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Unha denúncia ante oValedor permite coñecer dados parciais da Consellaria de Educación

A viuva de Bóveda recebe, emocionada,

a Medalla de Ouro da cidade.

Bóveda recebe
•
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en
Pontevedra
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non e o
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o uso das terras
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Cousas, Retrincos,
Os dous de sempre...

Aznar contra o PPdG

Ca8telao pa~a todos.
A súa obra
en Editorial Galaxia.
Desde hai máis
de corenta anos.

cotJSA.';

1

.. ..
,.

*

*

• 1i ~

ti ., -2

~. 1 1

...~~

~~

IDICIÓll DO

c1•cu••T•••••o
---

..,._ · - · - ·

:J- - - -

Como na campaña eleitoral de hai catro anos, José Maria Amar, voltou a pór en marcha a cruzada españolista rematada a noite eleitoral
despois de que os seus berraran "Pujol, enano, fala castellano,,. Ainda
que a sua soflama atacou directamente aos nacionalismos, con teimosia e verbas recuperadas do franqusimo, tamén lle dirixiu unha clara
mensaxe ao seu partido na Galiza. Chitou que el é quen manda no
partido e que as decisións, incluidas as listas, son cousa sua en última
instáncia. Nada de autonomia partidária, nada de adecuación á realidade galega, nada de autoafirmación fraguiana, e menos ainda ideas "federalizantes", ou que se achegar "á fronteira da autodeterminación".
Amar, no seu discurso, cargouse toda a política que Fraga lribarne veu
propugnando estes anos. Pero non só iso, senón que deixou sentado tamén que, sacando a cortesia que lle concede a Fraga, o seu delegado na
Galiza é Mariano Rajoi. Mais non se quedou s6 no enunciado dos temas estritamente pártidários. Amar, para concluír e deixar nídios os
postulados nos que se move o PP, negou que, de aquí para diante, se
puidese falar da "débeda histórica". Para Aznar, Galiza xa foi totalmente "compensada" coas autovias. Se enlazamos esta afirmación coa·~
de "supeditarse ao interese xeral", poderemos sacar a conclusión de
que, até agora, Galiza saiu "beneficiada" nos investimentos pero, de .
aqui en diante, superada a débeda lústórica, xa non vai ser o mesmo. En
suma, veu publicitar un recorte dos investimentos para Galiza. +

....
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Cen poetas
galegos
publicaron o seu
primeiro libro
nesta década
(Páx.32)
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Caseque o 40% do profesorado de secundária di non estar capacitado para impartir clas~~ en galegq:/\~fedor
do .50% do~ centros dé secundária iricümpreri o Decreto 247/1995 de N6rmalizac(ón Lingüística. ó áli.mado
chega á escola talando galego pero aprende a ler e escreber en español. No 39,2% dos centros de Educación Infantil non se imparte nada en galego ou só de O a 5 horas. Estes alarmantes dados, resultantes dun estudo realizado pola própria Dirección Xeral de Política Lingüística son, sen embargo, satisfactórios para a administración, porque ao seu entender, Gal iza "é a comunidade na que mellor se mantén o bilingüismo".

o

pasado Xoves 9 de Decembro,
a Dirección Xeral de Política Lingüística facia públicos os resultados dun inquérito realizado en
todos os centros de ensino galegas excepto en 90. O estudo comezábase en Xaneiro do ano
1998 para atender ás demandas
de información sobre o uso do
galego realizadas pola Plataforma de Ensino e por organizacións como A Mesa pola Normalización Lingüística, CIG-Ensino,
a AS-PG e as equipas de normalización de todo o país.

ración do idioma, é máis un elemento de aculturización e introdución do alunado no español. De
..feito, a consellaria constata que
caseque dous tércios do alunado
é maioritariamente galego-falante
ao comezar a sua escolarización,
pero no ciclo de Educación Infantil a aprendizaxe da lacto-escritura fáise maioritariamente en español. As porcentaxes falan por si
soase no 39,2% das áulas non
se imparte nada en galego ou só
de o a 5 horas.

Para Concha Costas, presidenta
Os dados demonstran que o enda Mesa pola Normalización
sino, lonxe de ser un elemento diLingüística, resulta escandaloso
namizador do proceso de recupe- . que "mentres os dados din que

en Infantil a escolarización en
galego chega a acadar o 30%
logo, na primária, esta non supera o -1-7%, coque xa se observa un importante descenso que
a consellaria non explica":
Este proceso de desgaleguización
váise afondando a medida que
avanzan os ciclos e no ensino
postobrigatório o 50% dos centros
incumpren o Decreto. Anxo Louzao, responsábel de CIG-Ensino,
lago de facer unha avaliación destes dados sinala que, en todo caso, "o resultado da enquisa é incompleto, ao non facilitar dados
para nós fundamentais, que si foron consultados ao profesorado e

que, sen embargo non aparecen,
seguramente porque evidenciarian a desídia na normalización lingüística por parte da consellaria".
E o caso dos 90 centros que non
contestarón e dos que non se sabe "se son públicos ou privados",
explica Louzao, como tampouco
se sabe a porcentaxe que representan en número de unidades,
alunado e profesorado.

lncumprimento do Decreto
Logo de 17 anos da Lei de Normalización Lingüística, seguen a
incumprirse os mínimos estabelecidos polo Decreto. Este inPasa á páxina seguinte

-
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Ven da pá:xina anterior

cumprimento, segundo se desprende do resultado do cuestionário, é maior nos centros privados que nos publicos. Sen embargo, na sua cuantificación non
aparecen diferenciados.
O 80% do alunado do 38,6% dos
centros ten o galega como língua
tanto familiar, do entorno, como
a habitual ao ingresar no ensino,
fronte ao 30,3% dos centros que
indican que o seu alunado é
maioritariamente castelán-falante. Esta situación, segundo Louzao, "contrasta con que o ensino
é maioritário en castelán".

Axunta
recoñece que
dous tércios dos
alunas entran na
escala co galega
como língua
materna.

No 5% dos centros de Infantil e
Primária e no 16% de secundária,
non están constituidas as Equipas de Normalización Lingüística
A consellaria asegura, tamén
neste apartado, que esas equipas
teñen menos actividade na privada que na pública. Outravolta o
representante de CIG-Ensino sinala que "seguimos sen saber o
que ocorre realmente na privada".
O 20% dos centros de Primária
declaran non contar cunha Planificación Lingüística. Esa porcetanxe ascende, en secundá- ria, ao 50%. "Porcentaxes que
denotan o funcionamento irregular e a responsabilidade da
administración, por non ter feito
seguimento algun", sinala Concha Costas. En todo caso, os
centros consideran que o profesorado está capacitado para impartir o ensino en galego, pero
os dados amosan que non o fai.
Ainda que o Decreto fixa como lfngua oficial nas relacións administrativas e comunicacións internas
e externas dos centros o galego,
as comunicacións escritas en castelán son o 19% en primária e o
17% en secundária. Pota sua banda, as comunicacións erais en
casteláh supoñen o 37% en primária e o 22,8% en secundária. •
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Amáxia das palabras como via para nonhalizar
Como viñan demonstrar os
dados obtidos no último Mapa
Sociolingüístico, fronte esta
desalentadora situación, a
grande maioria dos mestres e
alunes amósanse partidários
de incrementar o uso do galega nos centros. CIG-Ensino
responsabiliza á própria Direc- ·
ción Xeral de Política Lingüística e á consellaria de Educación de non facer un seguimento axeitado da situación
na que se atopa a língua nos
centros escolares.
De feito, mália estar recollido
no Decreto que é a Inspección
Educativa a responsábel de
velar polo cumprimento do
mesmo, o que se constata é
unha falla de interese1 á vista
dos resultados. Ainda máis, a
administración, trata de xustificar a progresiva desgaleguización recorrindo aos dados
obtidos polo Centro de lnvestigacións Sociolóxicas (CIS),
segundo os que "máis da metade (52,9%) dos habitantes
de Galiza, entande, le e escrebe en galega". Esto sérvelle
para concluir que "esta é a com un idade na que mellar se
mantén o bilingüismo harmónico, seguida cun 48, 1 % de ·
Catalunya".
En todo caso, conscientes do
fracaso deste 17 anos de "proceso normalizador", as solucións que propoñen son, alén
de pintorescas, reiterativas,
por ter sido empregadas con
anterioridade e ter demonstrado o seu fracaso. A consellaria entende que facer cumprir
a Lei seria aplicar medidas
"coercitivas". Por iso a alternativa pola que apostan é polos
cursos para mestres, por ex:

Mália as múltiples manifestacións a ensino en galego segue ciando pasos atrás.

