palco no que se de
senvolverán os actos.• 

. •Os editores 
gráficos 
reflexíonan sobre a 
homoxeneización 
das imaxes 
Dous días, 3 e 4 de Decembro, 
durou o III Foro dos Editores Grá
ficos, organizado polo Consello 
da Cultura, no que se reseñou a 
necesidade de dar roáis claves de 
interpretación ao público nas 
imaxes aparecidas en prensa. 
Coordenado por Xurxo Lobato, -
o foro contou con Collin Jakob
son, da revista Reportage, quen 
reseñou que "o fotoxomalismo 
corre o risco de autodestruirse se 
segue a repetir as mesmas men
saxes visuais, sempre as mesmas 
fotos", e con Cherna Conesa, de 
El Mundo, que sinalou que "as 
presións da empresa que renden 
a homoxeneizar todos os traba
llos para que resulten rendíbeis". 
Participaron ademais Marisa 
Flórez, de El País, Jon Barandi
ka, de El Periódico de Catalunya, 
e Manuel P. Barriopedro, da 
Axéncia Efe, Enrique Shore, de 
Reuters, e Daniel Gluckman, de 
Cover.+ 

• Sarabela 
a presenta 
en Culleredo 
unhapezade 
Blanco Amor 
Pensada para "divertimento sen 
límite" dos máis pequenos, Sara
bela Teatro pon en escena a peza 
que Blanco Amor escrebera para 
títeres "Romance de Micomicón 
e Adhelala". Estrean odia 10 de 
Decembro na Casa da Cultura 
de Culleredo en duas duncións, 
ás once da mañán e ás oito do 
serán. O "Romance de Micomi
cón e Adhelala" foi escrito por 
Eduardo Blanco Amor hai cin
cuenta anos en Montevideo e 
desenvólvese nun reino gover
nado por unha raiña desquicia
da, no que unha rapaza, Adela
ha, cambiará o sino dos aconte
cimentos cunha boa dose de 
tenrura. Dirixida por Ánxeles 
Cuña Bóveda, a montaxe de Sa
rabela busca a gargallada do pú
blico infantil. • 

•A Xunta segue 
dando largas 
ao parque de. 
Campo Lameiro 
Celebrouse o 3 de Decembro un 
pleno extraordinário en Campo 
Lameiro para tratar a 
construción do parque arqueoló
xico, que se comezo.u a estudar 
hai máis de tres anos. Neste ple-
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no, a representante da Xunta 
puxo de manifesto que ainda 
non está clara a posta en 
marcha do parque, . 
xustificándoo en que depende 
das condicións que impoñan os 
comuneiros de Paredes para a 
cesión dos terrees. A Xunta 
amosouse incluso disposta a 
transladar o parque a calquer 
outra zona onde houbera xace
mentos arqueolóxicos. Os petro
glifos de Campo Lameiro, con
tarían, segundo o anteproxecto 
da Xunta, cun investimento de 
trescentos millóns de pesetas, 
que abranxe un centro de inter
pretación e un outro de investi
gación sobre arte rupestre. O al
calde, o popular Xúlio Saiáns, 
aceptou formar unha comisión 
na que estén integrados 
representantes dos grupos muni
cipais, os viciños e a Dirección 
Xeral de Património. • 

• A língua das 
bolboretas 
proxectarase 
no Surulance 
O festival patrocinado por Ro
bert Reford e dirixido a 
descubrir noves valores do cine
ma, o Sundance, contará na vin
deira edición, a celebrar en Xa
neiro, coa fita de José Luis Cuer
da, A lingua das bolboretas. Base
ada en tres contos de Manuel 
Rivas, incluídos no libro ¿Que 
me queres amor?, a fita está 
interpretada por Femando Fer
nán Gómez. + 

• Manuel Maria 
eloxia a valentia 
da Benito Soto 
Un recital poético no que inter
viron Manuel Maria, Sabin 
Torres, Bemardino Graña, Luf
sa Villalta, Xosé M Álvarez 
Cáccamo e Miguel Anxo 
Femán Vello pechou as xoma
das que comemoraron o 50 ani
versário da colección Benito So
to en Pontevedra. Manuel Ma, 
ria -que tifia editado o seu pri
meiro poemário Muiñeiro de bré
temas na colección- recofieceu
lle á Benito Soto a valentía de 
darlle preséncia pública ao gale
go nos momentos máis mouros 
do franquismo. Unha 
circunstáncia que tamén foi ce
lebrada por outros participantes 
como Borobó, X. Enrique Acu
ña e Marga Romero. Na 
celebración, organizada polo 
Concello de Pontevedra, o que 
fora promotor das edicións, de
bullou as pequenas histórias que 
rodearon a criación da editorial, 
os seus infcios, contactos e máis 
a sua desaparidón a causa das 
directrices emanadas desde o 
Govemo Civil de Pontevedra 
presidido por José Solís Ruíz, 
que proibiu a distribuición do 
libro Musa alemá de António 
Blanco Freixeiro e Celso Einílio 
Ferreiro. No transcurso .das xor
nadas presentouse unha nova 
edición deste libro a cargo de 
Hipocampo Amigo, e outra do 
mítico libro de Cuña Novás, 
Fabulario Novo, por parte da 
Depuración de Pontevedra. • 
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A 'toleráncia' 
como 
doutrina da 
dominación 

Tltulo: Miseria de la autonomía. Una filoso
fía del Estado autonómico. 

Aular: Xacobe Bastida Freíxedo. 
Eclilorial: Universidad de Oviedo. Servicio 
de Publicaciones. 

Chegou o 6 de Decembro e o po-
der preparouse para celebrar os 
actos litúrxicos de culto á Cons, 
titución. Esta Lei Fundamental, 
convertida en dogma de fe, non 
é motivo de debate nen de análi, 
se; senón de adoración cega; e no 
mellar dos casos, coméntanse as 
suas consecuéncias positivas para 
a nosa convivéncia pacífica, dan, 
do a entender que doutro xeito 
estariamos a descuartizarnos. lsto 
son causas que pasan cando a 
loucura se converte na norma. 

Quizais por isto nestas datas sina, 
ladas. sexa unha boa terápia ler 
esta nova obra de Xacobe Bastida 
que aprofunda nos fundamentos 
filosóficos sobre os que se sostén 
unha Constitución que supuxo 
un avance evidente en canto a 
direitos individuais, pero que 
mantén intactos os princípios bá, 
sicos da estrutura do Estado do 
anterior réxime. Algo que naquel 
momento foi aceitado como a pe, 
axe que habia que pagar para po-
der levar a cabo a chamada "tran, 
sición" -e asi fo¡ vendido ás suas 
bases polo PSOE e PCE- hoxe é 
o máis destacado polos que, co, 
mo o PSOE, se ausentaron da 
Comisión para non ter que votar 
a favor do barolento Artigo 22

• 

X. L. Méndez Ferrín 

Hoxe, quen cuestiona a Consti, 
tución, faino polos direitos co, 
lectivos e non polos individuais, 
pero sempre se lle d~scualifica 
por supor unha ameaza contra 
ditas direitos individuais que, 
por outra banda, ao ser formais, 
son conculcados pola desigual, 
dade social que imposibilita a 
moitos poder exercelos {liberda, 
de de expresión, direito ao traba, 
llo, á vivenda, ... ). O obxectivo 
é, en definitiva, evitar o debate. 

Pero, porque non é discutíbel a 
Constitución? Pois, simplesmen, 
te, porque non é racional. lsto é, 
non é posíbel argume.ntar raci0' 
nalmente que represente unhas 
regras de xogo baseadas na igual, 
dade de oportunidades para to, 
dos, por canto sostén a suprema, 
cia cultural e lingüística dun C0' 
lectivo sobre os demais, e estru, 
tura xerarquicamente as compe, 
téncias en base a esa supremacia 
co fin de relegar as tarefas do, 
mésticas ás Autonomias, mentres 
se reserva o Estado Central o po-
der de decisión fundamental, ne, 
gando calquer tipo de soberanía 
aos pavos desas autonomías. 

lsto non quer dicer que se renún, 

Voltaire 

VIDAS 
SEN LLE IRAS 
Darío Xohán Cabana 

cíe expresamente á racionalida, 
de, que se evite o esforzo de dotar 
a estrutura do Estado de lexitimi
dade. Ao contrário, a opción da 
forza irracional é o "plano B". 
Existe desde sempre a intención 
da teoria política española de 
elaborar un discurso racional so
bre a estrutura do Estado. E me5' 
mo o feíto de non discutir a pr& 
pria Constitución ten unha Ion, 
ga tradición que se pode remon
tar na história do pensamento 
político español a Francisco Suá, 
rez (1548,1617) quen defendía 
que unha vez instaurado un réxi
me, este xa non pode ser cambia, 
do~ imobilizando aos Estados na 
sua forma constitucional, a que 
adoptaron na sua orixe e que é 
intanxíbel. Por outra banda este 
autor -que negaba calquer posí, 
bel embrión de soberanía de co
lectividades locais- xa xulgaba 
conveniente que o Rei lle outor, 
gase a estas unha certa autono
mía e alguns priviléxios. 

Pero será Ortega quen prescinda 
dos obsoletos e ineficaces argu, 
mentos teolóxicos para dotar a 
estrutura do Estado dun discurso 
de lexitimación moderno. Por is, 
to, Xacobe Bastida, nesta obra, 

FENDA, LOUCURA 
EMORTE 
Karen Blixen 
Charlotte Perkins 
Emilia Pardo Bazán 

analisa en profundidade o pensa
mento político deste filósofo ma
drileño co fin de desmascarar os 
princípios filosóficos sobre os que 
descansa o ordenamento consti
tucional, asi como as estratéxias 
seguidas polo I;.stado Central pa
ra asolagar ao nacionalismó peri, 
férico e amasar un rostro presen-

. tábel no cenário internacional. 

Neste sentido, por exemplo, estu
da a artimaña por médio da que se 
conculca o direito á autonomia 
através do re-
curso de con-
vertelo nunha 
obriga. lsto é, A 
Xacobe Basti- Constitución 
·da analisa os 
fundamentos 
do "café con 
leite para to
dos" rastre
xando a S1J.a 
orixe no pró
prio Ortega e 
a sua teoría 
das 10 "gran
des comarcas". 
Xacobe de, 
monstra que 
o invento de 
identidades 
autonómicas 
non obedece 
sequer a un 
intento de 
descentraliza, 

non 
pretende 
solucionar o 
problema da 
articulación 
do Estado 
senón, polo 
contrario, 
considera 
que debe 
quedar 
eternamente 
irresolúbel. 

ción _administrativa, senón que 
_ten como obxectivo primordial 
rebaixar a categoría das diferentes 
nacionalidades até igualala co res
to das provinciais: "Las caracterís~ 
ricas nocivas de la especificidad se 
combaten sumergiéndolas en la ex
tensiva homogeneización de esa es, 
pecificidad. Como el mismo Ortega 
diría' simiia similibus". 

En calquer caso, a autonomía 
-nesta enxeñeria do caos- non 

(Pasa á páxina seguinte) 

A LITERATURA INFANTIL 
E XUVENIL EN GALEGO 
Agustín Fernández Paz 

O PENSAMENTO 
POLÍTICO DE MURGUÍA 
Ramón Máiz 
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canta de libros 

M.CVÑA NOVAS 

/áldoria 

A colección 
Benito Soto, cincuenta 
anos despois 
Celébranse cincuenta anos da colec
ción Benito Soto, e o cumpreanos chega 
con reedicións. A colección Hipocam, 
po Amigo, mandada polo mesmo Sabi
no Torres, é a responsábel da edición 
facsímil de Musa Alemá, a recriación 
de poetas alemáns como Rilke, 
Holderlin ou Heine, que asinaran Cel
so Emílio Ferreiro e António Branco 
Freixeiro. Torres veu como o libro era 
retirado das librarlas naquel ano 1951 
pola censura. Tamén se apunta ao ani
versário a Deputación de Pontevedra 
con Fabulario novo, cuxo autor, Ma
nuel Cuña Novás -"quen sabe apañar 
a rosa sin abalar a roseira", como dicia 
Bouza Brei-, vía sair á luz en 1952: • 

Retrato dunha 
vila de beiramar 
Espiral Maior publica O cuarto dos 
ausentes, co que Francisco A. Vidal xa 
gañara o prémio de 
narrativa do conce-
llo de Vilalba de Oniarwdu,.auseates 

1997. T rátase dunha ~ISCO A. VIDAL 

novela que construe 1 
o retrato de Cerquei- · · 
xo, un lugar, símbolo ~ 
do declive dalgunhas 
vilas galegas. Famílias 

1
\ . 

poderosas vidas a me-
nos, mulleres abafadas ·-=.::.-:~· 
polo loito, patróns e 
mariñeiros coñecedo-
res doutros mundos ... Vidal publicou 
hai dous anos a sua primeií:a novela, 
Olios de Anxo da Morte. • 

A paixón polo cinema 
de António Román 
Pepe Coira intuíu que a obra de Antó
nio Román ia máis alá que a dun simples 
cineasta do réxime 
franquista e comewu 
a indagar na sua fil
mografía. Antonio 
Román, director de 
cine, é o volume re
sultado de mergullarse 
na biografia do ouren
sán, que chegou a ser 
considerado un grande 
guionista e director es
pañol nos anos cuaren
ta e cincuenta. Coira desmiuza os traba
llos de Román, con títulos como Intriga e 
Los últimos de Filipinas, considerando que 
as preot;upacións do cineasta eran máis 
estéticas que políticas.• 

Manual para sair á rua 

•• 

A Xavier Queipo continúanlle xurdin- -~ 
do na cabeza situacións que requiren 
consellos prévios. Polo de agora, as 
suas solucións at6panse en Manual de 
instruccións, un com
péndio de recomenda, 
cións para andar polo 
mundo. O autor lém, 
branos que facer para 
viver como un 
"subadulto", esa espécie 
de criatura eterna con 
poucas preocupaci6ns, 
para ser un bon suicida e 
non un chapuzas, e até 
para resolver os proble
mas de fedor coa parella. Irania para 
non cair na agresividade-. En Xerais. + 
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. Grial 
NQ 142. Abril, Maio e Xuño de 1999. 1350 pta. 
Dirhut: C::arlos Casares. 
Edita: Galaxia. 

A publicación recolle sete traballos sobre 
a relación entre democracia e território. 
Entre os máis destacados están os de Xosé 
Luís Barreiro, que reflexiona sobre as 
persp;ctivas galegas en matéria de 
modernización política da estrutura admi-

---· _ nistrai:iva; Paulo 
,-DIAi González Mari-
~ ñas busca valo-

::::,-:: res actuais para 

--===-- -=---·-....-::,::;::--..-- -
~~-:~ 

as tradicionais 
divisións terri
toriais galegas: 
a parróquia e a 
comarca; Álva
ro Xosé López 
reflexiona so-
bre os condi
cionantes que 
ten o sistema 

eleitoral en Galiza durante os comfcios 
autonómicos; Anur Manuel Moura anali
za a concepción da freguesia no território 
portugués.• · 

Abren te 
Voceiro de Primeira Linha 
(MLN) 

N" 14. Outubro-Decembro de 1999. De balde. 
Edita: Primeira Linha (MLN). 

Os cámbios producidos no PPdeG logo 
dos maos resultados das eleicións locais 
centran o editorial desta publicación. 

Outros temas 
que se tratan 
son o futuro 
do indepen
dentismo 
galego e a 
unidade de 
todas as for
macións 
con esta. 
Maurfcio 
Castro 
apresenta 
un artigo 
que vén 
engadirse 

ao debate so
bre o futuro da normativa galega, 
Georges Labica escrebe sobre a figura de 
Lenin e tamén se analiza o actual estado 
das cousas en Timor Leste.• 

Xo! 
A voz que para as bestas 

N" 36. Novembro de 1999. ZOO pta. 
Dirixe: X.A. Suárez. 
Edita: Can sen dono. 