tender o programa A máxia
comunicarse con certa correcdas palabras, através dos que ción na nosa língua".
se farian chegar aos rapaces
libros en galega, a fin de "conPara Concha Costas "este potribuir á desapapurrí de proposrición de prexuítas, de cousas
zos sociais e á
que xa se fixecriación de acti- A consellaria .
ron, carece de
tud es positivas
sentido" porque
cara a nosa línentande que,
entande que
gua" -que separa que tiveran
sen medidas
gundo o inquérialgún tipo de
to xa existen-,
efeitividade, decoercitivas
berian ir acomeditar folletos
pañadas "dunha
explicando, a esnon
se
pode
tas alturas, o
planificación e
contido do Deaplicar a lei.
periodización.
creto ou promoSen embargo, a
ver "Galingua",
intención
da
un curso interacconsellaria é
tivo de língua galega, "que
poñelas en marcha todas de
permitirá a calquera usuário
vez. A Mesa pola Normaliza-

ción Ligüística considera ainda máis escandaloso que o
obxectivo que se marca a administración "é acadar o igual
domínio das duas línguas, o
que nos leva a perguntarnos,
cales foron logo os obxectivos
até o de agora".
Pola sua banda, Louzao entande que estas medidas, alén
de superadas, son claramente
insuficientes, e aposta por outras alternativas, como negociar un plano de normalización
orientado a conseguir o cumprimento estricto do Decreto,
concretando as matérras e
ampliando, como mínimo, até
un 50% de carga lectiva de
abrigada impartición' en galega, entre outras.+

Ocultamento de dados
Tanto CIG-Ensino como a Mesa denúncian as constantes
tentivas da administración por
agachar os dados obtidos con
esta enquisa e o feito de que,
na vez de subministrar por cadros e porcentaxes totais os
resultados, só proporcionen
un "Plano de Apoio ás clases
de Ungua Galega". Esto impede coñecer en toda a sua dimensión a verdadeira situación na que se atopa o galega
no ensino e leva a pensar que

Para coñecer os dados da enquisa,
foi necesária
a intervención do Valedor do Povo.
"é máis preocupante do que
se esperaban a própria consellaria", sinala Concha Constas,
quen engade que thteron que
apresentar unha denúncia pe-

rante o Valedor do Povo para
que se deran a coñecer ainda
parciais.
En base a estes, a Plataforma

polo Ensino en Galega, na
que están representadas,
xunto á Mesa, distintas organizacións de carácter sindical
e pedagóxico, están a preparar unha avaliación do inquérito e o deseño dun plano "sério con distintas iniciativas e
alternativas", explica c ·ostas,
que será apresentado á\ admnistración para tentar
sua
posta en marcha, "de cara a
mudar, dunha vez por todas,
esta situación".•

a

Defender a lei
O ensino é o principal elemento desgaleguizador. Os
estudos que realiza a Xunta, e que agocha e
terxiversa, asi o mostran, ainda que se taña que
recorrer incluso ao Valedor do Povo para coñecelos.
Pero se estas estudos son preocupantes, máis o son
ainda as próprias actuacións do Governo galega. Non
se trata xa de que anúncien medidas de esmendrelle
ás que, dúcias de veces, xa lles deron un tente na
teoria. Non, o problema está en que a
desgaleguización é un efecto da política lingüistica do
PP. O descenso dos gal ego talantes é totalmente
coerente co "bilingüismo harmónico" que predica
Fraga, que impón a Xunta e que abenzoan moitos
autodenominados galeguistas, e ainda ben
nacionalistas, coa sua práctica e a sua deixación, cada
vez máis acusada, de rexeitar o debate social, por
· instalación, por medo, porque só son nacionalistas de
comenéncia ou por incapacidade manifesta para estar
á altura das circunstáncias no seu egoismo pailán.
A própria Xunta maniféstase encantada coa realidade
magoante que reflicten os seus estudos e afirma que

se impón a sua teoria do "bilingüismo harmónico", que
non é outra que a capadura do galega con métodos
legais: na vez do capador franquista, agora fánase con
título oficial.
Mesmamente se negan a cumprir a lei de
normalización lingüistica, sobre todo no seu apartado
dedicado ao ensino. E se moitos mestres,
desclasados, ignorantes, feridos e duros, renegando
galego e de si mesmos, a Xunta ven obrigada a
cumprir e facer cumprir esa lei. Pero a Xunta declara
que "non quer imposicións". Que hai que
"convencer", "dialogar" ... Eses son os trámites
anteriores á promulgación lexislativa. Cando a lei se
convirte en oficial é preciso o seu cumprimento.
Pódese atacar se se está e contra. Pero nunca desde
o Governo. O Governo ten a facultade de promover o
seu cámbio, a sua modificación, a sua adaptación á
realidade pero unha lei, no momento que está
promulgada, claro que se impón. Esa é unha das
abrigas do executivo e, cando non se cumpre,
débese sancionar o incumprimento. Mais aqui quen

non cumpre a Lei e o próprio Governo que, ademáis,
gábase de dicer que non hai que faceto. Algo insólito
nunha democrácia.
Ternos así que, o que semellaba hai vinte anos unha
lei totalmente retrógada, porque o uso do galega
sobardaba amplamente aos contidos da própria
disposición, apreséntasenos agora como algo a
defender. Que hoxe se aplicase a lei de normalización
lingüistica, sobre todo no referido ao ensino seria un
dos grandes logros que poderiamos conseguir a curto
prazo para evitar a total desaparición do galega como
língua social en duas xeneracións. Non hai máis que
constatar o retroceso nestes últimos 20 anos. Na
situación actual, facer cumprir a lei é un avance
importante, como o seria que, ante as evidéncias de
que os nenas se instalan no español no ensino
preescolar e primário, existisen aulas nas que o ensino
fose totalmente en galega para os pais que asi o
demandasen. Que ~si sexa depende de todos nós.
Estamos a xogarnos ser quen somos.
ANOSA TERRA
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Noméao Filio Adoptivo econcédelle aMedalla de Ouro

Oconcello de Pontevedra fai xustiza con Bóveda
-0- CARME VIDAL

Foi unha xornada histórica. O
dia 11 de Decembro, Ámália
Álvarez Gallego recebia do alcalde de Pontevedra, Miguel
Fernández Lores a Medalla de
Ouro e o título que nomeaba
Fillo Adoptivo da cidade ao
seu home, Alexandre Bóveda,
fusilado no 1936 despois do
levantamento militar. o.alcald~
definiu a emotiva celebrac.ión
coma un acto de xustiza e memória, que chegaba máis de
sesenta anos despois de que
un tribunal golpista condeara
a marte ao insigne galeguista~
Os tres grupos políticos con representación no Concello asistiron á concesión a Alexandre
Bóveda das máximas distincións da institución. Pontevedreses e persoas vindas de todo o país xuntáronse o Sábado
dia 11 de Decembro no Pazo
da Cultura de Pontevedra para
asistir a un acto que se viña reclamando historicamente pero
que só foi posíbel no primeiro
governo nacionalista. Maceiros
e gardas de gala recibiron aos
participantes do acto, entre os
que se atopaban alcaldes, deputados, dirixentes sindicais,
veciñais e labregos e represen"'
tantes da cultura. A cidade na
que Alexandre Bóveda desenvolveu o seu labor político e social recoñecia á fin institucioO alcalde de Pontevedra entrégalle o título de Filio Adoptivo á vi~a de Bóveda, Amália Álvarez Gallégo,. A sua filla mostra a Medalla de Ouro da cidade.
P. BERGANTIÑOS
nalmente a sua releváncia.
"Aquí en Pontevedra, como en
toda Galiza, durante décadas o
"Hoxe tacemos memória para
mancos e Manuel Maria na voz
mensa gratitude que sentimos
berta do chumbo mais áspero e
neme de Alexandre Bóveda fique se cumpra a vontade dos
do actor Celso Parada deitaron
cara a sua figura de home bo e
terrível, I a ferida de luz que nos
mártires. Facemos memória de
na voz dos poetas a responsabixeneroso, e a vontade de man/nºu proscrito e a sua memória
redime/ de tanta escura pauta e
permaneceu sepultada ·baixo
todos os homes e mulleres que . ter viva, sempre, a sua memólidade de calidecer ainda máis o
tanto aldraxe." Daquela, o poeforon perseguidos, aldraxados e
unha pesada lousa de ocultama precedérase duhha carta a
ambiente. O acordeón de Miguel
ria, o seu pensamento e a sua
mentos e infámias. foron temasasinados por defenderen a
Lustres ao pé da voz de Parada
Amália na que Avilés de Taraobra, exemplos insuperábeis de
pos de dor, tristeza e desennobre causa da liberdade e da
compuxeron un extraordinário
mancos defendía o mesmo espíamor e de l~boriosa entrega a
canto que sufri~ en siléncio a
favor da dignidade, a liberdade
xustiza" dixo o alcalde nacionaduo que continuou emocionando
ritu que presidiu a comemorafamília Bóveda Alvarez. Por isa
lista Miguel Fernández Lores,
aos asistentes. Lustres e Parada
ción de Pontevedra: "Certamene progreso de Galiza".
moi emocionado ao presidir un
queremos que este acto de hote nós non odiamos; pero sabedirixíanse por veces a Amália
acto que el mesmo viña reclaxe sexa sobre todo unlJa exprePoémas para Bóveda
mos que non teriamos futuro,
como cando pronunciaban aquesión de gratitude, admiración e
les versos que hai máis de dez
como nación e como pavo, se
mando desde a sua entrada na
r,espeito cara dona Amália
anos Avilés lle recitara en Soutocorporación. No seu discurso
Os versos adicados a Bóveda
esqueceramos a aques que foAlvarez Gallego, cara os fillos e
sumou a homenaxe ao ronsel
de Salvador García Bodaño, Fiz
ron o alicerce da nosa pátria, se
maior: "Aqui andamos, señora,
fillas e demáis membros da fa- , de celebracións que desde que
desde o mencer aciago/ recoVergara Vilariño, Avilés de Taraesqueceramos a sua marte alemília" dixo no seu discurso. Mio 1946 en que as colectividades
vosa e a sua inocéncia, se esgalegas instituiron o Dia da Galiguel Ferná11dez Lores.. De cerq ueceramos que a chama de
A. E11u
to, Amália Alvarez Gallego er-a
amor que levamos viva por' Galiza Martir -se tiñan celebrado na
o centro da hornenaxe, asistinhonra de Bóveda, en especial, o
za prendérona eles, e os baseado emocionad~ aos seus ~3
monumento ergueito en Poio.
mentos da nosa liberación non
anos -como tantas veces ten
serian firmes sen as suas palaacodido a actos na memória do
Proseguiu Fernández Lores defibras, sen á derradeira lición do
que fara o seu home- á celenindo. a comemoración coma un
mestre".
"acto de memória, de recoñecebración na que o concello honCando s~ aprobou a Declaración de Barcelona afirmaban as canles co,
raba a Bóveda. .
mento e de xustiza a un cidadán
A Coral Polifónica de Ponteve. municativas de PP e PSOE que o BNG se achegaba a CiU e ao PNV
exemplar". "Mais tamén queredra, da que Alexandre Bóveda
na sua ánsia de desprenderse da "imaxe radical", resaltando as grandes
O público recibiuna en pé e
mos que sexa unha aposta polo
tora membro, pechou o acto cun
diferéncias que os separaban das outras duas formacións políticas. Di,
con palmas que duraron unha
futuro que nos roubaron os que
concerto que rematou coa inter· feréncias que lle imposibilitaban homologarse aos nacionalismos cata,
chea de minutos baixo os sons -mataron a Bóveda. Porque a
pretación do hino galega. Talán e basco. Nacionalismos que serian "asisados", fr~mte ao "monte,
dunha gaita que interpretaba a
mén a Caixa de Pontevedra, da
mellar maneira de homenaxealo
sio" do BNG. ·Agora resulta que eses mesmos voceiros critican ao
Marcha Procesional. Daquela
que fora no 1930 primeiro direcé facelo vivir na nosa práctica
xa os membros dos tres grupos
BNG por ter "relaccións" co P1'j'V, alcumándoo~ por iso mesmo, de
tor, se aderiu oficialmente á cocotiá, asumindo un compromiso
que compoñen a corporación
memoración. Materializábase
honesto coas suas ideas e o seu
"radical" e, ainda, de estar a favor da violéncia. E máis, a maioria da
foran situándose no escenário
asi o Sábado a decisión tomada
proxecto" sinalou o alcalde mennómina de comentaristas políticos, uns na sua colonización, e outros
para partillaren no acto de
na sesión plenária celebrada
tras defendía que o pensaínento
no seu interese persoal, teiman en definir ao BNG e a sua política, pe,
grande solemnidade. Amália
pala corporación pontevedresa
de Alexandre Bóveda tiña que
díndolle explicacións e definición, non polo seu programa, que se ne,
Alvarez, os seus fillos e os
en 27 de Novembro de recoñeser divulgado e a sua obra esgana difundir, ainda que sexa criticamente, senón polo dos.seus alia,
seus net0s eran os depositá- · tudada nas escalas do país.
cer o labor e a "integridade e esdos. Unha alianza que, polo demais, de in.omento, unicamente tivo
ríos da memória á que naquel
píritu ético" do galeguista. A cicomo obxecto explicar unha posjción, comun, política: a necesidade
dia se qüeria facer xustiza.
dade
á que Bóveda se translaAntes da intervención do rexedunha releitura da Constitución. As conversas e acordos do BNG se,
.Conseguiu a imaxe daquela
dara en 1927 e na que transcodor pontevedrés foi o concelleiro
mella
que
marc:;in
a
sua
liña
política,
mentres
os
pactos
do
PP
e
muller rexa dirixíndose ao
rreu a sua vida até o fusilamene instrutor do expediente, Luís
PSOE, ano tras ano cos mesmos partidos, son froito da "sabéncia dos
asento que lle destinaran proBará quen debuxara no seu dis- .
to en 1936 outorgáballe as máseus
dirixentes".
No
fondo
está
a
idea
da
subordinación
de
Galiza,
de
vocar grandes aplausos pero
curso a traxectória política e viximas distincións nun acto no
que non pode ter nen un pensamento nen unha prática de seu. •
tamén as primeiras e máis fortal de Bóveda e pulaba para que
que a sua tilla, no nome da fates bágoas da xori1ada.
o acto fose un símbolo da "inmílía, agrad~ceu a homenaxe~ •

Os pactos do BNG
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Manuel Cabezas,

recámbio popular na FEGAMPAmilitáncia fixou os critérios par.a acampaña
os dias 11 e12 de Decembro en Lugo durante as /1 Xornadas de Inverno

OBNG iniciará os áctos ·
de precampaña despois do Nadal

Na asemblea xeral da Federación Galega de Municípios, que se celebrou o 14 de Decembro, foi proclama.do como novo pre-sidente, Manue_I Cabezas, alcalde de
Ourense, e tamén membro da executiva da Federación
Española. Substitue nesta cárrego a Xulio Álvarez, alcalde de Quiroga. A asemblea ratificou solicitudes como
a da_débed_a historia do governo galega cos concellos.
T,ámén se reiterou a petición de maior financiamento
· para exercer servizos que non son de competéncia municipal. Cabezas anunciou a sua intencion de seguir traballando no pacto local. Son membros da comisión executiva da FEGAMP, o alcalde socialista de Betanzos,
.Manuel Lagares, o do BNG de Allariz, Anxo Quintana e
o popular Enrique Fernandez, do concello da Pontenova. •

-0- P.B.

As organizacións agrárias

As máis de duascentas persoas que van ter maior peso e
responsabilidade á hora de defender publlcamente o programa do BNG para as eleicións
Xerals dábanse cita os dlas 11
e 12 de Decembro en Lugo nas
11 Xomadas de Inverno que organiza a formación nacionalista. Unha actlvldade formativa
para debater e unificar critérios de cara a acadar, segundo indicou Xosé Manuel Beiras, reduplicar a preséncia no
Congreso e acadar representantes no Senado. O Sábado
18 seu o Consello Nacional
aprobará as listas de candidatos e despois do Nadal comezarán os actos de precampaña
e darase a coñecer o programa.

e.xixen que Fraga os reciba

Durante o discurso de clausura
das 11 Xomadas Inverno do BNG,
o seu portavoz nacional aludiu a
importáncia dos vindeiros comícios ás Cortes Xerais e aos retos
políticos e eleitorais que se marca
a frente nacionalista. Beiras referiuse asi ao obxectivo da formación nacionalista de convertirse
coa sua presenza nas Cortes "en
capacidade de decisión para Galiza dentro do Estado español" e
de "acadar o desenvolvimento
dunha política de alianzas externas que nos permitan ser os seus
interlocutores máis xenuinos, tanto para as forzas de representación das demais nacións sen Estado, como para as forzas de ámbeto estatal, tanto nas cuestións
que atinxen a Galiza como nas
que se retiren a estrutura do poder e a arquitectura xurídico-polftica necesária para un encaixe da
nación galega nun Estado que sexa rigurosamente plurinacional".
Xosé Manuel Beiras iniciaba o
seu discurso afirmando que a
escalaqa institucional desta far.isa :poUtica nos últimos tres <lílº~·
non ten precedente na história
politica contemporánea de Galiza deste século nen en nengunha forza nacionalista de todo o
ámbeto europeu. No percorrido
polos trunfos eleitorais acadados
desde o ano 1996 recordou os
resultados municipais que lle
permiten ao BNG governar en 6
das grandes cidades galegas e
sinalou o lugar que ocupa o
BNG no Parlamento galega, como 1íder da oposición que aterece unha "alternativa programática e de governo para Gal iza".
Tamén lembrou realizado polos
dous deputados no Congreso,
Francisco Rodríguez e Guillarme
Vázquez do que afirmou "supuxo
o combate directo nas institucionais centrais do aparello do Estado español para a defensa dos
direitos e intereses de Galiza
con voz própria, sen intermediár i os e sen compromisos nen
obediéncia a partidos españois".
franpi,s~p ~G~~ci~ J~p,Qn~~~t ·. de