Outravolta esta revista de humor utiliza 
todos os elementos da actualidade para 
facerlles burla, sen relear imaxinacíón e 
sen deixar títere sen cabeza. Nesta oca
sión, Pepe Carreiro-; Carlos Silvar, To
lentino, Manuel Veiga, Suso 

Sanmartín, 
Kiko Neves 
e o resto de 
compoñen
tes da redac
ción satiri
zan desde a 
volta aoca
tecismo do 
Ministério 
de Edoca
ción de 
Mariano 
Raxoi até 
a figura de 
Carlos 

Casares, pasando 
pola desaparición política de Abel Ca
ballero, o Cúmio Iberoamericano da 
Habana, a chegada á presidéncia da In
ternacional Socialista do portugués An
tónio Guterres, as stock options, a Cida
de da Cultura e a introdución entre a 
infáncia da festa do Halloween. • 

(Ven da páxlna anterior) 

supón unha división da sobera
nia, pois os povos das diferentes 
comunidades nunca se considera
rán competentes para dispor deles 
mesmos segundo a sua vontade. E 
calquer intento de actuación di
ferenciada dalgunha destas auto
nornias é interpretado como un
ha traizón egoista e insolidária 
para as demais. lsto é, por unha 
banda as relacións entre as auto
nomias non existen senón atra
vés da sua relación co Estado, pe
ro o enfrontamento nunca é ·con
tra o Estado, senón que ~ deriva 
cara as outras autonomias que re
sultan discnminadas por un trato 
favorábel e distinto dunha delas, 

Esta artimaña hai que enrnarcala 
<liante da superioridade étnica e 
ao mesmo tempo ética que outor
gará a aparente posición arbitral 
do Estado central fronte a babceza 
da reivindicaci9n "particularista" 
de cerras autonornias. Asi o Esta
do negador do princípio demo
crático fundamental de auto-de
terminarse apreséntase como ga
rante da convivéncia. Dándolle a 
volta ao feito autoritário de impe
dir un direito básico de xeito que 
ao mesmo tempo que proscrebé 
dito direito consinte cerras velei- -
dades autodeterministas sobre a 
base da toleráncia coa que se 
arroupa fronte ao ·carácter intole
rante de quen continuamente, 
cada vez que exercita a sua von
tade, está a incurnprir a lei, iSto é 
a "violentar" os acordos. 

En conclusión, o Estado nega ~ 
direito dos povos a decidir por 
eles mesmos, pero á vez, con
quista a homologación democrá
tica e a lexitimidade através da 
superioridade moral da tolerán
cia como norma de convivéncia. 

Pero a toleráncia, como di Xaco
be, "derivado del latín tolerare, 
que significaba soportar, aguantar 
-es 1.a comprensión permisiva y re
signada de la barbarie del no ere.: 
yente, 1.a asunción paternal del 'des
propósito ajeno". En definitiva, a 
toleráncia sobre a que está base-

ada a doutrina de lexitirnación 
da estrutura do Estado, e á que 
continuamente se remite até a 
saciedade calquer d.iscurso de 
ataque ao nacionalismo (como 
intolerante) non é mais que a 
proibición dun direito. Un só é 
tolerante con alguén que fai algo 
que non está permitido. A nin
guén se lle ocorre dicer que tole
ra que os veículos circulen pola 
direita. ºEn calquer caso toleran 
que aparquen en zona proibida. 

A verdade é que este subterfúxio 
é pouco orixinal. Xa no ano 200 
durante o lrnpério Romano, no 
que estaba proibido outro culto 
que non fose ao emperador, na 
epístola a Diogneto podernos ler 
a invitación aos cristiáns ao 
compromiso co Estado: "Non 
vos sititedes á marxe do Império, e 
intentaremos sopartarvos". 

A toleráncia é entendida pois 
como unha concesión dos domi
nantes aos dominados segundo a 
cal os dominados poden adminis
trar certas 'áreas babeo a bonda
dosa permisividade dos dominan
tes. A toleráncia contraponse á 
xustiza, ao direito. Pero apresén
~ase como superior eticamente: 

~· unha esmola non seria unha es
. mola se o esmoleiro tivera direito . 
a ela. Se un ernpresário pa.ga o 
seu salário aos empregados nin
guén xulga que esto sexa un acto 
de bondade, senón un direito que 
teñen os traballadores. 

Conseguinternente, fronte á au
to-determinación, sostense a in
determinación como estado per
manente de consentimento dis
crecional do nacionalismo peri
férico por parte do Estado Cen
tral. A Constitución non pre
tende solucionar o problema da 
articulación do Estado senón, 
pola contra,_ considera que debe 
ficar eterp.amente irresolúbel e 
só resta aprender a conviver con 
resignación con aqueles que te
ñen a descortesía de querer viver 
a sua própria vida, en palabras de 
Ortega: "El problema catalán, co
mo todos los parejos a él ( .. . ) es un 

problema que no se puede resolver, 
que sólo se puede conllevar" . .. 
"cuando algUien es una pura heri
da, curarle es matarle". 

Por último, nesta reflexión stixe
rida polo libro, non pode debcar 
de sinalarse a crítica que nel se fai 
á filosofia do direito de Hegel, e 
que -como demostra Xacobe Bas
tida- está no substrato do pensa
rnento de Ortega e por tanto da 
Constitución de 1978. Se Marx 
fixera unha demoledora ofensiva 
contra o Estado Hegeliano desde 
o ponto de vista de clase, tamén 
este fai augas desde a perspectiva 
plurinacional. Resulta insostíbel 
atribuírlle racionalidade ao trunfo 
de determinados trazos dun dos 
povos como distintivos do Estado 
fronte aos demais (no caso de Or
tega os trazos casteláns), en base 
á sua superioridade, por canto su
pón negar a evidéncia de que os 
outros trazos seguen a existir e 
por tanto, segundo o "todo o real e 
racional" hegeliano, o único re
curso fern:)menolóxico contra eles 
é facelos invisíbeis, ou subordina
los xerarquicamente como partes 
dun Todo; e, por outra banda, a 
idea de que os povos "sen história" 
nunca chegarán a construír Esta
dos porque xa lle pasou o sol pala 
porta, nega tamén a evidéncia de 
que todos os Estados son cons
truidos por poyos previamente 
"sen história". E dicer, estaría a 
negarse o devir histórico. Un pa
radoxo dentro do mesmo sistema 
hegeliano. Mais este darwinismo 
nacional segundo o que só os pa
vos mais aptos se constituen en 
Estados, é contrario á racionali
dade entendida como acordo so
bre P,resupostos compartillados; 
senón simplemente se trata da lei 
do máis forte. 

Asi desemboca no irracionalismo 
vitalista e aventureiro o sostén fi~ 
losófico da Constitución, nun 
concepto irracional de nación 
como empresa ("Hay que rehacer 
al español, acaso dijéramos mejor 
hacerlo" di Ortega) no que s6 os 
máis fortes (as elites, os caudi
llos) saben cal é en cada momen-

~----~---·11 conta de discos 11·---------

A música italiana 
recurre a Arto Lindsay 
Titulo: Cirano. 
Grupo: Piccola Orchestra A vion T ravel. 
Edita: Zanfonia. 

Nos últimos dezaoito anos o grupo 
Avion Travel converteuse en Piccola 
Orchestra Avion Travel; evolucionou 
desde o rock, estilo co que trunfaba en 
Italia, á interpretación da canción tra
dicional do seu país. Continuaron un
ha carreira chea de éxitos, pola que fo
ron galardoados en festivais e, como 
non, puxeron a música a campañas 
publicitárias. Cirano, o seu último 

traballo, supón un salto na sua traxec
tória, A crítica sinálao como "obra 
mestra", o cal ten que ver co feito de 
seren producidos por Arto Lindsay, o 
músico brasileiro-neoiorquino que ul
timamente colabourou con Marisa 
Monte, Caetano V eloso, David Byme 
e Ryuchi Sakamoto. A visión musical 
que os Avion Travel teñen da canción 
italiana está influída non só polo seu 

· pásado róckeiro..senón tamén palas 
que se dan en chamar músicas do 
mundo. Dormi e sogna, L 'Astronauta 
ou La chiave inglese. son alguns dos me
llores cortes deste novo álbum, co que 
estiveron xirando este ano que se vai 
polos teatros italianos. Estes seis músi-

cos -Peppe Servilla, Domenico 

Ciaramella, Fausto Mesolella, Mario 
Tronco, Giuseppe D' Argenzio e 
Ferruccio Spinetti-, ainda que consi
derados de culto, teñen xa unha bio
grafia oficial, que saíu publicada no 
mes de Marzo en ltália.+ 

Tres voces de Flandes 

Titulo: La'is. 
Grupo: La'is. 
Edita: Clave Records. 

As La"is versionan un tema de Sineád 
O'Connor (In the heart), que é o 
único no que cantan en inglés neste 
traballo, que xa se converteu en 
disco de ouro en Bélxica. Hai cinco 
anos que se fonnou este trio de 
apaixoadas polo folclore: elas son 
Jorunn Bauweraerts, Nathalie 
Delcroix e Amelies Brosens. Cuns 
amaños anovadores, as pezas do 
grupo recurren á música tradicional 
de países como.Suecia, Escócia, 
ltália, Irlanda ou a mesma Bélxica. 
Outros temas recrian textos anrigos 
ou cancións cheas de erotismo da 
ldade Media. Na Galiza, edita o seu 
disco Clave Records. • 

A NOSA"TERRA 

to a decisión correcta. Por isto di 
Xacobe Bastida: "Si antes decía
mos que Hegel soñaba con un Na
poleón prusiano, no es menos cierto 
que Ortega lo hacía con un Napole
ón de Tordesillas". E as elites nun
ca se rebaixan a xustificar a sua 
condición de elites. Por isto a 
Constitución non é discutida, se
nón simplesrnente venerada co
mo un texto sagrado entregado 
aos mortais pola sua Divina Pro
vidéncia para que non nos devo
remos uns a outros. 

Do mesmo xeito que no seu dia os 
cristiáns optaron en ser tolerados 
antes de comestos polos leóns, os 
nacionalistas deben aceitar ese 
papel de grao no cu en espera de 
que se cumpra o dito de que a to
leráncia se converta en lei. Por
que a toleráncia corno coartada 
xa empeza a perder eficácia cando 
non resulta ridícula. Como senón 
debernos xulgar frases como esta: 
"NuestTo pluralismo emanado del 
concepto de democracia y libertad 
nos permite ser tolerantes, pero esti
mamos que cuando se auspicia a un 
cantante, nos referimos a su arte y 
no a sus ideas políticas". Este é un 
texto do xornal "Ultimas Noticias" 
para defender que se impida a Joa
quín Sabin~ mostrar o seu apoio 
ao Frente Amplio nos concertos 
en Uruguai.• 

X. C:. GARRIDO C:OUC:EIRO 

Alfonso Álvarez Cáccamo. 

A flor do vento 
de Alfonso 
~ 

Alvarez 
Cáccamo 

Titulo: Na flor do vento. 
Autor: Alfonso Álvarez Cáccamo. 
Edita: Espiral Maior, Poesia. A Coruña 1999. 

Este novo libro de Alfonso 
Álvarez Cáccamo é un poemario 
narrativo-descritivo, se me per
miten a expresión. Nel, o poeta 
foi debullando nas pequenas e 
mesmo entrañables cousas da vi
da, sen a exención da beleza for
mal da melancolía. Un poema
rio, digo, da intimidade, do desa
sosego, do amor . . O tempo a pe
nas se ten importada no discur
so poético de Alfonso, porque é 
que o tempo está dentro de si, ou 



o que é o mesmo, a palabra sem
pre habitada, a fluír como fl4e 
un río nas canles da noite, de ca
ra á maftá fresca e limpa: "Esra 
noite esvaiuse o meu carpo no lei,-.o 
da chuvia./Os dedos remexeron en
colleitos na gorxa da sarabia/mais 
non capturaron as palabras pre i-
sas para conseguir chorar". ¡ 

Nada hai que· indique que este é 
un primeiro libro de poemas, 
nada, absolutamente nada. Al
fonso é un consumado e nunca 
consumido narrador que leva as 
súas experiencias ós verdes ou
teiros da lírica, construíndo coas 
estampas do cotiá asisadas metá
foras: "O calendario da cociña vo
mita estampas na parede/e fala de 
perdidas montañas entre vales gr-i
ses/ onde os ásperos f entos tinguían 
deferidas verdes a mocidade". 
"Núcleo fundamental do poema é 
a presencia familiar", suliña Car
los L. Bemárdez no limiar, por
que o poeta foi tecendo os seus 
versos esenciais co fío <lesas vi
vencias, entrañables, nostálxi
cas, fieis a esa realidade xa en
volve ita na mera das 
lembranzas: "Deseñei para o meu 
uso ,/modificando a esfera do relo
xo ,/un tempo not10 no que non pa
saban as horas" . Andaba o home 
"af astado do rencor da Primave
ra" , proclama nun verso, e vai 
evocando as paisaxes, as fontes 
do corazón, aí onde ía beber a 
cerva ferida, cando os abrentes 
floridos: "Hoxe/na frondosa quen
tura do teu amor sereno/tefw me
do". Temor de abrir os ollos e 
decatarse que case todo foi soño, 
ausencia: "¿Que será de 
nós?/¿Quen falará de nós?/¿Quen 
saberá de nós/cando os · carpos se
xan fume e as calaveiras 
esterco?/Fomos raíces dunha terra 
sen pegadas ,/fillos do ar". 

Poesía das searas da vida, poesía 
das agras onde treme e se abanea 
o loureiro que hai pé das casas, e 
dende o imaxinario das fiestras, o 
poeta lembra e escribe: "Espaven
táronse bandadas azuis de pombas 
durmidas,/portadoras de vídros en
tre a néboa esfiañada,/para quebra
ren os laídos, o loito e a negrura". 
Hai, neste libro, un fermoso hori
zonte poético, a sinxeleza da liña 
debuxando os cantís, as fragas, as 
estampas domésticas, o temor do 
home <liante do espello, compro
bar a neve nas tempas, a brancura 
que non quere ser o tempo ensu-

mido: "Ti xa non podes xogar, tan 
lonxe de todos ,/na ribeira esquecida 
da herba molúuúi/orule a xente per
vive sen carpo un nome prestado". 
O tempo, sempre ese misterio a 
nos envolver o vivir, a nos nobe
lar, a nos engulir coa súa boca, 
coas súas poutas de ferro e lume: 
"¿Quen lle vai a contar agora á 
nai/que levo dentro da boca /un 
alento frío de margaridas?". 

Deixarse, pois, levar pola loucura 
do luscofusco, para outra volta 
lembrar a infancia perdida, debe
lada, derrota-
da: "Esta tarde 
de pan e choco-
late/ s aire i ao Poesía das 
xardín das flo- searas da 
res corpudas/e d 
segarei os cáli- vi a, poesía 
ces sen perf u- das agras 
me, para sem- onde treme e 
pre"· Esta é ª se abanea o 
canción da 
tarde que nos loureiro que 
cruza, de ca, hai pé das 
miño 6 pla- casas. 
nalto ou chai-
ra dos prono-
mes, e no sua-
ve da aba, abeiro de algo, erguer 
unha casa de palabras, un lume 
para quecermos, para escorrentar 
os enigmas do frío: "Foches ti a 
única muller/que ensinou aos fillos 
a bicar a terra,/deitada no 
rito,/abranguerulo as areas./E sou
beches afundir embarcacións/para 
que se ceibasen desde a bordas/ as 
pombas brancas que se burlaban da 
marte". 

Son vocábulos estremecidos, le, 
xemas á procura dos interiores, 
fuxir do abisal da morte; "Triste 
mañá./Tamén o sol está enfermo". 