O conselleiro Castro Gago esperaba ás organizacións
agrária~ o Luns .13 de Decembro para.realizar unha
entrevista pola crise do sector lácteo. Os
representantes de Unión Sindical Agrária, Unións
Agrárias, Sindicato Labrego Galego e Asociación
Galega de Cooperativas non acudiron á reunión xa que
solicitaran o 23 de Novembro un encentro con Manuel
Fraga. "Non eremos nos problemas de axenda de Fraga
cando estamos talando dun presidente que ten tempo
para todo, até para inaugurar a apertura de centros
comerciais como Continente en Lugo", din. Veñen de
reiterar a socilitude de entrevista con Fraga "sobre ·un
sector que manten a maís de 35.00 famílias", e
anuncian mobilizaci~ns se non receben resposta.+

Rato recoñece a 'posíbel eliminación1
do sector pesqueiro

X. MARRA

organización e os deputados Pilar
Garcia Negro e Xesus Vega Buxan foron es encargados de analisar o momento político e o contexto eleitoral. Sobre as extratexias de concurréncias ás Xerais e ,
as liñas de comunicación de
campaña disertaron Mário López
Rico, resposábel de lmaxe e Comunicación e Francisco Jorquera,
coordenador da campaña. A xornada de traballo realizado remataba coas comunicacións dos deputadas Francisco Rodrígu.e~ .~ ••.
Guillerme Sánchez que fixeron
un balanza da actuación do BNG
nas Cortes e que explicaron as liñas básicas do programa. Na sua ·
intervención Francisco Rodríguez
sinalou a intención do BNG de
apoiar un governo alternativo ao
PP sen que iso signifique dar un
cheque en banco ao PSOE porque guia fundamental ten que ser
"a defensa dos intereses do país
sen deixarse condicionar por nengunha outra circunstáncia".
Francisco Garcia, resp0nsábel de
organización, destaca que estas
xornadas contribuiron a preparar
a organización para afrontar o reto de acadar grupo parlamentar
no Congreso e presenza no Senado. Unha representación que
segundo indica ''faga posíbel que
o noso país conte con capacidade
de decisión en moitas actuacións
que até o de agora teñen afondado na discriminación de Galiza,
unha situación que se percibe,
,ppr _e:c~ryipl~. =~~- ~ol~º!'. <!q5- ~~l!s_

sectores produtivos e no ámbeto
das infraestruturas. O horizonte,
ao que apontan as declaracióris
do próprio presidente do Govemo
na sua visita in_stitucional -€ngade- non parece nada esperanzador. Adicuoull& minuto e médio a
falar de problemas de Galiza e
mesmo advertiu que o próprio PP
se coidara moi moito de ter calquer atisbo de autonomismo, para
seguir afiando a subordinación á
problemática e os intereses das
,ctw:.ooad.as cuestións de Estado".
~ · - 7 ·

Candidatos
Despois de .seren debatidas entre a militácia, o Consello Nacional_do BNG aprobará o Sábado 18 os candidatos para o Congreso e o Senado. A proposta da
Permanente que está a ser debatida nas asambleas comárcais
é que encabecen a lista pola Coruña Francisco Rodríguez Sánchez, seguido de Carlos Aymerich, Goreti Sanmartin e Maria
Xosé Agra; por Pontevedra: Guillerme Vázquez, Olaia Fernández
Davila, Eulóxio López e Adela
Leiro Loi_
s; per Ourens~: Anxo
Quintana, Concepción Alvarez,
Marcos Valcárcel, Nemésio Barxa e por Lugo: Xosé Manuel Rodríguez e Fernando Blanco. Para
o Senado entre as propostas figuran a de Alberte Blanco Casal
por Ourense, Maria do Carrno
Garcia Negro pola Coruña, Xavier Alonso Pérez por Ponteve___cf!~-~~~í~i~_ ~~~~~s_o_ e~r_ ~~g~ ..• ·

O ministro de Economia, Rodrigo Rato, r.ecoñeceu o 15
- de . Decembro no Congreso que as propostas da Comisión Europea poden significar a destrución do sector
pesqueiro no Estado español. "Estamos perante un momento moi delicado e desde logo frente a posíbel eliminación do sector pesqueiro", afirmou o ministro nunha
comparecéncia solicitada polo BNG para demandar do
Governo información sobre as negociacións da OMC e
do Plano de Desenvolvimento Rexional, promovido pola UE. A respeito do POR, Rato tamén recoñeceu que
non sabe porque non figuran nese programa nen os planos de promoción industrial na comarca de As Pontes
nen negun ponto relativo á planta regasificadora de Ferro!. Coa sua resposta, apontan desde o BNG, ven a recoñecer que a Xunta non fixo nengunha proposta ao Governo para a inclusión deses asuntos na axenda do
POR.+

Augas-ele Galicia noo.cita
aos afectados polos enco~s do ~Ha
O ,Venres 11 de Décembro Augas de Galicia procedeu
- ao recoñecimento dos terreos nos q~.e Fenosa prox~cta
,., ,,~ construir tres-saltos inclu,ídos no' proxéclo de · · ··
~proveitamento Integral do .una. En contra do que
estabelece a lexislación, o organismo non citou a
ning_un dos afectados. Só receberon notificación a
eléctrica e os a.lcaldes dos concellos de Touro e As
Cruces, que acudiron, cun g·r upo de viciños, para
amosar a sua oposición aos .encoros. A Plataforma
Antiencoros do Ul/a-Touro sinalou que o acto debe ser
considerado como nulo e acusou a Xunta de querer
silenciar a oposición aos encoros. •
'

·A chuvia anega Caldas

e a neve incomunica Lugo
En Caldas repetíanse o Mércores 15 as escenas de viciños camiñando através da arroiada que discorria polas rua~ da vila. As choivas intensas provocaron a crecida do Umia, provocando danos nas casas e nos cultivos. Daba paso a choiva á neve, rexistando unha temperatura media o país , durante o Mércores, de cinco
grados, que na maior parte da província de Lugo non chegaban a cero. Vilas incomunicadas e neves desde Dozón
até Fonsagrada ratifican unhas previsións metereolóxicas
para o Xoves de. nevadas por riba dos catrocentros metros.•'
•
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OPtNIÓN

O·PROFESORADO E O
PROBEEMA DO ENSINO

DEBATE ORTOGRÁFICO,
DEBATE IDEOLÓGICO

MARIA XOSÉ QUEIZÁN
Atrás quedaron os tempos nos que só chega,

han ás aulas dos institutos e da universidade
aqueles privile:xiados pertencentes ás clases
adiñeiradas ou fi.llos de profesionais que es,
taban chamados a seguir o camiño do pai na
medicina, na avogacia ou na empresa. E ¿¡,
go ben, fillos, porque as mulleres, mesmo as
das clases privilexiadas, estaban destinadas a
roles domésticos para os que non só non ne,
cesitaban instrución cultural, senón que, in,
cluso, pcxlia ser unha conveníéncia. Actual,
mente, esta inxustiza social cesou no Estado
español e toda a infáncia, nenas e nenos,
mozas e mozos, asisten ás aulas. O ensino é,
por fin, obrigatorio e gratuíto. O profesora,
do, pola própria
idiosincrásia, é o pri,
meiro en celebralo.

ma. Non vou entrar na análise da prrópria re,
forma educativa, que non é ese o obxeto des,
tas reflexións, pero fareino no contraditório
que resulta a auséncia de e~forzos e conco,
rréncia que se lle propón ao alunado ante un;
ha sociedade global fortemente sompetitiva
coa que terán que enfrontarse. A fin, quen .
teña médios económicos para realizar estudos
no esti-anxeiro, master e demais, serán os
triunfadores e o desnível social se agudizará
contrariamente ao que se pretendía.

Na sec\:ao Literatura da revista electróni,
ca Ómnibus (http~//www.revistaomni,
bus.es), o escritor Suso de Toro escreve,
a respeito do chamado -de forma aberra,
mente redutivista- "debate normativo":
~ "Tampouco terá sentido transformar un,
ha discusión, gramatical nunha lideira
ideolóxica. E un asunto importante a
discutir, non o único, para buscar a solu,
ción máis pragmática e útil ao presente e
o futuro da 1ingua."

Cando non se abordan os problemas a tempo
e as autoridades non toman as rendas dos
conflitos, o resultado, xa o sabemos por lei,
ción histórica, € que o
estado recorre á violen,
cía institucional para ·.
resolvelos. Así se coce,
ron os fascismos <leste
século que remata.

O debate ortográfico (nem centralmente
gramatical) nao precisa ser "transforma,
do" numa "lideira ideológica" pois já o
é, nos dous sentidos
possíveis ( ?) de "li,
de" e de "linde" (?)
(a verdade é que "li,
deira" nao aparece
em nenhum dicio,
nário que consultá,
mos, embora isto
nao seja importan:te). O "pragmático"
e o "útil" para o "fu,
turo" ou o "presen,
-. t-e" da "l.ingua" sao
todas quest6es (e
no\:oes) tnerente,
m·e nte ideológicas:
sao questoes de ideo,
logia política e de ide,
ologia linguística. Ne,
gá, lo é um absurdo
ou urna táctica dis,
cursiva demasiado .
evidente.

'Exceptuando
a artistas, escritores,
.e algunhas asociacións
ecoloxistas ou ONG,
o único cólecdvo do
Estado que transmite
valores cualitativos
nunha sociedade
degradada somos
.
"as/os ens1nantes

Pero, o ensino ~briga, .
tório e a implantación
da ESO supoñen cám,
bios estruturais mu i
profundos que necesi,
tarian actitudes demo,
míticas asumidas. T rá,
tase de cámbios revolu,
cionários para os que a
sociedade non está pre,
parada. Nen o alunado;
nen as suas famílias. A
democracia española é
recente e ainda a povo,
ación descoñece o ne,
cesário equilfbrio entre
direitos e deberes. Un,
ha grande parte da Pº'
voación que vive nas
cidades ainda non ten
incorporados comportamentos citadinos. O
nível cultural da maioria é escasísimo. Isto
incide na necesidade da reforma no ensino e
na obrigatoriedade do mesmo, pero tamén
no complicado que resulta enfrontalo.

Cómpre, pois, botar
man da situacipn, es,
coitar ás pers.oas que
están· en contacto co
problema e buscar so,
lucións. ·
Unha das medida5 ime,
diatas pode ser dotar aos
centros de ensino de
persoal preparado para
culturizar, democratizar
e urbanizar ao alunado e
ás familias, se for 'preciso.
Unhas figuras, -Axentes

da reforma, da ·igualdnde,
da democracia, ou o no,
me que se considere máis apropriado, que cola,
boren nos centros de ensino para liberar ao
profesorado desa enorme carga e que lles per,
meta realizar a función para a que estudaron,
prepararon e examinaron.

Na prática, esta transformación está recaendo
Ademais será necesária a colaboración dos
exclusivamente sobre o colectivo de ensinantes
concellos realizando un labor cultural nos bá,
que se está vendo superado polas circunstáncias
rrios e dedicando máis orzamento á cultura. O
e incapacitado para cumprir a sua-misión. Nada
tema da movida nocturna tamén cómpre abor,
no entorno colabora coa sua empresa. Os val°' / dalo senón queremos unhas-futuras xeracións
res fundamentais son os próprios da sociedade
mutantes, alcólicas e adocenadas. Asi mesmo,
de consumo desta etapa do capitalismo selvaxe
mcidir nos médios, sobre todo na TV, para a
que só estimula na povoación o afán de gañar e
eliminación de programas noxentos, choquei,
de comprar. Os médios de comuni~ción, roa
ros e violentos e sustituílos pola programación
1V á cabeza, e a publicidade impulsan unica,
dalguns espazos culturais. En fin, son muitos
mente valores cuantitativos, ademáis de incitar
os frentes onde hai que conseguer os obxecti,
á grosería, ao mercado sexual, á degradación
vos da LOGSE e a civilización da nosa socie,
humana e a violéncia. Os valores cualitativos,
dade. Non pode continuar radicando exclusi,
din, non serven para nada.
vamente no colectivo de ensinantes. •
Aquí reside a grande contradición. Excep,
ruando a artisras, escritores, e algunhas aso,
ciacións ecoloxistas ou ONG, o único co,
lectivo do estado que transmite valores
cualitativos nunha sociedade degradada so,
mos as/os ensinantes. Das nosas bocas non
saen euros, options compra, opas , futbolistas,
gaña,gaña. Transmitimos os valores da hu,
manidade ao longo da história, o pensa,
mento, a ciéncia, a arte, a literatura, a_mú,
sica, o deporte. Criacións, logros e avances
da humanidade conseguidos grazas ao al,
truísmo, á dedicación e ao esforzo.
O problema é que o colectivo de ensinantes
agota a sua enerxia enfrontándose a un alu,
nado que está aleccionado en contra <lestes
valores, non respeta ás persoas que os trans,
mite e mesmo reacciona con violéncia. Por
isto, o dP..sánimo e o esgotámento están inva,
<lindo os claustros. E o problema non atinxe
só ao profesorado. Daqui se deduce a irnposi,
bilidade de levar a cabo doadamente a im,
plantación da ESO e conseguer o equilíbrio
social que pretende e, tamén, os erros da mes,

·

Seria longo debater o interesse que cer,
tos grupos e pessoas tem em apresentar
assuntos desta natureza como nao,ideo,
lógicos. Ou estes grupos e pessoas maní,
festam vis?(s extremamente restritas e
ontológica e socialmente negativas do
. que é a ideología, ou procuram contri,
buir para manter invisível o que já o po,
der institucional quer manter invisível.
O debate, agora e antes, nunca foi sobre
o "lh" e o "nh", mas sobre a Língua e as

línguas como instrumentos de poder social,
de gera\:ªº e gestao de capitais, de con,
trolo e gestao identitários. Nós pergun,
tamo,nos, por exem,
plo, quantos linguis,
tas e intelectuais que
se nao posicionam
como "galeguistas"
(mas também nao co,
mo "espanholistas")
seriam chamados a
essa hipotética mesa
de debate a jantarem
sopa de letras.

'As ideologías
linguísticas que
concebem o galega
como 'língua galega' ou
como 'parte da língua
(galego-- )portuguesa
sao irreconciliáveis, em
toda lógica, e nao há
razao qualquer por que
se deveriam. reconciliar
no campo discursivo"

As ideologias lin,
guísticas que conce,
bem o galego respec,
tivamente como "lingua galega" ou co,
mcí "parte da língua (galego, )portugue,
sa" sao, como se tem assinalado em di,
versas ocasioes, irreconciliáveis, em toda
lógica, e nao há razao qualquer por que
se deveriam reconciliar no campo dis,
cursivo. Cousa bem diferente é que
razoes "pragmáticas" de diverso tipo pos,
sam levar uns defensores e outros a pra,
ticarem o compromisso num hipotético
acordo ortográfico que interesse ora de,
· terminados espa\:OS públicos ( adminis,
trac;ao, ensino ... ), ora a totalidade do es,
Pª\:º social. Mas essas práticas (de com,
promisso ou, por contra, de profunda¿¡,
ferenc;a) também sao e serao inerente,
mente ideológicas (e políticas).

Xosé Lois

Enquanto os poderes
político e académico
sejam o que sao eco,
mo sao, nao há "acor,
do" possível neste jo,
go: eles sao que defi,
nem como, quando e
para que se movem as
pe~as, e definem ain,
da a própria forma do
tabuleiro. No entan,
to, o melhor é exer,
cer a liberdade lin,
gufstica que seja pos,
sível, mesmo se isto
continua a nos situar fora dos ámbitos le,
gítimos da cultura e da política. Nós, pes,
soalmente, continuaremos a escrever o
galega com a ortografía portuguesa: nao
por "fanatismo", como argumentam al,
guns (Jorge Martins em A Nosa Terra,
z5,11,1999, pág. 34), mas por um certo
tipo de coerencia. Coerencia decerto di,
ferente a de aqueles que, num exercício
ideológico que só pode er próprio de
um académico (ou de um político profis,
sional), dizem preferir para o galeg a
grafia do ingles antes do que a do portu,
gues (Xesús Alonso Montero em La Voz
de Galicia, 6, 12, 1999, pág. 84). •

Subscrevem este escrito:
Alfredo Ferreiro Salgueiro (Licenciado
em Filología Hispanica e desempregado),
António Gil Hernández (da Associa\:aO
de Amizade Galiz.a, Portugal), Celestino
Freire Casalderrei (Licenciado em Quí,
mica e comercial), Celso Álvarez Các ..
camo (professor), Fernando Vázquez
Corredoira (Licenciado em Filologia
Oalego,Portuguesa e desetnpregado), Jú ..
lio Béxar (Administrativo e escritor),
Kiko Castro (Licenciado em Filología
Galego, Portuguesa e professor), Luís
Ma¡;,:as López (Licenciado em Filología
Hispanica e comercial), Luzia Domín ..
guez Seco (Licenciada em Filología
Hispan.ka e desempregada), Mário He ..
rrero Valeiro (Licenciado em Filología
Hispftnica e desempregado), Salvador
Mourelo (Licenciado em Biologia e co,
mercial), Táti Mancebo (Licenciada em
Filología Germanica e tradutora), Tere ..
sa Suárez Pérez (médica).
--·
Este escrito está aberto a qualquer pessoa
ou colectivo que desejar aderi, lo.
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SLG eUUAA consideran que airracionalidade dos 9ultivos é máis grave que o'minifundismo'