O libro en cuestión, nunca cues
tionado, constitúe outro dos 
acertos desa dignísima colección 
de poesía que é Espiral Maior. 
Son medio cento de páxinas e 
unha ilustración de Berta Cácca
mo. A capa é obra de P.A. Esté
vez. Debe o lector desta crítica 
saber que Alfonso Álvarez Các
camo xa é autor dunha extensa 
obra narrativa, con títulos tan 
suxerentes como "O espírito de 
Broustenac", "Catapulta", ou o 
máis recente "Cantos mamíferos", 
que recibiu o premio de narrativa 
Manuel Murguza, de 1998. + 
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Fotograma de Todo comeza llo"e. 

/ 

Epica social 
Titulo: Todo comeza hoxe. 

Director: Bertrand Tavemier. 
Nacionalidade: Fráncia, 1999. 

A traxectória do antigo redactor 
de Cahiers du Cinerna, Bertrand 
T avemier, na década dos 90 que 
estamos a deixar é simplesmente 
abraiante: Lei 627 (1992), A Filla 
De D'artagnan (1994), A Camaza 
(1995), Capitán Conan (1996), e 
a fita que se estrea estes dias na 
Gal iza: Todo Comeza Hoxe. Estas 
películas forman un conxunto 
que ben poderia ser considerado 
coma a obra cinematográfica 
máis importante <lestes dez anos. 

E non se trata somentes de rese
ñar o compromiso social do di
rector francés, cunha liña temáti
ca que abranxe a difícil vida duns 
policias anti-vício que loitan 
contra a peste da droga, a perda 

de consciéncia e do respeito á vi
da dos mozos burgueses, o absur, 
do da guerra, ou a loita diária do 
director dun parvulário. Unha 
batalla que busca converter en al
go concreto o direito á educación 
que teften eses rapaces. Hai mui
to máis no cinema de Tavemier. 

Porque ese coµipromiso, impor
tante p0r el mesmo, quedaria 
nun mero aponte condescenden
te se non estiver acompañado 
por unha boa construción da 
história e unha posta en cena 
efectiva. Pois é aqui onde Taver, 
nier se rnonstra coma un autén
tico mestre: na tensión e-proxi
midade que produce esa cámara 
en man, na sua facilidade para 
seguer aos distintos . personaxes 
sen ter que mudar de plano, no 
mecanism9 de reloxo que con
forma os seus argumentos ... 

En Todo Comeza Hoxe atopamos, 
no plano temático, a história da 
precária situación dunha gardaria 

9 DE DECEMBRO DE 1999 • N2 912 2 5 

sita nunha cidade cun alto índice 
de paro. Temática e compromiso 
social. Porén, cando analisarnos 
o seu esquema narrativo, atopa
mos o heróico e a épica. 

T emos un problema que parece 
irresolúbel, unha povoación que 
sofre e un heroe. Un home de 
absoluta integridade que vive pa-
ra o servizo á 
comunidade, 
ao par dunha 
compafteira 
sentimental, 
unha asisten
te social 
concienciada 
e unha série 
de profesoras 
que o admi
ran e apoian. 
Atopamos ta
mén os pro, 
blemas co po
der instituido 
(tanto o polí
tico coma o -
do sistema 
educativo, a 
traizón no 

A topamos, 
no plano 
temático, a 
história da 
precária 
situación 
dunha 
garderia sita 
nunha -
cidade cun 
alto índice 
de paro. 

seu próprio círculo, o fillo da 
compañeira, seguido da reconci, 
liación con este; pontuais fraca, 
sos que están a piques de facelo 
renunciar, e a reacción solidária 
dunha comunidade que agradece 
o seu esforzo. 

Todo is to nun magnífico filme, 
protagonizado por un Philippe 
T orreton abraiante, dunha fermo
sa factura técnica e con capacida
de para chegar ao corazón de todo 
aquel que se deixe. Sen trampas, e 
coa verdade por <liante.+ 

XURXO MARTfNEZ BRAVO 

Manuel 
Dourado Deira 

Conversas con 
Teresa Castelao 

Manuel Dourado Deiro 

Conversas con 
TERESA CASTELAO 

Anecdotario dun século de Yido 

A biografía oral dun· -
século de vida. 
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OPtNIÓN 

UNHA POLÉMICA INNECESARIA 
Estamos asistimos ó longo destas últimas semanas 
a unha polémica sobre a reforma ou non da Nor
mativa do galego para acadar unha normativa 
única. Como usuarios e profesionais desta lingua 
no terreo da práctica diaria (traducción, elabora
cións de materiais para o ensino da lingua e da li
teratura, corrección de probas e textos alleos, 
etc) queremos salienta-lo seguinte, que enviarnos 
a este medio de comunicación porque eremos 
que é o único que lle poderá dar difusión. 

l. A polémica é totalmente artificial e s6 mani
festa a pouca gana de chegar a un acordo. 

2. A opción que se adoita chamar reintegracio
nista non presenta ningún problema:· o que use 
o sistema normativo portugués queda automati
camente incluido dentro da lingua portuguesa, 
coma se escribise en francés, castelán ou inglés. 
Por outra banda, esta práctica é rnoi minoritaria 
e non constitúe ningún problema. 

3. O enfrontamento xorde, eremos, entre a Nor
mativa chamada oficial, elaborada pola Instituto 
da Lingua Galega e a Real Academia Galega, e a 
chamada Normativa de Mínimos. Quen examine 
as diverxencias entre estas dúas normativas deca
tarase de que son rnoi poucas. Non nos estende, 
rnos nisto porque ahonda con que o lector intere
sado consulte as follas que dedica ao terna a Nova 
Gramática para a aprendizaxe da lingua galega de 
Costa Casas e outros. No mesmo sentido pode 
verse o Manual de galego urxente de X.R. Pena e 
M. Rosales (uso do guión, emprego da segunda 
forma do artigo, sufixo-ble, diverxencias no 
acento gráfico e poucas máis). Por outra banda, a 
concepción da lingua entre estas dúas propóstas 
tarnpouco parece diferente: as dúas consideran o 
galego unha língua independente do portugués, 
aínda que estea moi relacionada con este. 

4. O propio ILG, como xa demostramos no noso 
Diccionario crítico de dúbidas e erros, carnbiou as 
súas posturas normativas desde a publicación de 
Galegol .2.3 ou mesmo desde o seu Diccionario 
Básico da Lingua Galega. Lembremos que en Ga
lega 3 se establecían uns criterios normativos que 
xa non son os actuais, e que estaban inspirados 
en gran medida nas opinións da tese de doutora
rnento de Lorenzo Vázquez. Na páxina 82 deste 
manual lemos que se debe empregar -ble como 
forma única, atopar e non achar, diario e non xor
nal, aire e non ar, corbata e non garavata, liberta.de 
e non liberdade, sin e non sen ... Todas estas pala
bras rexeitadas antes, figuran hoxe no Dicciona
rio da Real Academia do ano 1997. Xa que logo, o 
ILGA, principal inspirador lingüístico da RAG, 
cambiou os seus criterios de normativización, 
aínda que sen dicilo explicitarnente. Rechaman
te é o artigo do director do Diccionario da Lingua 
Galega da RAG e do ILG (1990) titulado A tribo 
dos ignorantes, burlándose dos que escribían tribo, 
pois uns poucos anos despois neste diccionario 
aparecen tribo, impeto ... Algúns de nós, profesio
nais da lingua, ó non contarmos por aquelas da
tas dos setenta e dos oitenta con máis instru
mentos normativos, seguirnos por obediencia os 
criterios do ILG e propoñiarnos formas tomadas 
da lingua falada e espontánea, máxime cando 
outra importante figura desta institución dicía 
no Dicci_onario Básico da Lingua Galega que xa era 
imposible loitar contra castelanismos que, da, 
quela, irnpoñian corno normativos: reló, albañil, 
frente, aire, silla ... Xa que logo, o problema non é 
cambiar nin hai tanto que cambiar. 

5. Vistas que as diferencias con Mínimos non 
son tantas, hai que dicir que os actuais instru
mentos normativizadores oficiais non son nin 
bos nin completos. Só podemos-considerar como 
instrumentos normativizadores as Nomuis orto
gráficas e morfolóxicas do idioma galego e os diccio
narios da Real Academia Galega e do Instituto 
da Lingua Galega. Non existe hoxe unha grarná, 
tica que poidamos chamar descritivo-normativa 
pois non o é a Gramática Galega da colección Bi
blioteca Básica da Cultura Galega (Galaxia, 
1986). Esta gramática é certamente deficiente 

. pois se ben na fonoloxía e fonética se estende en 
consideracións dialectais e variantes, non fa¡ o 
mesmo coa rnorfoloxia;. a sintaxe é practicamen-

RAFAEL CHACÓN 
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RODRÍGUEZ ALONSO 
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te inexistente. Por outra banda, nunha gramáti
ca, que tenta ser moderna e universitaria, non se 
di de ónde proceden os exemplos, que non per
tencen, evidentemente, á traducción literaria. 
En pouco supera á Gramática del gallego común 
de Carballo Calero, que, por certo, os autores 
non citan cando falan da tradición gramatical 
galega, con clara inxusticia. Os citados diccioná
rios normativos académicos {o de 1990 e o de 
1997) son bastante deficientes. O primeiro só 
rexistra . unhas oito mil entradas ( calquera dic
cionario escolar para ensino primario sobrepasa 
a dez mil) e os seus erros xa os sinalamos noutro 
lugar (curioso é o da rexeitada silla por cadeira: 
pero a desbotada silla aparece nas entradas lado, 
cachaperna ... ) O segundo aumenta as entradas a 
vinte mil, pero segue a ser incompleto, pois non 
inclue os termos básicos que debe manexar un 
alumno de ensino obrigatorio. Para mostra ben 
vale este exemplo: Define abscisa como coorde
nada que xunto coa ordenada serve para defini-la 
posición dun punto. Sen embargo, ordenada non 
figura como entrada; do mesmo xeito define ál
cali con hidróxido, que tampouco figura como en
trada. Aparece o lleísmo castelanista e o cheis
mo nas entradas abella, abelleiro: Picoulle unha 
abella/ Non che vaian pica-las abellas. A técnica 
definitoria tampouco é moi boa que digamos, 
pois moitas definicións rematan en etc., algo que 
unha lexicografia moderna ten prohibido, ou de
finir unha palabra por outra que se resulte vulgar 
ou mesmo malsoante: neste diccionario defínese 
a acepción 3 de agoniarse con cabrearse. Esperá
base outra cousa e rnáXime traballando con tan 
poucas entradas. Por certo, ¿canto nos custan ós 
contribuítes estas obras imperfectas en subven
cións, bolsas, cátedras, etc.? 

6. Coma sempre, os cambios seguen. Por exem
plo, os prenda ou plano do diccionario do 90 pa
san a mellor vida no do 97, substituidos agora 
por peza/peñor (mesmo agora o correcto prenda 
do 90 aparece como incorrección con asterisco) 
e plan. Hai rnáis cambios e seguimos co vello ofi
cio de lector de cambios dos diccionarios: así al
go tan básico para a língua do Ensino como as 
unidades científicas tamén cambian, pois os va
tio, voltio ... do 90 pasan no 97 a watt, volt ... ¿Qué 
facémo-los que ~preparámo-los libros para os na
sos escolares? ¿E iso serio ou coherente? ¿Non se 
pode cambia-la Normativa? Xa que logo esta 
Normativa do ILG e da RAG é fonte continua 
de inseguridade e cambio. Por outra banda en 
contradicción coa Normativa, reaparece a vella 
terminoloxía verbal: o copretérito volve ser preté
rito imperfecto, etc; reaparecen neste diccionario 
as formas reducidas pra e pro con para e pero, ta
rnén rexeitadas pola Normativa. 

7. O proceso de extensión da Normativa oficial 
non se debeu a que fose boa ou mala, senón á 
política de subvencións ás editorias e á súa im
posición no Ensino. T ódalas editorias inclúen 
nos seus equipos de traballo correctores que fan 
que se estenda a Normativa e que corrixen sen 
piedade: cliso poderían falar rnoito algúns auto
res. Con isto, enténdase ben, non estamos en, 
trando na crítica técnica da Normativa. 

8. Nos anos 80, mal que ben, a lingua e a literatu
ra galega entraron nunha dinámica comercial, es
pecialmente para acadar vendas no mundo do En
sino. Determinadas opcións son presentadas como 
mellores para aprobar, por exemplo as probas de 
Selectividade ou a Lingua Galega. Comeza o cos
tume de que determinadas obras vaian prologadas 
e autorizadas por figuras da lingüística oficial. Un 
bó exemplo disto é o Diccionario Xerais, avalado 
nas súas prirneiras edicións por unha importante 
personalidade do ILG, seguindo a política qua a 
casa central desta _editorial (a española Anaya) fi
xo co seu diccionario castelán escolar do 76, do 
que o diccionario Xerais é case traducción, pois 
ata as ilustracións aproveita, co caso curioso de 
presentar na ilustración de pega o nome castelán 
urraca. Isto non é malo nin bo: nós s6 dicimos que 
tras examinármo-lo diccionario hai anos, non era 
tan bo corno o prologuista dicía. Por ceno, nunha 
das últimas edicións, xa sen prologuista, dise que 
se corrixiron os erros, pero os erros segue a habe
los, ainda que sen prologuista. 

9. Desprezo en moitas ocasións dos propios aca
démicos pola norma: académicos hai que escri
ben en xomais sen respecta-la norma que eles 
mesmos propoñen, que teñen postos de respon, 
sabilidade en revistas e afirman que simplemen
te recomendan usa-la normativa oficial ou que 
non empregan no rexistro oral planificado a 
pronuncia estándar, aínda que obras que se pre
sentan coa autoridade do ILG defenden postu
ras diferentes. Na páxina Internet do ILG ofré
cese como exemplo de dual o termo gafas, rexei
tado pola norma oficial. ¿É de recibo tanta desi
dia, descoñecernento ou desprezo da norma ela
borada pola institución á que se pertence? Aca
démico hai que aínda non se decatou do cam
bio que obriga a poñerlles acento gráfico ós in
terrogativos indirectos e escríbeos sen acento 
gráfico no discurso de ingreso nesta institución. 

1 O. En Galicia non existe en xeral unha crítica 
das obras lingüísticas realizada con independen
cia e seriedade. Se se mira quén son moitos dos 
que fan os comentarios críticos, son responsa, 
bles de revistas ou publicacións, etc, coinciden 
cos aytores dos propios diccionarios, gramáticas, 
etc. Unase a isto que o galego entrou no merca, 
do: vendénse libros en galego, hai subvencións, 
hai cátedras de galego, o galego permite a pro
moción profesional... ¿Quen critica 6 que lle 
deu ou vai da-la praciña ou asinarlle a tese de 
doutoramento? Por outra banda, non se pode 
ser ó mesmo tempo catedrático, director de dic
cionario, lexicógrafo, dialectólogo, secretario de 
non sei cantas institucións, organizador de cur
sos de verán ... Ou se se é, asúrnanse as críticas 
cando as obras saen mal. Por outra banda, criti
ca-los diccionarios, normativas ou gramáticas 
galegas non é ser antipatriota nin mal galego: é 
exercer un dereito, máxime cando moitas desas 
obras son subvencionadas con diñeito público 
que sae dos petos de todos. 

11. A actual situación do galega, con tódalas 
eivas que poida presentar, está a cambiar: fronte 
ó monocentrismo no estudio do galego que era 
a universidade de Santiago, hoxe hai novos gru
pos de lingüístas en distintos lugares, os escrito
res teñen unha maior formación lingüfstica, o 
mesmo ocorre con colectivos de mestres e pro
fesionais da palabra. Xa que logo toda esta xen
te debe participar nunha norma asumida por to, 
dos, que non negue a ningún usuario do galego, 
pois non estamos tan sobrados deles. Estudie, 
mos punto por punto as diverxencias (segunda 
forma do artigo, uso do guión e poucas máis) e 
chegaremos a unha situación de consenso. O 
que non estea disposto ó consenso pode ser un 
gran filólogo e mernbro de setecentas acade
mias, pero esta a prexudicar gravemente a lin, 
gua galega. 