Ordear os usos 'das terras
antes de aumentar o seu tamaño

Anté ausencia de
información por parte das autoridades españolas, a Comisária de Emprego e Asuntos
Sociais, Anna Diamantopolou
s<>l!citou ao eurodeputado do
BNG, Camilo Nogueira
dados concretos sobre a suposta utilización irregular por
parte da Xunta de Galiza do
Fondo Social Europeu ·destinado ás ensinanzas de
formación profisional. A solicitude prodúcese unha vez
que Nogueira interpelou a
Comisión Europea polas reducións constantes que o
Governo Galega aplica as
partidas adicadas a cubrir o
funcionamento dos institutos
de ensino público. Nogueira
instou a Comisión a que
investigue se a Xunta de Galiza eludiu pagar o 25% de financiamento que lles corresponde aportar na aplicación
deste programa
cofinanciado. +

.-
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As fincas deberán ter unha
medidas mínimas, entre dous
mil e catro mil metros cadrados, segundo o decreto que o
consello da Xunta ven de
aprobar e que está pendente
da sua publicación no DOG.
Este decreto parte dunha lei
estatal, a de modernizacións
agrárias de 1995, que deixa ás
comunidades autónomas a
potestade para estabelecer o
que deben medir as fincas de
cultivo. As organizacións
agrárlas desmitifican que a
medida vala rematar co minlfundlsmo. Emilio López, parlamentario do BNG matiza que
" o problema non é o minifund ismo, é o improdutivismo".

Ocupan a sede do PP
en protesta polo xuízo
a membros da AMI

A Udia Senra, secretaria do Sindicato Labrego Galega, preocúpalle
a consideración que van recebir a
partir de agora as parcelas que
midan menos do estabelecido polo decreto. "Para moitas axudas
procedentes da Unión Europea
tense en conta a superfície que
se destina. O efeito negativo do
decreto é que a partir da sua aplicación as superficies que midan
menos non sexan computábeis
como terra traballada para as
axudas europeas", sinala. "Cando
se nos consultou desde a Xunta
as alegacións que tiñamos ao borrador, xa puxemos de manifesto
este afeito negativo", comenta.

O feito de seren xulgados o
Xoves 16 en Pontevedra
tres mozos, dous deles
·membros da AMI, provocou
que un dia antes, varios
mozos ocupasen a sede do
PP en Compostela. Permaneceron dentro do local da
rua do Hórreo duas horas,
das doce ás duas do
mediodia, portando unha
pancarta na que facian referéncia a represión padecida
polo movimento
independentista. Outros
membros da organización
apoiaban a protesta fóra do
local. A AMI tamén convoca
unha concentración no
concello de Pontevedra _para o mesmo cfia do xuízo
aos tres mozos detidos
nunha manifestación contra a empacadora de
Vilaboa. O fiscal solicita
tres anos e medio de
prisión e 350.000 pesetas
de multa para eles.+

As extensión das "unidades mínimas de cultivo" depende da proví ncia, e dentro da províncias,
existen diferéncias. Así na Coruña, dependendo de se trata de regadío ou de secano, as parcelas
terán que medir entre dous mil e
tres mil metros cadrados. En Lugo, nalguns concellos a mínima
será de catro mil, igual que en
Ourense, mentres que en Pontevedra as medidas abalan entre os
dous e os tres mil metros.
Lidia Senra rexeita os "tópicos"
que se retiren á medida como
combativa co minifundismo. "Nen
é unha medida para ordear o territorio, nen vai rematar co minifundismo. Entre outras razóns,
porque non vai rematar coa multiparcelación. Vemoslle como afeito positivo que á hora de repartir
heréncias non se den como resultado fincas tan pequeniñas, que
non tañen utilidade", comenta.
En Unións Agrarias, Xan Ramón
Quintáns tamén amosa surpresa
pola consideración do decreto
por parte de Manuel Fraga como
unha medida contra o minifundismo. "É unha norma que debía
estar vixente desde hai moito
tempo e que, como primeiro paso, cara á uniformización das terras ten un aspecto positivo pero
non hai que esquecer que o proceso de concentración parcelaria estabelece xa as unidades
mínimas de cultivo. É dicir, que
xa se está facendo o estipulado
no decreto", comenta.
O último censo agrário adicadas
ao cultivo amosa a fragmentación do país. Remontase ao ano

.AUE investiga á Xunta
na udlización
de fun~os para o ensino

"0 problema dos galegos non é o minifundismo, senón que se produza racionalmente", di o deputado Emilio López.

1989 -o Ministério de Agricultura está a rematar o novo- e sinal aba que habia 358.886 explotacións con terra na Galiza
cunha media de quince parcelas
por cada unha. As parcelas tiñan un tamaño medio de 0,4
hectáreas, ou sexa, catro mil
metros cadrados.

Contratos privados
Quintáns, de Unions Agrarias,
aprecia outros problemas na divisiór:i das terras de cultivo, que
non son solucionados co decreto. "É preciso actualizar a leí de
concentración parcelária, xa que
nalgunhas zonas leva quince
anos parada desde que se planificou, ten que ádecuarse a
noves critérios. Para isto é preciso dotar de orzamentos a modernización do agro", sinála.
Coincide Emilio López, deputa-·
do polo BNG, que sinala que
nos últimos seis anos .reducíronse á metade os orzamentos

para a concentración parcelária.

A.N.T.

viciños amáñansé ao marxe da
lei para as transmisións.

O Mapa de Usos da Terra ·é, na
opinión de Emilio López, "impres"O problema dos galegos non é
cidíbel". "Hai moito monte viciñal, ~ que as suas fincas sexan demaque non produce nada, e hortas
siado pequenas, senón que non
teñen cuota deleite de abondo",
que dan moita produción. Non se
pode decretar mimeticamente · sinala o deputado do BNG. "Hai
como no resto do estado. En Asque apostar pola ordenación dos
túrias existe o Banco de Terras,
cultivos, e iso non depende tanto
unha .solución para que as terras
da división das terras como de
sen dono vaian sendo ·adxudicaque se utilicen debidamente.
das e non deixadas a man de esNon é que apostemos por unidapeculadores", sinala López. Pola
des pequenas senón racionais"
sua parte, Quintáns engade que
"a regulación de usos do solo esEn relación co aproveitamento da
terra, outras das eivas que as ortase acometendo parcialmente e
g an izació ns agrárias e os naxa empezan a formularse conflitos graves nalgunhas zonas des- .cionalistas apontan a auséncia
de planos globais para as produpovoadas entre. os produtores,
cións agrárias. O deputado do
porque se está reforestando sen
BNG considera que, ademais do
criterios en zonas de cultivos".
Banco de Terras, poderian tomarse medidas como o fomento da
A efectividade do decreto nas
agricultura a tempo parcial, unha
partixas feítas con documentos
normativa sobre arrendamentos
privados é nula, e o certo é que
temporais ou o asesoramento na ·
os rexistadores da propriedade
realización de permutas.+
seguen constatando que moitos

Rexeitan no Congreso
reducir as tarefas da
telefonia móbil marítima
Guillarme Vázquez, deputado no BNG, solicitou ante a
comisión de lnfraestruturas
do Congreso, o Mércores
15, que se reducisen as tari-.
fas do servizo móbil marítimo telefónico. A proposta foi
_rexeitada cos votos do PP.
Vázquez facia a demanda
ao con_siderar que "estamos
a talar de traballadores que
viven durante moito tempo
afastados da sua familia e
amigos, en condicións durísmas e que deben facer frente a tarifas moi desproporcionadas se as comparamos co
seu poder adquisitivo". Lembrou que os mariñeiros enrolados en buques de bandeira
doutra nacionalidade deben
abonar tarifas internacionais,
entre 400 e 500 pesetas por
minuto.+
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pode ser transmitido dun
mono a outro artificialmente
no laboratório". A autora do
artigo cita ao doutor Manuel
Carballo, que traballa no
programa do Sida da OMS:
"O Sida segue no mundo os
perfis da desigualdade. Nos
comezos infectara a xente de
renda alta pero a cada máis é
un andácio dos pobres".+

qtstitúese acorp~ración municipal oSábado,18

•

/

A xunta ele1toral desoe as denuncias

de carrexo de votos en Monforte
A Xunta Eleitoral Central considera que a existéncia de papeletas diferentes ás homologadas nas elelclóns de Monforte
non reviste tal gravldade como
para considerar que afecta ao
"segredo de voto". A decisión
tomada por este organismo outorga a maioria ao PP, coa continuación na alcaldla de Nazarlo Pin, e non considera probado que os populares fixeran campana eleitoral, expresamente proiblda polo TSXG.
Xosé Lois Sotelo, responsábel
comarcal do BNG, sinalou que a

decisión da xu~ta eleitoral é ambigua en cantq' á homologación
de ~apeletas, requisito indispensát:>el nos comícios. Foron duas
formacións, o BNG e a CNG
quen pediron a impugnación ~o
tal dos votos baseándose na
campaña dos populares e no
carrexo de votantes. Málias as
denuncias, a xunta sinala que
non atopa probas para acusar a
ninguén de levar viciños ás turnas o pasado 28 de novembro.
A validación de todos os votos
do PP por parte da xunta resólvese con argumentos de super-

ficie, consideran na oposición.
No BNG xa reseñaban días antes que a decisión da xunta sobre as eleicións monfortinas era
relevante e que, no caso de decidir que os votos non eran válidos, sentaba un precedente cara ás prácticas do PP. Estaba _
en xogo un concelleiro decisivo,
que finalmente perderon os socialistas en benefício da CNG.
A corporación municipal constitúese o Sábado 18 de Decembro,
con nove concelleiros o PP, e oito na oposición, catro da CNG,
dous do BNG e dous do PSOE.•

Os sancionados tentan que outros afiliados se dean de baixa

OBNG resolve a crise de Marin
expulsando a tres militantes
A comisión permanente do
BNG decidiu "apartar da organización" a tres militantes de
Marín. Resolven deste xeito
os expedientes disciplinários
abertos hai mes e médlo contra sete militantes. Os expulsados son o voceiro munici,pal Antón Pausada e os mili·
tantes Xan Montenegro e Xesús Martínez Epifánio.
Outros tres expedientados, Teresa Landín, Xosé Vilas e Miguel Suárez Briones, foron
apercibidos de expulsión pola
sua actitude. Tamén acordou
retirar o expediente de Manuel
Portela Pazos, por considerar
que non se negara a firmar o
escrito que lles remitiu a permanente, senón que non lle tora apresentado á firma polo
responsábel local. O consello
nacional será informado o Sábado desta decisión.
Segundo a dirección do BNG
adoptou esta resolución "como
última medida, despois de fracasar todos os intentos de reconducir a situación, dado que
estas prácticas comportamentos non son asumibéis polo
BNG, se non quer convertirse

nunha organización como as
demais, á que os cidadáns
acusan de denigrar a política".
Para a permanente do BNG os
expedientados, na vez de tratar
de levar a discrepáncia por outras canles, botáronlle un pulso ·
á dirección, atacándoa publicamente nos médios de comunicación e realizando acusacións
graves. Tamén constataron que
os ataques á honarabilidade do
parlamentário Bieito Lobeira, ian
dirixidos "a impedir a sua normal ·
actuación política".
Xesus Martínez Epifánio, un
dos expulsados, declarou a esta redacción que "non se respeitaron os procedimentos internos para sancionarnos". Afirmou descoñecer oficialmente a
resolución, manifestando que
"nestes dias abriremos un debate en Marín para decidir se
se van ir producindo dimisións e
baixas sucesivas na organización ou que pasa". Alguns dos
militantes descontentos de Marín non só pretenden que dimitan os concelleiros, senón que
outros afiliados deixen a organización. Tamén apostan por extender a dinámica a toda a na1ro·t..

i

I

.
'·

'i.. '• - '·

ción, sobre todo á comarca do
Morrazo. Martinez Epifánio considera que a dirección do BNG,
con esta decisión, ''tentou desequilibrar a estrutura de Marín e
do Morrazo en benefício du grupo determinado".
A dirección do BNG nomeou
unha comisión xestora da que é
voceira Mariola González Fernández. Xunto con esta concelleira integran o organismo Ester Crespo lglésias, Ana Sánchez, Anxo Las, Pedro Cortegoso e Luciano Guimaraes. Pola
dirección nacional están presentes o responsábel municipal
Luis Obelleiro e a deputada Salomé Alvarez. Poi a comarca F.
Xavier e Celso Coloret. Rexeitaron Jormar parte dela Alfonso
Blanco Epifánio e Alfonso Sola
(concelleiros), Ramón Pas.toriza, Isabel Martínez e Xosé Manuel Portela Pazos.
As directrices que lle deu a dirección do BNG a esta xestora
foi restituir a normalidade dos
órganos coa suficiente flexibilidade para integrar a todos, facendo un chamamento a antepoñer o proxecto por riba dos intereses persoais.+
••
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O SIDA
naceu nun
laboratório
Helen Epstein aporta na NEW
YORK REVIEW OF BOOKS
razóns novas para desconfiar
da hipótese da transferéncia
natural de moda desde os 80
como explicación da ornee do
Sida. "A teoria de que o Virus
da Inmuno-deficiéncia
Humana (VIH) procede da
carne dos primates africanos,
cazados pola poboación
autóctona e contaxíado
universalmente a partir da
urbanización do continente, a
partir dos 80, non explica por
que se os africanos matan e
comen micos desde hai
50.000 anos, nunca antes se
vira nos hospitais coloniais
nada parecido ao Sida. Desde
o século XVI, os africanos
están en guerra contra os
colonizadores europeus e as
migracións dentro do
continente foron incesantes a
partir da chegada do home
branca. Calculase que desde
1700 uns 20 millóns de
africanos foran escravizados
pero o VHI non chegou con
eles a parte nengunha".
Epstein cita a hipótese do
cultivo de vacinas de pólio en
riles de monos, asi como a
investigación de Opendra
Narayan, na universidade de
Kansas, como posibel ornee do
virus. ''Narayan manipulou un
Virus de lnmunodeficiéncia
Símia (VIS), unha variante
do VIH que medra nos monos
pero non os infecta e que

Aznar non quer
o diálogo
Pablo Beldarrain, membro de
Eusko Akartasuna comenta
no diário GARA a situación
criada desde o remate da
trégua. "Os 14 meses de
trégua abrian unha esperanza
inusitada na sociedade basca e
serveu tamén para descobrer o
engano, a grande mentira do
governo de Amar dacordo cos
socialistas. Todos estamos
dacordo en que se precisa
diálogo e que como condición
prévia non pode haber
pistolas no médio. Catorce
meses tiveron para dialogar
sen pistolas, sen mortes nen
secuestros e non o fixeron
senon que detiveron a
interlocutores da organización
armada. O governo teirna na
solucion poücial do conflito.
A falla de vontade política
para o diálogo por parte do
Governo español quedaron
ben claras co anúncio do
alporizado Piqué de proseguir
a defensa do &tado de direito
coa eficácia policial e o
aillamento da ETA. De todo
isto hai que tirar unha
conclusión: por moito que
insista a fronte nacional e quen
o alimenta, sobre o fracaso de
Lizarra-Garazi e a necesida de
romper coa ETA, nen caso.
As portas de Lizarra están
aberta para todos os que sexan
respeitosos coa vontade
maioritária, base da
democracia e exixéncia dos
abertzales. Apostemos hoxe
máis que nunca por Lizarra e
pidamos a ETA desde todos os
recantos de Euskal Herria que
se manteña apartada. Pódese
acadar a independéncia por
meios pacíficos e só fai falla
unha vontade maioritária
neste senso".t
TOM/TRouw (AMSTERDAM)
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GALIZA
Fálase de que poderia haber
unha rebaixa sustantiva nas
peaxes, mesmo como arma
eleitoral. Como está agora a
reivindicación da Plataforma
Cidadá contra a Peaxe?
A supresión da peaxe no tramo
Vigo-Pontevedra está no seu
momento máis álxido: respondeu
a xente masivamente á marcha
Moaña-Rande a pesar do día de
inverno que nos tocou e agora
irnos propor outra grande mobilización para antes de fin de ano,
cunha cadea humana. Fomento
ainda non dixo a última palabra,
porque o seu acordo de 23 de
Novembro recoñece que hai unha discriminación nesta peaxe
polo prezo (21 Km=420 pesetas)
e que o subtramo Vigo-Morrazo
require tratamento especial. A rebaixa dun 20% que propón para
Vigo-Pontevedra parécenos ridículo. Agora por fin reuníronse
por fin os nove alcaldes dos concellos afectados e van entrar a
fondo en contacto con Fomento
e Guiña. Pero nen Guiña nen
Fraga demostran ter nengun peso político nesta cuestión.
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Portavoz da Plataforma Gidadá contra aPeaxe na Autoestrada

Manuel Méndez
'Na rebaixa das peaxes Fraga eGuiña demonstran
non ter peso político'
*