12. Superadas estas loitas normativas, que son 
unha perda de tempo, elaboremos ese gran die, 
cionario e grámatica descritivo~normativos do 
galego. Dá mágoa ver que non existe un léxico 
científico avalado por ningunha institución 
(¿Que publicou ou publica ó respecto o Ramón 
Piñeiro?), cando os nosos rapaces están a empe, 
zar a estudia-las matemáticas, a química, a físi
ca ... en galego. ¿Que institución normativizou, 
por exemplo, a táboa periódica dos elementos? 
O Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega 
(exemplar, como xa dixemos noutros lugares, 
sen valor normativizador pois é unha simple fo
tocopia que nin nas librerías se pode mercar edi
tado decentemente e no que ata nin o acento 
gráfico se ve con claridade) ofrece xenón, un dic
cionario de ortografia, avalado no prólogo por 
un membro do ILG e académico, dános xenon e 
o Diccionario da Academia descoñece esta rea
lidade. ¿Que facémo-los que querernos dar unha 
táboa correcta dos elementos e normativizada? 
Por iso, a concordia é moi necesaria porque nin 
os instrumentos normativizadores son tan bos 
nin tan completos: traballo hai ahondo para to
dos sobre a base da concordia. Nós, desde estas 
páxinas, como profesionais da lingua, pedimo-la 
organización dun congreso para analiza-las cita
das diverxencias, punto por punto, coa presen
cia de representantes de tódalas partes implica
das para acadar esa normativa de concordia.+ 
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que pode aportar unha orquestra 
sinfónica ou de cámara. 

A evolución tamén se produce 
a nivel empresarial. 

Crian o estúdio no ano 1993 por, 
que co gallo do Xacobeo tiñan 
moitos encargos e non poclian es,· 
tar desprazándose constantemen
te a Irlanda para gravar. Daquela 
Mancho Garcia explicaba que 
non tiñan pretensión de que fose 
un estúdio comercial. O certo é 
que agora, ali gravaron discos 
Leilia, Susana Seivane, In Itinere, 
Treixadura. Entendoo como que 
exercen unha certa función de 

. mecenas, de compromiso co noso 
país e cultura. 

Milladoiro ten composto música 
para o cinema, exposicións e ou
tros eventos. Chama a atención 
que pésie a esta diversificación, 
os seus compoñentes teimen en 
non adicarse só ao grupo. 

Manteñen outras actividades pa
ra desconectar da música, non 
por necesidades económicas. Po
dían viver moi ben deste traba, 
llo, pero queren m~ter ese con, 
tacto coa realidade. E un contra, 

Xoán Manuel Estévez 
_ peso porque a adicación musical 

pode ser moi absorvente. 

Milladoiro foi quen de lograr 
que a sua música funcionase 
como referente do país. Como 
se consegue isto? 

'Milladoiro reparou nas muiñeiras 
nun tempo de guitarras eléctricas e baterias' Ti vas a celebración do dia da 

Galiza Mártir en Pontevedra, 
unha convocatória claramente 
nacionalista, e na megafonía da 
Praza de Curros Enríquez soa 
algun dos seus temas. O mesmo 
acontece en actos como a pro, 
testa polo conflicto do Fletán 
no Obradoiro, un acto institu, 
cional son Manuel Fraga pre
sente. E unha música que se 
presta a distintas interpreta, 
cións. Para moitos, se ternos en 
canta que o Movimento Popu
lar da Canción Galega foi im, 
pulsado pola Frente Cultural 
da AN, PO, empezou sendo a 
resisténcia dunha cultura pró, 
pria que no contexto global era 
minorizada. Esa árbore foi me, 
drando a costa de novos seguí, 
dores e, corno todo bo artista, a 
sua obra ten diferentes niveis 
de leitura. Eles mesmo coidaron 
un pouco isto. E dicer, asumi, 
ron, a gasto ou a disgoto, certos 
formalismos. • 

* P. BERGANTI ÑOS 

Nos ÚLTIMOS VINTE ANOS MlLLADOIRO CONVERTEUSE NUN REFERENTE SENLLEIRO DA NOSA MÚSICA. o CRÍTICO MUSICAL XOÁN MA, 

NUEL EsrÉVEZ, VEN DE PUBLICAR O LIBRO "MlLLADOIRO, MOITO MÁIS QUE UN GRUPO DE MÚSICA FOLC", NA EDITORIAL IR INDO. UN PER, 

CORRIDO POLA HISTÓRIA DA FORMACIÓN QUE NA "XERACIÓN DOS BEATLES" APOSTOU POLA TRADICIÓN HERDADA DOS MÚSICOS POPULA, 

RES PARA TECER UNHA TRAXEC,TÓRIA COA QUE APRESENTAR ÜALIZA A NÍVEL INTERNACIONAL CUNHA SONORIDADE E CULTURA DE SEU. 

Que significa Milladoiro no pa .. 
norama cultural galego? 

Son un referente sobranceiro. 
Decantarse pola gaita hai máis 
de 20 era ir contracorrente. 
Faiscas do Xiabre antes de criar 
Milladoiro era o único grupo de 
gaitei ros m zos do momento. 
N a xeración dos Beatles a sua 
aposta era unha ruptura, signifi, 
caba voltar ao pasado. Que nun 
mundo dominado pola guitarra 
eléctrica e a bateria, alguén se 
interesase por Ricardo Portela, 

os cancioneiros, as muiñeiras foi 
moi importante. Agora a indús, 
tria discográfica, agónica de no, 
vas fórmulas paperas, recurre aos 
sons tradicionais, Luar na Lubre 
e Carlos Núñez consegu~n dis, 
cos de ouro e os ídolos dos rapa, 
ces son Berrogüeto, Budiño, Mi, 
Uadoiro , pero daquela isto era ab, 
solutamente impensábel. 

Coincidia tamén cun momento 
de caréncia de instrumentación. 

Antón Corral era un home no 

Dille Berce ao Inimigo 

Ameazas 

deserto ao que todo o mundo re, 
corria e que estaba no centro 
sen sequer el sabelo. A eiva era 
patente e alguns instrumentos 
habia que ir buscalos a Londres. 

Refírese a evolución de Milla .. 
doiro como unha árbore que 
vai medrando. 

Partindo do noso repertório, ala, 
lás, muiñeiras, pasodobres, foron 
criando un discurso concertísti, 
co. Iso pode apreciarse en Gali, 
cia no tempo, unha obra clásica, 

comuneiros non cedian na sua PQStura e anunciou 

na que se inclue con excel~nte 
gosto a Marcha Procesional. E di
cer son quen de extrapolar unha 
peza popular dun contexto folk 
a un sinfónico. 

Na sua traxectória agroman os 
traballos con orquestras. 

No momento en que unha de, 
terminada obra require certa 
complexidade, os se.te compo, 
ñentes quedan un .pouco limita, 
dos musicalmente. Os seus ins, 
trumentos non teñen o colorido 

Alfonso Magariños 

A . . ~ emtgrac1on 

EDICIÓNS 

-

O território de Campo Lameiro~tobade concen, 
tra o maior número de petroglifos do mundo. Nin, 
guén ~ubida a tal alrura que un parque arqueolóxi, 
co seria a mellor maneira de conservar e mostrar a 
riqueza ~ística sementada neses montes. Os ar~ 
queólogos levan ben tempo reclamando a sua cria, 
ción e ~i o manifestaron no congreso interna
cional recentemente celebrado en Vigo. Denuncia
ron tamén a inoperáncia da Xunta por non dar ain
da materializado o proxecto. O 3 de Decembro o 
concello de Campo Lameiro celebraba un pleno 
extraordinário para tratar o tema. A el asistíu a xefa 
do Servizo de Arqueoloxia da Xunta, M@ Xesus Ta, 
llón que agochou o fracaso da Consellaria de Cul, 

I L i11- Ir l' -1( t"' 
LAIOVENTO 

ENSAIO 

.illoruo llaguiios 

emigración 

• tura botando a pelota no tellado dos comuneiros de 
: Paredes cos que a Xunta non chega a un acordo Pª' 
:. ra a cesión gratuíta dos terreos. A responsábel de 
: arqueoloxia ameazou con desbotar o proxecto se os 

· que os investimentos podian ir para outra zoria. Vi
ña a dicer asi que a Xunta carecía de responsabili- . 
dade diante dun grupo de viciños. O argumento · 
non vale cando se analisa o fracaso dllnh.a política 
dinamizadora do património arqueolóxico e a fal~ · 
de capacidade para concienciar do valor da nosa ri, 
queza artística. Arqueólogos de tcx.lo o mundo criti .. 
caban, non hai máis de quince dias, a auséncia 
dunha política encamiñada a mostrar a e5pecifici, 
dade dos petroglifos e convencer á sociedade da sua 
riqueza, única no mundo. O val de Foz de Cóa ia 
ser anegado por un encoro e os proprietários inde, 
nizados polos seus terrees. En Portugal conseguíuse 
que os viciñós se decatasen de canto mellor seria 
para a comarca a realiiación dun ·parque arqueoló
xico. Os que no comezo se opoñian pasaron a eti, 
quetar os seus viños co lema Gravuras do C6a. • 

Rúa do Hórreo, 60. Apdo. 1072. 15702 Santiago de Compostela. 
Telfs.: +34 986 842 092. Fax: +34 981 572 239 

Correio electrónico: laiovento@interbook.net / Local na rede: //www.laiovento.com . 
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Pondal e Curros cantan a Castelar 
O artigo de Emilio Castélar .con 
tema galego que máis se divul, 
gou, escrito polo "apóstol da de, 
mocracia" a finais do XIX, foi o 
titulado Giílicia y Mondariz, re, 
flexo das suas temporadas de · 
agüista no concurridísimo bal, 
neario dos irmáns Peinador. 
Continuou reproducíndose ain, . 
da en publicacións do século 
que agora acaba. 

No seu coloquio cos distintos 
galegos que, máis de unha 
vez compartfan o copioso 

xantar na súa mesa do hotel do 
balneario, ocurriríaselle ao de, 
rradeiro presidente da l Repú, 
blica algunhas das súás divaga, 
cións históricas e etnográficas 
que ilustrarían aqueLartigo e 
que excedían de seu contido tu, 
rístico. 

Así se remonta aos xeógrafos 
clásicos para tratar do mito cel, 
ta, tan en boga nise tempo de 
Murguía e Pondal, e ben asimi, 
lado por D. Emilio: ¡Cuan per, 
manentes los caracteres de estil ra, 
za!, exclama Castelar pra afir, 
mar logo que basta leer os escri, 
tos do Estrabón para persuadirse 
que os celtas prehistóricos per, 
sisten e perduran nos galegos 
contemporáneos. O saber anti, 

Se de min dependera, serían 
eles os patróns avogosos de 
quen padece da vista, e sacaría, 
lle o padroado a santa Lucía. 

Estes anxiños miopes son divi, 
nos e humanos a un tempo, gua, 
pos e-inxenuos, espelidos e reser, 
vados, non perderon os ollos, pe, 
ro os pobres téñenos machuca, 
dos de tanto mirar ¡e sen embar, 
go seguen mirando e gardando 
toda a luz e as tebras do mundo 
como eses nenos que coa cons, 
tanda dos seus "por qués', vanlle 
abrindo os ollos aos maiores. 

E así, mentres a santa, que se 
arrincou os propios ollos· Pª' 
ra non ver, descansa a súa 

falta de luz imaxinando, no fon, 
do da súa mente, o que lle pra, 
ce, eles corrix.en o seu mal para 
non perder detalle do que pasa. 

Eles, que pola lonxevidade de 
que·están investidos contempla, 
ron como, na extensa cantidade 
de días festivos con que os ro, 
manos adornaban o seu calen, 
dario, non faltaba un día dedi, 
cado a lembrar a Fauna, ou a ce, 
gueira dun esposo que non sabe 
comprender ata onde chega a 
soidade da ama de casa, tamén 
viron como deste día era releva, 
da a soa deusa (Bona Dea), para 
poñer no seu sitio a santa Lucía. 

Era nestes días, fríos e escuros de 
p~incípios de Decembro, cando 
os romanos choraban o Agonio 

guo, ~puiita, chamÓun~s "críti, 
cos de seu e razas xurídicas". 

As ca~acterísticas célticas per, . 
sistían nos galegos deé:ifuo, .
nonos, aseguraba do"n Emilio, . 
"coa crítica propia do seú clarí, 
simo raciocinio, e a confianza 
no Dereito, mostrada pola súa . 
aficción aos pleitos. Igual que 
ao goce polo culebreo e ao es, 
tronido do trono, patentizadas 
polas aficcións pirotécnicas". 
Pensa Castelar que a raza galega 
é tenra e sensible, constante e 
tenaz, pola~ pertinacia no seu 
temperamentG, no carácter e na 
complexión; triplicando os ad, 
xectivos pra definir u espíritu 
dos galego.s; a quen denomina 
celtas occidentales, aceitando 
de cheo·o mito celta. O cal ho, 
xe, á "luz da· ciencia histórica 
máis de inoda, sería difícil que o 
man ti vera aquil Jecundísimo 
historiador. 

En cambio, naquela época, as 
palabras do orador do Sinaí 
non podían ser máis gaban, 

ciosas pra poética mente de 
Eduardo Poñdal, verbigracia. O 
xenial bardo de Bergantiños, 
que inventara toda unha épica 
Celiia na súa poderosa fantasía. 
E non foi extraño que aceptara 

inmediatamente compoñer -nos 
versos adicados a Castelar, en 
setembro de: 1885. Cando llos 

-·.pideu Eusebio.'· Alonso director
de Galicia Liberal. Periódico Re.: 
publicano-Jriaependiente, pra o 
número. ex~ra9rdinario que se 

-publica\"ía. cq~ gallo da visita a 
Santiago dt; Castelar, que se es, 
peraba pra o tres de octubro da, 
quil ano. 

· 8on, ~en dúbida, os que apa, 
receran tamén, máis tarde, 
nas úl~imas follas de Quei, 

xumes dos pinos; onde Pondal, 
sen mencionar a don Emilio, 
parangona ao célebre tribuno 
cos héroes das nacións en loita 
pola súa· libertade: 

Mais, cal meteoro, 
se acerta que pasé 
un home coma este, 
f ormoso e tnmf ante, 
que ostenta na testa 
o surco que abren 
os grandes insomnios, 
propósitos grandes, 
os rwlos empeños 
do grego Kanaris, 
os soños ousados 
e bos ideales 
de PardeU e O'ConneU 
e Marco Botzaris, 
entonces o home 

Os anxiños con gafas 

do sol, antes de desembocar nou, 
tras datas moito máis festivas e 
longas: as Satumais, co seu día 

' grande sobre o vintetrés, dedica, 
do a folgar, a liberar aos escravos, 
e a celebrar con fabulosos han, 
quetes e cruce de felicitacións a 
crecida dos días e a próxima en, 
trada do novo ano, cando lle de, 
dicaban un día á subrnisa e in, 
comprendida esposa de Fauno; 
aquel modelo de virtudes, casta, 
honrada e prudente, que ficaba 
ao coidado do fogar mentres o 
seu ésposo andaba polas fragas 
perseguindo ninfas e doncelas. 

Un día, esta boa deusa, men, 
tres facía os labores propios 
da súa condición, encon, 

trou nalgún estante da despensa · 
do seu fogar un xerro de viño, 
que non dubidou en poñer á bo, 
ca. Probouno, gustoulle e bebeu, 
no ata emborracharse; pero can, 
do o marido chegou e a atopou 
naquel estado, cego de furia, en, 
fadouse tanto que comezou a ba, 
terlle ata que a matou. 

Despois de pasado o enfa, 
do, cando se decatou do 
mal que fixera, veulle o 

arrepentimento, a ver quen lle 
ía limpar agora a casa, ou quen 
lle ía servir a mesa; e daquela 
instituíu unha festa dedicada a 
ela, á súa ama de casa, coinci, 
dindo con estas datas nas que o 
sol decae e semella non levan, 

que o lado seú pase 
dirá con acento 
de quen pensar sabe: 
"Certo, este é do~ forces; 
que, nobres, combaten, 
e leva gravado 
na testa radiante, 
cal fero lóstrego, grandioso e sublime 
o sello dos grandes". 

f rente a is tos versos, dignos 
de gravarse en bronce,_ non 
parece nada raro que D. 

Emilio lle expresara a súa grati, 
túde nas entusiastas líneas do 
seu artigo Galicia y Mondariz. 
Pois ben, ista hiperbólica lou, 
banza, feíta pola pluma celta de 
Eduardo Pondal, inda foi supe, 
rada pola de seu par no cumio 
do parnaso galaico, Manuel Cu, 
rros Enríquez; posto que o vate 
de Celanova, no seu poema 
T angaraños, adicado a D. Emi, 
lio Castelar, inserto en Aires da 
miña terra, se atreve a santifica, 
lo, poñéndoo ao nivel de San 
Benito da Coba do Lobo, "que 
ten no cume un penedo fura, 
do", e incluso a cristificalo, nis, 
tes abraiantes versos: 

Verbo ardente da gran democracia, 
nooo Cristo dos pobos escravos, 
estes tempos nacido pra awute 
de verdugos, de reis e tiranos + 

FRANCISCO A. VIDAL 

tar cabeza, cando a xente se re, 
clúe na quentura do fogar. 

Moitos anos despois, segundo as 
crónicas haxiográficas, por estas 
mesmas datas, foi cando santa 
Lucía rexeitou ao seu pretenden, 
te, e este, ofendido, para aldraxa, 
la e castigala, paseouna polos lu, 
panares da súa cidade, espiuna e 
amosouna a un grupo de crápu, 
las, como se a función da muller 
fose a de servir aos caprichos do 
seu posuidor, obrigándoa, cando 
se negaba a obedecer, a contero, 
piar escenas obscenas, ata que, 
ela mesma, se arrincou os ollos 
para non ver a cara do pecado e 
dedicarse a contemplar s6 a Deus 
no fondo da súa mente. 

Aesa cena de martírio, asig, 
noulle a lgrexa o día trece 
de decembro, quizabes coa 

intención de cristianizar esa 
outra festividade anterior, dos 
romanos, a da Boa de usa (Bona 
Dea), quedando así instituído 
un día para advertir de que a 
escuridade duns días non impi, 
de que o sol volva a lucir. Os 
romanos, exemplarizárono cun, 
ha ama de casa e un esposo fa}, 
catrueiro, os cristiáns cunha . 
virxe que pi;eferiu perder a luz 
deste mundo para vivir na ilu, 
sión do outro; e estes anxiños, 
moito máis espelidos, preferí, 
ron poñerse unhas gafas para 
analizar mellor as cousas da vi, 
da, e quizabes tamén para bus, 
car algún remedio.+ 

ANOSATERRA 

Antón Cortizas 
'Falta quen publique 

. , 
teatro para cat1vos 

Arraianos de Méndez Ferrin, o Die, 
cionário de seres míticos galegos e ve, 
ño de rematar Contos xudeus da al, 
dea Chelm de Isaac B. Singer. 

Que recomenda ler? 

Non me atrevo a recomendar. 
Cada quen atopa as suas leituras. 
Convido a ler sen máis e se al, 
guén atopa un libro que se lle cae 
das mans recoméndolle pechalo e 
coller outro. 

V en de publicar Con.tos de "1ento 
e de nunca acabar (Galaxia) no 
que recolle a tradición da litera
tura oral. 

É un libro para ser contado e 
aprender de mernória. Son 60 Pº' 
ernas ou cantarenas, algunhas son 
de recolleita popular directa, ou, 
tras de criación própria e o resto 
transformación doutras feitas an, 
tes pero é certo que se apresentan 
como unha unidade e non se adi, 
viña a distinta procedéncia por, 
que procurei coller a eséncia da 
literatura popular. 

Os rapaces disfrutan con ese tipo 
de escrita que bebe da tradición? 

Son composicións fáciles de 
aprender de memória. Hoxendia 
case non transmitimos contos 
oralmente e son idóneos para re, 
cuperar esa parte da nosa esén, 
cia. Veño de estar nun coléxio 
en Vigo e atopei cativos que xa 
sabian poemas de memória só 
porque llos tiña lido o profesor. 

. Non sabían, sen embargo, que 
era unha pega e considero que 
este tipo de xogos literários pode 
ser útil para recuperar vocab~lá, 
rio. A literatura popular é valiosa 
e asi perdurou mesmo sen papel 
escrito, dando mostras do que é a 
nosa cultura. A partir dela non 
só se pode introducir aos peque, 
nos na leitura senón que tamén 
pode ser un ponto de partida 
acaido para a criación. 

Vostede escrehe tamén teatro Pª' 
ra peqtienos, un xénero con pou
cos autores. 

Farianse máis obras se se editase 
máis pero eu teño 5 ou 6 pezas gar, 
dadas na gaveta por non ter quen 
as publique. Pasa como coa poesía 
e coido que o teatro é útil para ser 
lido e representado nas aulas.+ 

Escritor. Ferro!, 1954. Autor de Memoria dun 
río, O canto dos sete medos, O lapis de Rosalía, 

A bruxa sen curuxa e O merlo de ferro, entre 

outros. 
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• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS • . 

O Trinque 
Homenaxe a Bóveda · 

O Sábado 11, en Pontevedra, 
terá lugar un acto de homena
xe singular que convoca a to- · 
dos e todas. Sesenta e tres 
anos despois, Pontevedra con-

cédelle a Medalla de Ouro e 
recoñece oficialmente como 
Fillo Adoptivo a Alexandre 
Bóveda, símbolo verdadeiro 
de todos os Mártires do 36. • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

O Barco res 10, MiJstones, 1ª parte, ELSA MARTÍNEZ 
(Robert Kramer, 1975); o A pintora galega mostra 

• EXPOSICIÓN$ 
Sábado 11, Milestones, 2ª duas coleccións "Série paisa-
parte. No que respeita ao ci- xe" e "Galería dos esqueci-

FLORÉNCIO ARBOIRO 
do adicado ao finés Aki dos" na cafetaria Arf.S (Ma-
Kaurismaki proxectan, o xistrado Manuel Anime 6), 

Inaugura un mostra, o Mércores 15, Hamlet goes até o 15 de Decembro. 
Venres 10 ás 19 h; na Sala lmsims/Hamlet adíca.se aos 
de Exposición de Caixavigo negócios (1987), sangrenta MODERNISMO e Ourense, que poderemos loita polo poder no seo dun- CATALÁN contemplar até o vindeiro ha multinacional rexida por No Quiosque Afanso, e nela Mércores 29. unha família finesa, e ~e podema; ohiervar a; óleos de 

Betan:os 
were the days (1991), un Anglada Camarasa, a; bron-
da. Leningrad Cotdxrys mon- ces e arr.mques da escaleira 
ta nun burro; e o Xoves 16, de Eusebi Arnau, diversos 

• LEl'IURAS-MÚSICA Leningrad Cowbo:ys meet obxeta> de Antoni Gaudí, as 
moses (1994), os Leningrad alfaias de Masriera, os estu-

Suaana Cowboys perdidos en Méxi- cos policromos de Llimona 
Seivane co e sen un peso, tentan vol- Cabrera, debuxa. e óleos de 

acompaña tar ao seu fogar siberiano, Ramón Casas e outros anís-
coa sua tras eles anda un axente da tas como Isidre Nonell, Jo-

música a CIA disfrazado de profeta sep Llimona Bruguera, Se-
presentación Elias que quer recuperar o bastiá Junyer Vidal ou Car-da revista nariz da Estátua da Liberda- les Maní Roig, entre outros. AXonela de, en poder do incom- Até o Domingo 12 o Domingo petente líder do grupo. Am-

12en bos ciclos con subtítulos en MINGOS TEIXEIRA BETANZOS. 
galego. Entradas a 200 pta, Vintecatro obras abstractas 
con carné xove 100, e abo- compoñen a mostra deste 
no para dez sesións a 1.500 pintor que se encontra na 
pta. De Martes a Venres ás biblioteca uM. González 
20: 15 e Sábados ás 18:30 h. Garcés". 

• EXPOSICIÓNS SEBASTIAO SALGADO 
AXANELA& "Urna gra{:a incena" é o tf-
SUSANA SEIV ANE INTERIORES tulo baDco o que se acobi-
A A.C. "Eira Vella" pre- Visións íntimas dun século, llan as fotografías do brasi-
sentará o Domingo 12, na pintura de artistas" españois leiro na Casa do Home Do-
Aula Municipal de Cultura desde finais do XIX até a; no- mus, até o 20 de Decembro. 
do Liceu a partir das 20:30 sos días, no Palácio Munici-
h; a revista cultural das pal de Expa;icións Quiosque • LEITURAS 
Mariñas A Xanela, contan- Afonso, do 15 de Decembro 
do para a ocasión coa gai- até o 9 de Xaneiro. FERNANDO PEsSOA 
teira Susana Seivane. Os Venres deste mes, a 

CoRREA CoRREDOIRA A.C. "O Facho" organiza 

Cervo "Os dias gravados" chama un ciclo adicado á obra li-
Xabier Correa á mostra que terária deste portugués, no 

• CONFERÉNCIA 
podemos ollar na Funda- seu local de Federico T ápia 
dón Luis Seoane, durante o 12, 1 º a partir das 20:30 h. 

ÜN CULTIVO RENDÁBEL, 
mes de Decembro. 

•MÚSICA O CASTIÑElRO SUPERMERCADO 
Tema que desenvolverá DAARTE XACARANDAlNA Francisco Fdez. de Ana- Feira na que se pode atopar "Camiño do Sul" titulan os Magán, investigador do pintura e escultura desde do grupo de baile tradicio-Centro Foresral de Lourizán 11.000 a 28.000 pta. no nal Xacarandaina o seu no-(Pontevedra), o Venres 10 Pazo de Congresos. vo espectáculo, que oferece-ás 19:30 h; na Casa da Ad-

rán o Sábado 11 ás 21 h. no ministraci6n de Sargadelos. 
AS MÁQUINAS Palácio de Congresos. En-

A Coruña DE LEONARDO tradas de 1.000 a 2.000 pta. 
Da Vinci, claro, na Esta-
ci6n Marítima, até o 9 de ALEJANDRO Fluo 

•CINEMA Xaneiro. Canta-autor mexicano, dá 
un concerto de presenta-

CGAC VIRX(LIO VIÉITEZ ci.ón do seu disco "Cuentos 
Dentro do ciclo Under- Fotografias de 1955-65 da compartidos", o Xoves 9 ás 
ground USA podemos ollar, Terra de Montes na sala da 21:30, no Salón de actos 
o Xoves 9, The edge (Ro- Fundación CaixaGalicia até da Faculdade de lnformáti-
bert Kramer, 1967); o Ven- o 9 de Xaneiro. ca (Campus .de Elviña). 

Carteleira 

~A NrW~~N~~~~ 
Noriega é un escritor de nove
las frustrado que fa¡ crucigramas 
para un xomal en Sevilla. Sen 
querelo vese envolto nunha 
trama coa que, aparentemente, 
unha secta satánica pretende 
destruir a cidade. Pita entretida 
dirixida por Mateo Gil que 
afunda nas camaleónicas inter
pretacións de Jordi Mollá. 

senda ahondo trillada. Desde as 
glórias de Johnny Weismuller 
acó hai grandes diferéncias, pe
ro a espectacularidade da ani
mación de hoxendia non de
frauda nen a grandes nen a 
maiores. Pasará decontado ao 
vídeo pois a pantalla grande é 
un xeito máis de publicidade. 

hoscos de Sibéria e para iso ten 
que camelar a un xeneral. Pero 
entra en xogo un cadete da aca
démia do xeneral e ambos na
móranse. Comédia ,dramática. 

.,-;,p O PROXECTO DA 
~ BRUXA BLAIR. Falso 
docudrama no que se recollen 
as imaxes que tres estudantes de 
cinema gravan en vídeo antes 
de desapareceren para sempre 
nunha imensa fraga de Mary
land, na que rodaban un docu
mental sobre a lenda dunha 
bruxa sacauntos. O filme máis 
rendíbel dos últimos anos, con 
só 5 millóns de orzamento. 

~ AS PEGADAS ROU-
BADAS. Luppi leva o pe

so dunha película que revisa o 
que puido ser nunha relación 
sentimental, co transfondo da vi
da dunha vila transformada pola 
instalación dun encoro que sen 
dúbida é Riaño. Espléndido o ac
tor arxentino e moi bon contra
ponto de Mercedes Sampietro e 
o sempre seguro Héctor Alterio. 

~ TARZÁN. Chegou o 
últi'mo Disney, por unha 

~O CLUBE DA LOITA. 
Un insomne acude a diver

sos grupos de autoaxuda para 
vencer o sono e queda engancha
do até que atopa a un home que 
rachou con todos os convencio
nalismos e co que monta un gru
po que se dedica a pegarse para 
liberar a sua frustración. Ao ca
bo, ten desdobramento de perso
nalidade e son a mesma persoa. 

~B~:i?.130~~ ~~r~:: 
americana vai a Rúsia a axudar 
ao seu pai a vender unha máqui
na que ia barbear (pinchar) os 

~ A FILLA DO XENE· 
RAL. Intriga nunha base 

militar sobre o asasinato -<unha 
violación simulada- dunh;i. capi
tán filla dun prestixioso xeneral 
con ambicións políticas. Pita poli
ciaca ben construfda que preten
de s~r políticamente correcto.• 

Haberá autobus cara a Co
ruña a partir das 23:15 h. 

Castro de Rei 
•MÚSICA 

HOMENAXE 
A ANTÓN MOREDA 
As Brigadas en Defensa do Pa
trimónio Chairego organizan 
un concerto-homenaxe ao 
escritor nativo Antón More
da, o Sábado 18 a partir das 
10 da noite, no Mercado dO 
Gado de Castro de Ribeiras 
de Lea, contando coa parti
cipación de Caldaloba, A 
Quenlla e Os Diplomáticos 
de Monte Alto. Coa recada
ción preténdese, ademais, 
editar a obra do escritor. 

Chantada 
• LEl'IURAS 

LIBRO DE ÜURO 
O Círculo Recriativo e Cul
tural presenta o seu Libro 
de Ouro (1947-1997) o Sá
bado 11 ás 8 do serán. 

Ferro) 
• LEITURAS 

LENDAS & 
PROTESTANTISMO 
Referímonos as presentacións 
da. libros "De lenda en len· 
da. Camiños máxicos polo 
noroeste de Galicia", do que 
son autores Esperanza Piñei
ro de San Miguel e André 
Gómez Branco e ilustrado 
por X.M. Goruález Collado e 
que presentará Chelo Lourei
ro e Ramón Loureiro, o Xo
ves 9 á 20 h. na galería Sar.ga
delos; e "O protestantismo 
en Galicia. Unha historia 
centenaria, esquecida", de 
Benito González Raposo e 
que presentarán no mesmo 
local, pero o Sábado 11 ás 
12:30, F.duardo Fra Moline
ro, Manuel Filgueira Arias e 
o autor do libro. · 

Lugo 
•MÚSICA 

CLAVICÉMBALO 
Continua o Clube de Ane e 
Música co seu programa. O 
Xoves 9 acollen ao grupo de 
son cubano Típico Oriental; 
o Sábado 11 será a cantante 

galega Pilocha a que suba ao 
cenário, acompañada dun 
grupo de músicos do mellor 
da cidade, que ten recente a 
publicación do CD "Cala
midá sentimental", percorri
do polo amor a través dos 
textos de nove poetas ga
legas; e o Xoves 16 clausu
ranse al VI Xomadas do Na· 
cionalismo, organizado polos 
CAF e con entrada libre, 
con espectáculo 'de con
tacontos: Carlos Blanco, 
Patriciá, Vázquez (Chapa e 
Pintura), e Avelino Gonzá
lez (Ollomoltranvia). 

• EXPOStCIÓNS 

J. ÜUTIÉRREZ SOLANA 
Marcado polo trasfondo da 
guerra civil e o exílio, os_ 
traumas infantis, a antro~ 
loxia e .a necrofilia fotón te
mas constantes na carreira 
do madrileño José Gutiérrez 
Solana (1-886-1945). Agora, 
o Museu Provincial acolle, 
até o 2 de Xaneiro, 6 óleos, 
25 augafortes e 4 litografias. 

ALFONSO 
O Cfrculo das Artes acolle, 
até o Mates 21, a ma>tra do 
fotógrafo madrileño Alfonso 
(1902-1990), baixo o patro
cínio da Fundación Barrié. 

TAUROMAQUIA E 
PROVÉRBIOS 
Os de Goya, no Museu Pro
vincial até o 12 de Xaneifo. 

lNGEMORATH 
No Círculo das Artes, as fo
tografías xacobeas desta 
autora. Na sala da Funda
ción Caixagalicia, e até o 9 
de Xaneiro, "Referentes 
das vanguardas históri· . 
casen España". 

Negreira 
•TEATRO 

CASCALLOS 
Obra da A W A Xuntanza 
de Santiago, encarregada. de 

continuar co Mes do T e.atro, 
organizado pola Sociedade 
Cultural "Afonso Eanes", o 
Sábado 11 ás 20:30 h. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

MODERNISMO CATAIÁN 
Os óleos de Anglada Cama· 
rasa, bronces e arranques da 
escaleira de Eusebi Arnau, 
obxectos de A. Gaudí, al
faias de Masriera, estucos 
polícromos de Llimona Ca
brera, debuxos e óleos de 
Ramón Casas e outros ar
tistas como Isidre Nonell, 
Josep Llimona Bruguera, 
Sebastiá Junyer Vidal ou 
Caries Maní Roig, entre 
outros, do Martes 14 de De
cembro ao Domingo 9 de 
Xaneiro na Aula de Cultura 
de Caixavigo e Ourense. 

ALEXANDRO 
Pintura "1990-1999", no 
Museu Municipal até o 1 O 
de Xaneiro. 

Mª SOLEDAD BRANCO 
"Iconos e acuarelas tituala 
a sua mostra no Liceu e que 
podemos ollar do 16' ao 30 
deste mes. 

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 
déste ano. Ademais da obra 
de Corbal recolle as pintu
ras de Figueiras, Moreiras e 
Quessada Jr; as esculturas 
de Enrique Conde, as caixas 
de Carballido, os debuxos 
de Alexandro Bobillo e as 
fotograffas de B«:rta Ares. 

•MÚSICA 

THE CHILDREN CoRUS 
OFK.lEV 
Concerto benéfico a favor 
da ÜNICEF, o Domingo 12 ás 
20:30 h; no teatro Principal. 

•TEATRO 

PRINCIPAL 
Do Xoves 9 ao Sábado 11 a 
compañia de Teatro do 
Atlántico cenifica "0 cerco 
de Leningrado". O Luns 
13 e Manes 14 é o Teatro 
do Corsario o que sube ás 
táboas coa obra "Coplas 

-por la muerte". o Mérco
res 15 e Xoves 16 será a 
Compañia Tempestades a 
que tome o relevo coas 
obras "Tempestades" e 
"Para que tu me oigas". 

As Ponte.s 
• EXPOSICIÓN$ 

. APRENDE 
A MIRAR A PINTURA 
A exposición didáctica 
chega á Casa da Cultura, 
onde ficará até o 19 de De
cembro, da man da Funda
ción Caixagalicia. 

Pontevedra 
· •ACTOS 

ALEXANDRE BóVEDA 
O Concello entrégalle a 
Medalla de Ouro da cida
de e noméao Fillo Adopti
vo o Sábado 11 ás 12:30 
h. no Auditório do Pazo 
da Cultura. 
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Mostra 
retrospectiva 
de Rafael R. 
Baixeras na 

Sala de 
Exposicións 

do Mu.seu 
Valle-lnclán 
cloPÓVOA 

DO 
CARAMIÑAL 

Á direita 
Dona de con 

verde, 
1984.Óleo 

sobre lenzo. 
Colección 
Marcos e 

Helena. 

ANOSATERRA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•CINEMA 

A XoIA DE SHANGHA Y 
De Zhang Yimou (1995), é a 
fita que proxecta o cine-clu
be local o Mércores 15, en 
Caja Madrid, en sesións de 20 
e 22:15 h. O xefe da banda 
que domina a cidade e con
trola o mercado do ópio e a 
prostitución disfruta dos ser
viros de Xoia, fermosa can
tante e prostituta. O segundo 
da banda quer tomar o con
trol e convence a Xoia para 
prepararlle unha trampa a 
T ~g, mais son descubenos. 

•~SICIÓNS 

V BIENAL 
INTERNACIONAL DE 
GRAVADO 
Nesta edición paniciparon 
658 artistas de 59 países con 
1.078 traballos dos que se es
colmaron 135 para que, xun
to cos artistas invitados, che
gar ás 167 que compoñen a 
mostra. O gañador deste ano 
foi o xaponés T omoya Uchi
da co augafone "Nest 21 ". 
Até o 9 de Xaneiro, promo~ 
vida por Caixavigo e Ourense, 
no Pazo da ~ultura. 

ÜBRA GRÁFICA 
CONTEMPORÁNEA 
Na galeria Anexo, até o 22 
de Decembro, con obras de 
E. Arroyo, R. Bilbao, R. Ca
nogar, J. Castro, M. Dimas, 
X. Freixanes, L. Gordillo, J. 
Guerrero, M. Lamas, A. Na
gel, L. Novoa, N. Olmedo, 
J. Pastor, A. Patiño, A. Sau
ra J. Ugalde e M. Valdés. 

ARTISf AS ARXENTINOS 
Até o 26 de Decembro, na 
Sala de Exposicións do tea
tro Principal. 

• LEITURAS 

1 SALON DO LIBRO 
INFANTIL E XUVENIL 
Desenvolvese do 13 ao 19 
deste mes no Pazo da Cul
tura. Para máis informa
ción ver o anúncio inserido 
na páxina 17. 

•MÚSICA 

PAZO DA CULTURA 
Homenaxe ao artista: 
"Concerto Novos Aires", 
Suso Vaamonde presenta a 
Marisol Branco, Saraban
da, Salterium e ao grupo 
xuvenil Virxe da Renda, o 
Sábado 11 ás 21 h. A bai
larina flamenca Sara Baras 
estará o Luns 13 ás 21 h. E 
o Martes 14 é o jazz de 
Fontella bass & The voi
ces of Saint Louis suben ás 
táboas, tamén ás 21 h. 

TEATRO PRINCIPAL 
Concerto de Nadal, pro
movido pola Universidade 
de Vigo, o Venres 10 ás 20 
h. O Mércores 15 ás 20:30 
h, promovido pola Aso
ciación Rexurdir, Recital 
de música de Nad.al. Am
bos concertos son gratuftos 
até completar aforo. 

•TEATRO 

Ü ESPIRITO DO BOSQUE 
Pala compañia Falcatrua iste 
espectáculo infantil estará, 
no teatro Principal, o Manes 
14 e Mércores 15 ás 12 h. 

Póvoa do C. 
• EXPOSICIÓNS 

RAFAEL R. BAIXERAS 
Mostra retrospectíva, na Sa
la de Exposicións do Museu 
V alle-lnclán, que inclue pin
turas cedidas por distintos 
coleccionistas privados e pa
la própria família, asi como 
debuxos e cademos do pin
tor. Até o 20 de Decembro. 

Coovocatórias 

V~CONCURSO LITERÁRIÓ 
"ANXEL CASAL" 
Casal foi fundador das lmumdades da 
Pala, pedagogo, coeditor de Lar, im
presor de A Nosa Terra e de Nós, e 
editor de numero_sas publicacións en 
galega, ademais de alcalde de Santiago 
e vicepresidente da Deputación da 
Coruña. O prémio, convocado polo 
Concello de Santiago que comparte a 
organización cada ano cun centro de 
ensino secundário da cidade, nas 
modalidades de poesia e canto, está 
dirixido a alunas e alunas de ensino 
secundário da Galiza a partir dos 14 
anos. As obras, en galega, inéditas e 
de tema libre, terán un mínimo de 100 
versos, na modalidade de poesia, e de 
10 páxinas a duplo espazo, na modali
dade de conto. Para ambas modalida
des estabelécense un 1 i! prémio de 
150.000 pta. e un segundo de 100.000. 
Os traballos irán asinados con pseudó
nimo acompañados dun sobre pecho 
no que, por fora, deberá figura o título 
e dentro levará o nome e apelidos, en
derezo, idade, tlf; centro de estudo, tí
tulo e pseudónimo utilizado. Presenta
ranse por correo certificado dirixido 
ao Concello de Santiago e no que fi
gure "V Concurso Literário Ánxel Ca
sal", Departamento de Educación e 
Mocidade. Praza do Obradoiro -
15. 705 Santiago. A entidade convo-

cante resérvase os direitos, durante 
una ano, de publicar as obras premia
das. Non se devolverán os traballos 
non premiados, que serán destruídos. 
O prazo de admisión remata en Abril 
do ano 2000. A decisión do xúri e a 
entrega dos prémios daranse a ·coñecer 
no mes das Letras Galegas. 

XII PRÉMIO 
X: T ABOADA CHIVITE 
Para trabaltos de investigación arque
olóxiéa, antropolóxica e histórica, 
cinxidos ao ámbito territorial do que 
se denominou como Gallaecia ou que 
estuden as relacións da Galiza e Ponu

. gal. A estensión é ilimitada, han ser 
inéditos e non se· utilizarán con an· 
terioridade á presentación para nen
gun concurso académico nen de méri
tos, tampouco se aceptarán obras base
adas en teses ou tesinas non presenta
das. A persoa concorrente achegará 
unha declaración xurada neste senso. 
Débense presentar seis cópias a duplo 
espazo, sen asinar e con plica cos seus 
dados persoais, enderezo e teléfono. A 
organización resérvase todas os direi
tos sobre o traballo gañador, incluído 
o de puglicación sen limitación de 
exemplares nen edicións, con reserva 
dos direitos de edición en calquer lfn
gua que poderá ceder a terceiros. Pu
blicarase na normativa oficial. Para fa-

cilitar a publicación da obra premiada 
ou autor ou autora comprométese a re
visar a redacción. O prémio está dota
do con 600.000 pta indivisíbeis, po
dendo ser declarado deserto. Para ac· 
ceder á dotación económica deberase 
disertar sobre o traballo no dia e hora 
que fixe a organización que, unha vez 
publicado o traballo, entregaralle lfo 
premiado 30 exemplares. O prazo de 
presentación remata o 31 de Decem
bro, debéndose entregar ou enviar ao 
Concello de Verin, Praza do Concello 
32600. Verin (Ourense). 

V CONCURSO GALEGO 
DE CARICARURIST AS NOVEIS 
Para galegas e residentes na Galiza de 
14 a 30 anos. Cada autor ou autora 
poderá presentar o número de carica· 
turas que desexe, como retrato ou vi
ñeta de humor. Deberán ser orixinais 
e inéditas cun tamaño mínimo DIN 
A-4 e máximo DIN A-3 e de técnica 
libre. Valoraranse especialmente os 
personaxes do mundo cultural, polfti· 
co ou social galegas e deberanse entre
gar na Casa da Xuventud.e de Ourense 
(Celso E. Ferreiro 27), antes do 15 de 
Decembro deste ano. As obras irán 
identificadas cun lema polo dorso e 
acompañadas de plica co mesmo lema 
no exterior e, no interior, título ou re
lación deles presentados, da-

dos do autor e fotocópia do DNI asi 
como telf. de contacto. Oprémio para 
a mellar colección (6 caricaturas) é de 
100.000 pta; as catro mellares carica
turas receberán 25.000 pta. cada unha; 
cada autor só poderá levar un prémio¡ 
o xúri poderá declarar deserto algun 
dos prémios. Cos traballos premiados e 
unha escolma dos presentados farase 
unha exposición ~a Casa da Xuventu
de en Marzo do 2000. A organización 
resérvase a posibilidade de publicar as 
obras presentadas. 

XXIV CERTAME DE DEBUXO 
INFANTIL SOBRE O NADAL 
Convocado polo CC "Domínguez 
Guizán" de Begonte (Lugo), poden 
concorrer a el todos os nenas e nenas, 
a través dos seus coléxios, nas catego
rias até 10 anos e de 11 a 15. Conce
deranse, en ambas categorías, tres pri
meiros prémios de 10.000 pta e trofeo 
e cinco segundos prémios de 5.000 pta 
e trofeo. O tema é libre dentro do xe
nérico do Nada!, senda o tamaño mí
nimo dos orixinais de 1/2 fólio e máxi
mo de 1 en cartolina. Cada coléxio 
non poderá remitir máis de 25 traba
llos por cacegoria. A entrega de orixi
nais remata o 24 de Decembro desee 
ano, debendo facelo ou remitilos ao 
Centro Cultural "Domfnguez Guizán" 
de Begonte.+ 

Póvoa de T. 
•MÚSICA 

CORAL DE RUADA 
Dá un concerto, na Casa 
da Cultura, o Sábado 11 ás 
18:30 h. 

mia impanirá unha confe
réncia, o Xoves 16 na Aula 
de Cultura de Caixagalicia, 
sobre "Retos económico do 
nóvo milénio: Europa, Es
paña, Galiza. 

para albergar a Colecci6n de 
Lola Garrido. A Stieglitz, 
Moulnier, Bertall, Nadar, 
Goupil, E. Steichen, K. 
Struss, A. Boughton, J.M. 
Cameron, B. Abbot, R. de 
Carava, M. Chambi, R. 
Frank, P. Caponigro, l. Om
ningham, A Siskind, Weege, 
R. Steiner, Renger-Patzsch, 
A. Rodchenko, A. Lavenson, 
L. Jacobi, H. Edgenon, M 
Ray, B. Brandt, Canier-Bres
son, E. Boubat, R. Capa, A. 
Kénesz, R. Misrach, P. Se
bah, K. Blossfeldt, L Geesa· 
man, A. Siskind, l. Morath, 
R. Rauschenberg, K. Carter, 
L. DiCorcia, N. Goldin, C. 
Madoz, C. García Rodero, 
Garda-Álix, L. Clark, Álva
rez Bravo, E. Gowin. A. 
Webb e M. Rio Branca. 

ManoloPaz 
ocupa, 
coas suos 
escultul"Cll, 
a galeria Frinla 
de SANTIAGO 

Ribadeo 
• EXPOSICIÓN$ 

RAIMUNDO IBÁÑEZ 
Unha mostra, na Casa da 
Cultura, comemora o 250 
aniversário do nacimento do 
Marqués de Sargadelos. Fo
tos dos lugares vinculados 

. coa sua vida, documentos e 
obxectos persoais, até 16 pa
neis e unha abundante bi
bliografia configuran a espo
sición organizada pala A. de 
Amigos do Conxunto Histó
rico-anístico de Sargadelos, 
A. de Amigos de R. lbáñez, 
Concello e Caixagalicia. 

Santiago 
• CONFERÉNCIAS 

ROBERT A. MUNDELL 
O prémio Nobel de Econo-

•TEATRO 

jUUL, 
¿QUE TE HA PASADO? 
De Guadalajara ven a com
pañia Ultramarinos de Lu
cas para representar esta 
obra, basada no libro Juul, 
de Gregie de Maeyer, e que 

-trata da violéncia entre ne
nas desde a própria imaxina
ción infantil. Para todos os 
públicos, preferentemente a 
panir -dos 10 anos, dentro de 
Asteroide b-612 da NASA o 
Domingo 12 ás 17,30 h. 

MOFA E BEFA 
O humor máis duro e perra
lleiro de Evaristo Calvo e 
Vítor L Mosqueira acom
pañará, os Venres 10 e 1 7 ás 
24 h, aos asistentes á NASA. 

• EXPOSICIÓNS 

CLÁSICOS DA 
FOTOGRAFIA MUNDIAL 
A Universidade compostelá 
utiliza o recinto da sua lgrexa 

SoLEDAD P. SANXURXO 
Ten unha mostra, na sede do 
Coléxio de Arquitectos, de 
acuarelas, grafito e técnicas 
mixtas, dos currunchos que 
máis a inspiran da capital ga
lega. Até o Mércores 22. 

MANUEL PATINHA 
O escultor portugués utiliza 
a Casa da Parra como refú
xio da sua obra. Bombos, 
comedores, 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 
galería Trinta, 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. 

Mª XE.sus P. CARBAU.O 
Galega, afincada desde hai 
anos en Madrid, mostra a 
sua pintura na galería José 
Lorenzo, até o 13 de De
cembro. 

CGAC 
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 Fundadón Granell, expo
sición anellada con máis de 
un cento de pezas proceden
tes de nove países da África 
Subsahariana. A colección é 
propriedade de Joaquín Ye
bra e cédea ao museu para a 
exibición. Ademais, oeste 
mesmo centro, podemos 
contemplar a colección Xo
go de Suxeréncias, Granell e 
Arquitectura e tamén Os U
bros de Artista, con pezas de 
máis de setenta autores. 

CAMIÑODE 
VIAXE Á LUA SANTIAGO VIRTUAL 

Unha nova forma de viaCon guión cinematografico 
de F. García Lorca e ima- xar polo Camíño e polo 

· · · d tempo sen ter que moverse 
xes onxmais 0 pintor e de San Martiño Pinário. 
cenógrafo Frederic Amat, Até 0 31 de Decembro. 
no Pazo de Bendaña, sede -
da Fundación Granell. 

ANTÓNIO 
ÜARCIA 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. 

SANTIAGO 
Así se titula a mostra que 
podemos contemplar, até o 
31 de Decembro, no Pazo 
de Xelmírez, Coléxio Fonse
ca e San Paio de Antealtares. 

•MÚSICA 

ÜLTRANOITE PEREGRINA 
Cabaré homenaxe aos pe
regrinos (actitudes e pro-

blemática), ao botafumeiro 
(escravizado polo turismo), 
e ao bon do apóstolo (fano 
de tanta aperta graxallen
ta). O Sábado 11 ás 23 h. 
na Sala NASA, reserva de 
mesas no telf. 981 5 73 998. 

TAMTAMGo& 
CAFÉ QUIJANO 
Concerto gratuftos organl· 
zados polo concello para des
pedir o ano e receber o pro
ximo como Capital Cultural, 
no Pavillón de Sta. Sabela ás 
10 da noite. Tam Tam Go 
estarán o Domingo 12 e Café 
Quijano o Xoves 16. 

REAL FILHARMONIA 
DEÜALICIA 
Dirixida por Antonio Flo
rio e con Roberta lnver
niz:zi, como sopamo, e Lu
cia Navigllo, como mezzo
soprano, o Xoves 16 ás 21 
h. no Auditório de Galiza. 

Vigo 
• CONFERÉNCIAS 

ALTERNATIVAS AO 
TRA T AMENTO DO LIXO 
Organizado por ADEGA, o 
Mércores 15 no Paraninfo da 
Universidade, Ramón Plana 
Gonzále:z falará sobre este 
actual e interesante tema. 

• EXPOSICIÓN$ 

ANTÓNIO QUESADA 
O famoso pintor ourensán 
enche coa sua pintura a 
Nova Sala de Exposicións de 
Caixavigo e Ourense até o 
23 de Decembro. 

MARIA DE FELIPE 
Mostra as suas pinturas, na 
galeria Ad Hoc (Garcia 
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A Rede 

Barbón 71), até o 19 de 
Xaneiro. r 

5.000 ANOS DE ARTE 
Presenta, a través de repro
dución.s fotográficas e cal
cos a tamaño natural, a va
riada temática dos signos 
rupestres prehistóricos do 
noso ámbito ádemais dun
ha escolla de obras de arte 
contemporánea que reflic
ten a pegada da imaxe ru
pestre na conciéncia estéti
ca galega. M. Moldes, X. 
Freixanes, B. Cáccamo, 
M. V asco, S. ·Blanco, M. 
Lamas, Luís Seoane, S. 
Pacheco, M. Vilariño, T. 
Carbajo, A. Patiño, X. 
Vázquez, M. Pena, F. Ca
sás, L Blanco e Reimun
do Patiño comparten car
taz coa arce rupestre. Na 
Casa das Artes até o 26 de 
Decembro. 

Qua • a .tO.G? 

::=...""::""-~-----· 

ASOCIACIÓN ÜALEOA 
DE ÜUIONISf AS 
www.esferobite.com/agag/index.html 

Ponto de encontro dos profisionais gale
gos do guión con eles mesmos e con co
legas doutros países co .obxectivo de de
fender os intereses desee grupo. lnclue 
botelin informativo, ligazóns, base de 
dados, asociados e xunta directiva.+ 

Antón lo 
Quesada 
mo1tra a 

1ua pintura 
m6is recente 

na Nova 
Sala de 

Caúcavigoe 
OuntnN. 

XóVENES ARQUITICTOS 
Organizado polo COAG e 
a Fundación A. Camuñas, · 
mostran dez traballos de 
distintos estúdios españois, 
entre eles os galegos, Xesus 
lrisani e Guadalupe Piñei
ra, na sala do COAG, 
(Marqués de Valadares 
27), até o 30 de Decembro. 

Xúuo V11LARIN0 
T rinta fotos a cor sobre a 
trax.édia de Kosovo compo
ñen a mostra, que amplia un 
mes máis a sua esposición, e 
que se encontra na delega
ción de La Voz. Unha das 
instantáneas acaba de ser es
colmada polo European Fuji 
Award para representar ao 
Estado na final que se cele
brará en Atenas en Febreiro. 

SUPERMERCADO 
DA ARTE 
Máis de 3.000 obras orixi
nai , entre pinturas e escul
turas, nesta feira da Ameri
can Prints que se encontra 
en López de Neira 5 . 

Lost in sound 

CARLOSROIG 
MosTl pictórica, na galeria 
Ad Hoc (Garcia Barbón 
71), até o 14 de Decembro. 

/ INTERIORES 
Visións íntimas dun século, 
pintura de artistas españois 
desde finais do XIX até os 
nosos dias, na Sala de Ex
posición do Centro Cultural 
Caixavigo (Garcia Barbón). 

As MULLERES 1 
NA FOTOGRAFIA 
Derradeiros dias para ollar 
a mostra organizada polo 
colectivo Alecrín dentro 
do programa "Por nós mes
mas" e que acolle, na Sala 
dos Peiraos até o 12 de De
cembro, obras de autoras 
~a recoñec~das xunto con 
outras nove1S. 

XACOBEO 
Exposición bibliográfica, 
iconográfica e documental, 
con exemplares dos séculos 
XVI ao XVlll ou máis recentes 
do XIX. Até o 17 de Decem
bro, na Biblioteca PenzoL 

•WTURAS 

CARLOS ÜROZA 
O poeta galego, en espa
ñol, estará o Luns 13 na sa
la Sete Mares, co seu carac
terfstico recital. 

•MÚSICA 

ÁVALON FOLC 
Mesturan estilos diferentes 
como o tradicional, clási
co, soul, pop, jau, medie
val, etc. e presentan o seu 
segundo disco "Lua meiga", 
o Xoves 9 ás 21 h. no Cen
tro Cultural Cai:xavigo. 

MARIA ooCEO 
Esta cantante de fados, na
tural do Porto pero afinca
d a en Ourense, presenta 
novo disco, "Vellas lem
branzas", o Sábado 11 ás 
22:30 h. no Centro Cultu
ral Caixavigo, con can
cións próprias e versións de 
temas coñecidos. 

THE BoLIVIANS 
Trio composto por dous es
pañois e un italiano que 
cantan en inglés e que esta
rá o Xoves 9 no Sere Mares. 

PACO CLAVEL 
O cantante e radiofonista 
manchego estará, o Martes 
14 e Mércores 15, no Sete 
Mares . 

LA BUENA VIDA 
Estará o Sábado 11 na sala 
Vademecwm. 

•TEATRO 

RAFAEL ÁLVAREZ 
EL BRUJO 
Presenta "El Contrabajo", 

Anúncios de balde 
• .Está aberta a inscripción para o XVIII 

· Torneo· da Amizade de Xadrez da Am
ciación "Máximo Gorki" de Vigo. A com
petición tarase a cinoo roldas, sistema 
suizo, paraxogarosdias 11, 12, 18, 19 
e 26 de Deoembm ás 10 da mañá 

• Compro selos novos, con ou sen 
goma, usados mundiais e traxetas te
lefónicas novas ou usadas. José Ap
do. 32.004, 28080 Madrid. 

• Calendárlo 2000 da Fund~om 
Artábrla. A toda cor, ilustrado e com 
a legenda "A Galiza do século xxl tem 
que sacar a lfngua~. 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 910 de Ferrol. 

• Atoparás poemas de lolanda Cas
taño, Chus Pato, Emma Pedrelra, 
no novo número de PolpA. Pídeo 
enviando dous setos de 35 pta. ao 
Humilladoiro, Apdo. 816, 15.080, A 
Coruña Envíanos tamén os teus po
emas para os vindeiros números. 

ANOSATERRA 

•Grande orerta de discos e filas, anos 
80. Prezos interesantes. 986 413 496. 

• A Ana-Anoc celebrará o seu x 
anlversárlo cunha cea comemorati
va, o Venres 26 ás 22 h. en Santiago. 
As persoas interesadas han anotarse 
a meio do telf. 981 524 752. · 

• Clases de alemán, Inglés e dlrel
to, en Cangas, impatidas por licen
ciada trilingüe. Todos os níveis, am
pla experiéncia. Tetf. 986 307 119 e 
656574103. 

• A Mesa pola Normallzaclón Un
güfstlca de Vigo busca colectivos 
ou asoclaclóns para compartir lo
cal. Pedro Valades, telf. 986 412 834. 

• Oferécese masaxlsta, manicura, 
pedicura, etc. na zona da Coruña e 
arredores. Prezos económicos. Tell. 
981 641 286. 

• Alúgase casa en camota, gran
de, amoblada, con vistas ao mar e 
económica. Tell. 981294879. 

LQ-200 por 1 o.ooo pta a negociar. 
Manolo, tell. 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 11-
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
zm;om, difundir a convocatória e par
ticipar nela É hora de saca-los tora. 
Convocan Comités Anti-Represssivos 
da Galiza e Juntas Galegas pola Am
nistia. Fretarán-se autocarros desde 
as principais comarcas. 

• Mestre e animador sóclo-cultural •véndese Renautt ~lo 1.9 D. cinoo 
busca calquer traballo. Manuel 616 J ~. extras, ano 95, 1mpecábel. lnfor-
354 911. ma. no telf. 696 916 678, Emílio. 

•A Federación de AA de W. de Vigo 
apoia a Plataforma de Solldariedade 
con Timor para axudar á reconstru
ción. Aquelas persoas que queiran 
contribuir' poden facer o seu ingreso 
na conta 20800000790040266831. 

• Véndese Suiukl Baleno 1.6 de 
gasollna1 3 portas, extras, ano 99, 
impecábel. Tell. 600 670 747, pre
guntar por Xúlio. 

• Véndese amplificador Marshall 
guitarra, modelo VaWestate. Con pe
dal para cámbio de canais e reverb. 
Gabezallo 100 w., pantalla 150 w. Pre
zo 99.000 pta. Mário, telf. 981 586929. 

• Gozas ccintando histórias? desfru
tas escrebendo? gostariache que lera 
as tuas narracións? Agora ti tamén 
podes publicar nos noso idioma os 
teus escritos. Se tes algo Inédito 
que contar, visita nas páxinas de 
www.andelvirtual.com o Foro Novo. 
Só tes que anche un formulário e en
vialo. Logo escolmaremos os mellores 
para sairen publicados de balde en 
formato dixital en Andel. 

• A Assembleia reintegracionista Ene 
Agá quer facilitar o acesso ao uso 
da grafla reintegrada. Quem estiver 
interessado mande-nos 150 pta em 
selos e o seu ende~ ao Apdo. 122 
de Pontevedra e receberá por correio 
um Breve Prontuário Ortográfico e 
urnas úteis Tabuadas Ortograficas pa
ra consultas rápi~. 

• Clases de loga 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. 
986304357. 

• Vendo xarope de planta de aloe 
vera. C9mpatíbel con calquer trata
mento médico. Telf. 616 323 933. 

• Compro selos novos baixo facial. 
Tamén tancetas telefónicas. José Ma
nuel telf. 9137607 23. 

• Véndese terreo en Celelro-Vlvel
ro, céntrico, perto do porto e a carón 
da rúa 1000 m2 edificables. Prezo a 
convir. Tell. 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. Tell. 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 matriclal Epson 

TíTIRE-TEA TRO 
DEÜUTONO 

•Clases particulares por diplomada 
en Maxistério. Horário flexíbel, zona 
de Vigo. Tell 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 canta 
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. Tell. 986 470 203, preguntar por 
Begoña. 

• Se desexas ten lnfonnaclón so
bre a transexualldade podes escre
ber ao correo electrónico: transga-. 
leg@lettera.net 

• A Asociación Cultural e Viciñal 
"Emílio Crespo" de Návia (Vigo), ofe
récelle a todas as persoas, xovéns 
artistas, de Vigo e blsbarra a opor
tunldade de expor as suas obras na 
sua sede. Tell. 986 241 534, ae Luns 
a Venres de 17 a 20 h.• 

deste mes, nunha mostra 
organizada pola Concella-

Organizado polo Plano Co- ria de Cultura. 

munitário Casco V ello en cola-
boración coa A. Viciñal, La Habana chega a derradeira cita deste 
encontro anual. O Sábado 

• EXPOSICIÓNS 11 ás 6 do serán na Biblioteca 
Municipal, De TmtOS presen-

GALLEGOS! ta ''T~es y flores", his-
tória sinxela con Carlitas el Sete miradas á pintura ac-

pescador como protagonista. tual, Tono Carbajo, Fer-
nando Casás, A. Fernán-

Vilagarcia dez, Din Matamoro, A. ~ 
de Matos, Antón Sobral e 

• EXPOSICIÓNS 
Enrique Velasco, enchen 
coas suas obras o Salón 
Blanco do Convento de 

mónologo de Patrick Süs
kind e con José Pascual e 

Rafael Álvarez na dir~c
ción. 

MARIA LOUREIRO 
A galería Arcana acolle as 
suas esculturas, até o 31 

San Francisco, até finais de 
mes, acompañadas de confe-
réncias e mesas redondas. • 

Trata de oferecer un panorama 
da música dance, a cultura de 
clubes e, a través delas, unh~ 
posibilidade de realizar un 
exercfcio de hermenéutica da 
cultura xuvenil e analisar a es
tética, valores, significados e 
imaxinários da música rechno, 
house, trance, drum'n'bass, big 
beat, le{tfWl, down tempo' dub
tech, experimenuJ. e ambient As 
sub-culturas como fonce de en
riquecimento da arte; da rela
ción ente a "alta" e a "haixa" 
cultura; a crise da arte como . 
principal xeradora de univer
sos visuais en beneficio dos te
rritórios da moda, publicidade, 
vídeo-clips e audio-visuais da 
cultura de masas; a función e a 
realidade do chamado Planeta 
Xutientude. O proxecto conta 

cun programa musical, elabo
rado por Ernesto Gómez, que 

· inclue 60 CDs dos estilos antes 
mencionados. Dadas as carac
terísticas do proxecto e de que 
as peias están ubicadas en es
pazos serviciais do CGAC, foi 
preciso criar ambientes suxe
rentes tanto para mostrar as 
pezas, os espazos de documen
tación ou o programa de son, 
como no que realizar os even
tos en directo con Djs ou Vjs, 
asi Pablo Sánchez diseñou un
ha sutil AMBIENTACIÓN sobre 
a que van unha série de obras a 
meio camiño entre o mobiliá
rio ou a decoración coma as 
"lámparas" de Francesc Ruiz 
ou as "esteras" de Martín Pena. 
No apartado das EXPOSICIÓNS 
están representados artistas 

plásticos con fotografias (Dí
dac P. Lagarriga, Gerald van 
der Kaap}, vídeo-instalacións 
Ouan Lesta e Belén Montero, 
Alberto-Barreiro, Dora Garda, 
María Ruido, Fermín More
no), esculturas con son Oosé 
R. Ais, Jan Peter E.R. Sonn
tag}, instalacións (Gebhard 
Sengmüeller, Martfn Pena) e 
pezas fronteirizas ente o obxeto 
cotiá, a escultura ou a instala
ción (Montse Rego, Xoán An
leo}. No que ao programa de 
VIDEO se reare, inclue produ
cións de Juan Lesta (Infección 
palúdica), Esferobite (Duali
dad), Yoshihisa Nakanishi 
(Roundscape mix}, Valérie 
Vanhoutvinck (Des murs ou 
des oreilles), Caries Congost 
(My song}, Chris Cunning-

ham (Come to daddy )·, Eloi 
Puig (Oribigen), Alain 'Thi
bault (ABC ligch), Emergency 
Broadcast Network (T elecom
munication breakdown}, Joan 
Morey (STP), Lola Dopico e 
Femando S. Cabeza (Data- -
land), e Sergio Prego (Tetsuo 
gose to ~il). EVENTOS EN DI
RECTO: o Xoves 16 ás 21 h, 
Ollectivo Musical Autónomo, 
e ás 22:30, Xoán Anleo e o 
Home Xirafa; para o 13 de Xa
neiro, Xoves tamén, ás 21 h, 
están Vflc:tor Rores, Carlos Or
dóñez. e DSK Ouan Lesta e Be
lén Montero); para o 20 de 
Xaneiro ás 21 h, lh: Manhat
can e Alain; e para o 3 de Fe
breiro, á mesma hora, Vinylvi
deo (TM) [un invento de 
Gebhard Sengmüller en cola-

boración con Martin Dia
mant, Günter Erhart e Best 
Before). TALLERES E SEslóNS 
DE TRABALLO: para quen lle 
interese que aponte o teléfono 
981 546 623 que é onde hai 
que reservar praza., asi o Xoves 
9 de Decembro hai un Obra
doiro para a mocidade a cargo 
de Esperanza Vázquez; os Sá
bados 11 e 18, Sesións de T ra
ballo para orientar aos docen
tes co traballo da música e os 
son na aula, tamén por Espe
ranza V ázquez; o Sábado 11 de 
Xaneiro Programa comentado 
de son pola Orquesta do Caos 
que enfatizará as novas aporca
cións no campo musical a raiz 
da inclusión dos sons produci-: 
dos dixitalmente no concepto 
musical; e o Sábado 15 e Do-

mingo 16 de Xaneiro, Taller 
de son a cargo da profesora 
Amparo Porta. CoNFERÉN
CIAS: a de Caries Guerra para 
o 1 de Marzo. Para rematar, os 
ESPAZOS DE 
DOCUMENTACIÓN: instalados 
na biblioteca e na cafetaria, 
con dous monitores de vídeo 
onde se poden ver diferentes 
programas de La Mandrágora, 

- Metr6polis e un ordenador 
desde onde acceder a várias 
páxinas electrónicas ou a es
colma documental de libros 
revistas e catálogos. lmposí
bel citar a todos os partici
pantes. 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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O historiadorXavier Castro mergúllase no significado social da alimentación na Galiza 

A diferéncia entre ter fame e apetite 
-0- A. ESTÉVEZ 

Hai un século est,aban de mo
da os mozos repoludos e as 
mozas' coas fazulas rubias 
tras beber unha cunea de vi
ño: eran os máis pudentes. O 
labrego medio tiña o corpo 
enxoito e era considerado un 
"tísico". Hoxendia, o que se 
leva é o modelo anoréxico e 
son os "ricos" os que se pri
van de comer para consegui
lo. Moito teñen cambiado as 
dietas e os gustos dos gale
gos. Mergulládo nesta inves
tigación atópase Xavier Cas
tro, que publicou A lume 
manso (Galaxia), un estudo 
sobre a história social da ali
mentación na Galiza, e que 
está apreparar outros traba
llos semellantes sobre o viño, 
a augardente e as tabernas. 

Aponta Castro que a história da 
nasa alimentación revela moitos 
aspectos da História xeral do pa
. ís, enriquecéndoa. "Non en van é 

is0 acontece agora. "Antes de fa
cer as colleitas, non habia que 
levarse á boca. A escasez era 
incluso alarmante e se pasou 
moita fame", engade. 

o único acto fisiolóxico que reali
zamos en p~blico", comenta. Ain
da que se fai de diferentes xeito: 
un fino e outro popular. "O bur
gués come coma se fora un acto 
cultural, restándolle importáncia e 
desbotando que come porque o Cando na década dos sesenta 
precisa. Esta proibido amosar sa- comeza a abundáncia de ali-
tisfacción e, por suposto, arroutar mentos e o cámbió de dietas, é 
ou sorber a bebida", expli~a. O cando as cl(!se~ ~rnáis _ altas per-
xeito de comer populár ·seria curan un afáry_:_q~rd_istlnción nos 
aquel que mostra desexo, satis-·' .. seus hábites·:Dé ai"q~~ unha vo
facción, arroutos e que,· im;:!u~o, · da t!na sexa,.:atfuelª ria_ que hai 
leva aos comensais a cantar. ·':;.·.:-:..'- .cfa~· !.:piGote~t:' , •. e -unha popular, 

· - J:l ~--que haf"comida -e· b~bida a 
Se ben 0 cámbio que .revolucio- ·· tart_a("C?.~. riq.~s tt~m - teñe.ri fame, 
nou· as dietas na década dos se- leñ9rr:áp_etito"~ ·:dL Xavier ·castro. 
senta _puxo unha grande ofe~~ ~-- .. --._\.-.;.-~-:-· :~-<~-.--~:-:-.·· _:_:- --~ .. -- .. :.; _ 
de' alimentos ao alcance _da;·· AS,-m~Jle~s;,- p~or tallada~~ 
maioriá da-povoación; quen ·po- . :_,.~:_· ... '.,;,·"·.:.,_, < _· ~ , . .,":' -
dia comer xa·món a princípios~de - ·: Para as mull~res ~:Benos _e~tiyo 
s~culo? · Ou _mesmo ovos? ~ó~:, · ihdicádo o· peixé.._Qurante ~déca
labregos tiñan: que - vend~f,.0$ · . -das, antes de ;reyaloíizarse~~~o
ovos e o leite, non os·: co"ffiia·n· -- mona actualidade. O peixe· era 
eles. -E o xamón . era ·pa~á:'..'c)i{ despr~i~.d_Ó: "po~que n:o'n_ ofore
máis ricos. Os labregó~ ,sQ.--C.o~ · cia a ~~s_áci<?=n de "e~tar cheo" 
mían car.ne fresqanos días-Siña- e porqu~.'a_5, $t¿Jas propriedades 
lados; do. vacl!n, só accedi_an ·ás. -- alimenta.re:s .. '. rion forqn. descu-

. ~Isceras'', explica Xavier Castro?· - bertas até esté:.século. _;xa. Cun
Sobre os tópicos que . sihalan a qúeiro per.91.Jbf~base porque na 
dieta do galega comci' abonde,sa Galiza riQrf ;.habia:'tr:adioión de 
e pouco sana, Cé;istro· matiz~:q\~e sopas de ·m~ris~~ - -~ :é: que os 

";4' • ,l. .... 

.... , . 
~ ....... 

l .:fixfn>A -.. __ :eA~~ 
-¡ · ~ Axenda co~eniorattvi«IÓ l1á:& te!ao·. 
¡ ' ,_ · Deseñada coa tiÍ>ogtafía ··~castel~~"~ 
.¡ ·,, Impresa a cor-en seis'icli(i)mas. . >~, ; ~ 
-j : .Marcador.e acab~mento -~ñ 9ofu.?1-ei enirádo.: 
.l - P~pel verxuradQ,;100 g( creiña. ; 
¡ · -Tamaño: 17,5 x ~5 an : " 
· ¡ -Prezo cie venda: i .~ pta. 
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galegos non sabían que a auga 
de cocelo ainda era aproveitá
bel. ''Tamén había peixes finos 
e vulgares. lso sabíano moi ben 
os mariñeiros que vendían os 
que daban cartas e, para os po
bres, quedaban as sardiñas. 
Actualmente, ainda que só hai 
vinte an.es, .~- pe_if(e_ revalorizo u
se ao coñ~cer-qu~ é nutriHvo· e, 
ademai~ _nqf(~hg9rda", :sin~_lél o 
autor de ~A lume manso.·,:·'. -

. . :·::.·~~-:~? -:-:::;---"' -. ~ ·. :· . 

Pero non , so.p~u:_a"a~. rnut1er~s se 
reservaba o péixe; -ño ·caso da 
carne: eras..fevabán a peor t~lla
da. Na l;listpna'dá' aóSa ·nutrición, 
poden cófü:~cers~ as diferentes 
condiciéf[s:~qciaj~ p~ra os dous 
sexos. :·";;s:.-mulleres raori só ~er
vian, se1Jón"' qu_e·erar.i-seryidas· ?S 
últimas. :eAp_:n~me estábálle -pf3r
mitido ·í épetir= e ·:$empre 'levaba a 
mellor ·tallada: clas, non P.oúcas 
vece.se tiñan ·<que come·r. ná. cóci
ña..:~ ~un -hábJ~o .Jntemalizadq po
las -próp'rias ·mülleres:- Non.é ·raro 
qu~ .--~Íl_Qq _míJrtEir:serlá -_ci pe.ixe 
reser\tándose-~p.ara ela á ,cabéza, 
dicTrido_:·q (l~ -1!~:-ggstá.. :Segura
men'té a"".fo..rzá. d~ . eerstume .fixo 
_qu~:w~:gp~*r~' ;a p~or' pá~e do 
• - • ·._ .. ; •. ~ ·-... !. ~ • • 

XURXO S. LOBATO 

peixe", comenta o historiador. 

Sopas de burro canso 

Fontes erais, novelas, prensa ou 
estudos antropolóxicos forman 
parte do material que Xavier 
Castro, profesor na universidade 
compostelá, utiliza para este 
achegamento á dimensión social 
da comida. Pero non só dos ali
mentos, xa que está preparando 
estudos semellantes sobre o viño 
e a augardente."O tipo de viño 
que antes se aprezaba na Galiza 
era moi denso, moi cargado ; 
adulterábase para que parecese 
espeso e se asociase co sangue. 
Era un viño para animar e quen
tar o carpo. Son as clases sociais 
altas e urbanas as que introdu
cen no país os viños foráneos'', 
di. "O viño era fonte de saúde, ti
ña unha forte carga simbólica e 
dábaselle aos nenos. As famo
sas sopas de burro canso, viño 
con sucre, proceden dos arrieiros 
que transportaban o viño, e que 
cando as mulas estaban cansas, 
dábanlle esta mestura. Semella 
que as bestas reaccionaban", 
aponta Castro.+ 

e_ na Catedral de Santiago 
- Impresa a cinco tintas en seis idiomas. 
- Marcádor e acabamento en coiro rexenerado. 
- Papel verxurado, 100 gr crema. A NOSA. TERRA 
- Tamaño: 22 x 26;5 an. Para solicitalas chamar ao 
- Prezo de venda: 3.500 pta. 986 43 38 30 

O Bierzo 
FRANCISCO CARBALLO 

º
razas a unha fnvitación 
de frades pasei uns dias 
de Novembro en Vila

franca do Bierzo. Coñecia esa 
grande bisbarra, pero renovei o 
interese por ela. Non interese 
paisaxístico só senón humano. 

Á miña aproximación á xente 
berciá contribuíu, sen dúbida, 
o efecto balsámico de vales co
ma os do Valcarce e Búrbia, as 
montañas redondas e fragosas 
e, sobre todo, o silenzo, rio 
arriba até Santiago de Penalba, 
a tiro de pedra das ruínas de 
San Pedro de Montes. T erras 
bravias en círculo sobre gánda
ras e chairas en grande parte 
regadas polo encaro de Bárce
na. Un espazo de transición do 
atlántico ao continental con 
señ as contraditórias como os 
seus homes e mulleres. 

Porque todo no Bierzo é rransi
ción; no máis ocidental °'5 sinais 
do galega son patentes. Os graffiti. 
amasan a tensión territorial: "ga; 
lego na ese.ola xa", "nen Castela, 
n en Galizia (s ic), bercianos". 
T opónimC>.5 correxidC>.5 ao galega. 
Nas tendas, n°'5 bares, nas ruas, 
xente a falar galega; mais ao 
acercarte, ainda que fa1as en ga
lega, responden en castelán. 
Nen mínima m°'5tra da redución 
da diglósia. A o revés, ubícuo, 
universal, humilde como a meni
ña dC>.5 ollC>.5 dC>.5 cativC>.5. 

N a Galiza hai ainda zonas nas 
que funciona igual o mecanismo 
dialogal. Un peso opresor que 
calquer analista pcxle detectar e 
denunciar na sua devoradora re
presividade. Razón dernais para 
apurar os instrumentos de libe
ración en tod.a Galiza, nas suas 
terras irredentas, pero moi espe, 
cialmente, nos cauto deprimi
dos, onde segue irnutábel o pa
sado colonial e o deterioro anf, 
mico do ser humano. A dignifi
cación da própria língua é a dig, 
nificación da persoa. 

Pero non se crea que neses ber; 
danos é todo ambigüidade; hai 
enteireza, aplomo e aprezo en, 
trañábel, tenro, garirn ao pa
ís galega. Galiza é punto de cha
mada, lugar de destino, terra 
amiga, país amado. O Bierzo do 
Valcarce, do Búrbia ... paréceme 
que nunca fixo parte das teirnas 
despectivas que os galegas sofre
ron na sua transumáncia das e; 
gas e dos viles oficios tan mago; 
antes que exerceron nas cidades 
da emigración anduriña. Com, 
pre artellar un diálogo máis glo
bal con este Bierzo irmán. • 

V OLVER AO REGO 

º
Informe da OSCE d i 
que agora se está pro, 
ducindo unha "limpeza 

étnica de sérb ios", e que a 
marte de kosovares disparouse 
xusto no momento que come
zaron os 'bombardeos da 
OTAN. Como as cifras non 
casan coa propaganda desple
gada antes da guerra, xa saen 
os que chaman revisionistas aos 
que, cos próprios dados da OS
CE, rebaten as baterias de da
dos de xenocídio coas que So
lana lanzou os avións ao bom
bardeo masivo de Belgrado. • 