XAN CARBALLA

A PLATAFORA CIDADÁ CONTRA A PEAXE VIGO-PONTEVEDRA E MORRAZO LEVA UN A"O XUNTANDO ADESIÓNS, QUE CULMINARON NA GRANDE MOBILIZACIÓN DO DIA 13 DE DECEMBRO DESDE MOAÑA A RANDE. MANUEL MÉNDEZ É UN DOS
SEUS PORTAVOCES E INSISTE EN QUE DECEMBRO É O MES CLAVE PARA SACAR ADIANTE, CANDO MENOS, UNHA SUSTANTIVA REBAIXA ANTES DA REIVINDICACIÓN SOSTIDA DA SUPRESIÓN TOTAL DE COBRO t40 TRAMO VIGO~PONTEVEDRA.

transporte marítimo, e cunha alternativa de estrada de máis
dunha hora de viaxe por Vilaboa
e Redondela, produciu unha
grande ilusión a apertura da
Ponte de Rande, que fara sempre un proxecto non realizado. O
feito de chegar a Vigo en quince
minutos, desde a precariedade
anterior, levou a que ninguén
cuestionase o pagamento. Pasado o tempo reflexionas porque te
vas decatando de que a renda
anual en peaxes é case de
15'0.000 pesetas ao ano para
moitas familias, e o mesmo sucede para as empresas, o que
repercute nas posibilidades de
desenvolvemento da bisbarra.
Igual sucede ca conxunto do tramo Vigo-Pontevedra.

Sendo ademais un dos tramos de meirande rendabilidade do estado, estivo sempre
nunhas malas condicións de
mantemento.

Do que se trata é de suprimir a
peaxe. Non é que nos neguemos
a pagar, pero hai dados de que
Pontevedra Sur está discriminada
e Fomento o 23 de Novembro
suprime peaxes en tramos máis
longos que o que nós reivindicamos, grácias á presión cidadá.

Pasan 30.000 veículos diários
pofa Ponte de· Rande (a metade
deles do Morrazo) e pensamos
que tal como está non compre
as caraeterfsticas esi-x-fbeis a
unha via déste tipo: faltan arcéns, hai sempre obras, as entradas en Vigo son pésimas e
sempre dir~ctamente en ruas
pequenas, faltan mamparas
contra o ruido nas entradas de
Vrgo, etc ... Ademais de todo o
dito unha análise do uso actual
leva a concluir que en non moitos anos será precisa unha nova
Ponte para crüzar a Ria.

AUDASA é un cento por cento do Estado a dia de hoxe e a
decisión é política.

Vostedes consideran Decembro como Uñ mes defintivio
para a reivindicación?

Están estudando a privatización
da rede de autoestradas e a
AUDASA teñen pensado extenderlle a concesión do 2025 ao
2048 se se compromete a facer
o tramo Fene-Ferrol gratuito (un
custe de 20.000 millóns) e pota
circunvalación realizada TeisPuxeiros. É un disparate se calculamos os benefícios de 23
anos de concesión a un gaño
actual de 7.000 millóns por ano.

Se o PP volve governar despois
de Marzo vai ir á privatización
das Autoestradas e daquela vai
ser m~s difícil conseguir a supresión. Hoxe AUDASA recoñece
que as tarifas panas Fomento como decisión política, asi nolo dixeron a :nós. Se están en mans privadas a dialéctica cámbia. Daquela en Decembro hai que tratar
e resolver o -tema. Pensa que o
1O de Xaneiro é cando se suprimen as peaxes catalanas que
arrincou Pujol ao govemo central

O PP tala de surpresas nas
próximas semanas.

Os prezos nas autoestradas
galegas non son nada coerentes entre a rede estatal e a da
Xunta ..

Vostedes van seguir mobilizándose, como están as sancións pendentes que impulsou Diz Guedes?

Sobretodo se comparamos os
prezos por kilómetro nas obras
da Xunta e nas do Estado. Guiña gosta dicer que a peaxe de
Vigo-Baiona é blanda, porque
está da arde de 516 pesetas por
quiló{Tl~tro. Esa é a referéncia
intermédia que nós reclamamos
antes da supresión total ppara
Vigo-Pontevedra: un custe por
quilómetro dese estilo, non as
20 pta/quilómetro de agora.
I

Ademais no caso Vigo-Pontevedra non hai via alternativa á
Ponte de Rande?
Esa é outra batalla legal pendente, que ternos recorrida no
Valedor e no Defénsor del Pueblo, porque Fomento remitiunos
escritos dicindo que os viciños
do Morrazo ternos como percorrido alternativo unha estrada
nacional. O que non di é que
unha grande parte dese percorrido (once quilómetros) é indo
para atrás. A Lei de Autoestradas di que para cobrar ten que
haber unha via alternativa, e
nós aseguramos que non se
cumpre esa premisa.

A Plataforma é recoñecida
como interlocutora neste
proceso?

A.N.T.

Quizais sexamos unha das poucas organizacións cívicas recoñecidas unanimemente. A nós
remítennos a sua adesión asoc iacións, os empresários do
transporte, comerciantes e iooos
os partidos, agás o Partido Popular que se pon en contra sistematicamente tanto no Parlamento
galego como no español. BNG,
PSOE e EdeG estanse portando
na insisténcia que manteñen
nesta cuestión co voto contrário
sempre do PP, que só na véspera das municipais últimas fixo unha iniciativa conxunta coas ou-

tras forzas políticas. Nós decatá·monos que Cuiña· estaba dacordo co fondo da custión, pero que
o que perseguia era presionar a
Fomento para a construcion de
Santiago-Dozón e o único que fixo foi entrevistarse unha vez con
Ortí Bordás, presidente de (ENA
(Empresa Nacional de Autopistas), propendo rebaixas para
usuários habituais, algo que nós
sempre descartamos-. Fomento
segue incorrindo en contradicións coa sua negativa, porque
entande nos seus documentos
que se deben suprimir ou rebai-

xar as peaxes que supoñen desprazamentos abrigados por estudos e traballo, algo que desde
hai moitos anos é o caso de Vigo-Pontevedra, máxime desque
se implantou un novo Campus
en Pontevedra.

Se a autoestrada abriu en 1981,
como se tardou tanto en levar
adiante esta reivindicación?
Ao princípio, acostumados como
estábamos, a vir desde Moaña,
Cangas e Bueu en barco a Vigo,
e con mellar servicio e prezo do

Nestes momentos ternos unha
sanción de 15.000 pesetas por
saltarse a peaxe, porque hai un
grupo de insubmisos que se nega xa a pagar. Hai tamén denúncias nos xulgados ·da Garda ·
Civil poF-"aesotJéC:liéncra grave'
ou sexa por pagar a a peaxe en
moedas de peseta. Tamén nos
afectou a detención de duas
persoas: Víctor Pasteriza e Antonio Sangabriel. Ao primeiro
detivérono cando, seguindo as
indicacións que hai nas cabinas
de cobro, pediu o libro de reclamacións. Metérono nun coche
de antidistúrbios e levárono a
Pontevedra téndoo detido várias
horas. A Sangabriel detéñeno
ás sete da mañá contravindo todas as normas legais. Ternos
denunciada á Garda Civil por todos estes feitos e o Xulgado nº
2 de .Cangas decretou que non
habia delito, nen neses dous casos nen outros seis denunciados que houbo. A subdelegación do governo seguiu intimidando falando de estudar sancións administrativas moi elevadas para disuadir a mobilziación
pero a xente demostrou o Sábado 11 de Decembro que vai tirar
para adiante. •
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Acampaña perfílase como un enfrontamento entre~ partidos estatais eforzas pólíticas nacionalistas
.

-'.

Aznar lémbralles aos cargos institucionais pOpulares
que o PP 'non é un partido c~federal' .
.

-~·

~·

.. .

.

.

~

..

que "o resto non son máis que
aventuras irresponsábeis, non
hai máis que desexos de perturbar o que é un camiño de liberdade e progreso".

-0- PAULA CASTRO

José Maria Aznar visitaba Galiza o pasado Luns 13 de Decembro cun obxectivo claro:
transmitir as claves programáticas da campaña e precampaña do PP e advertir aos
populares galegos que esas
claves teñen que ser as mesmas en todo o estado. A adverténcia non é casual, máxime logo dun Congreso "rexional" no que se tratou de retratar ao partido como herdeiro
do galeguismo histórico. Por
iso, para eliminar toda sombra de dúbida, Aznar practicamente daba por rematado o
seu discurso . cun "nós non
xogamos nunca a ver quen é
máis nacionalista que outro".

"5

Aznar puxo en claro que o PP galego está subordinado totalmente a Madrid. A PANARO

A intervención do presidente do
governo daba o pistoletazo de
saida da pre-campaña eleitoral
en Galiza. Unha pre-campaña
que xa se adianta centrada no
enfrontamento entre o PP como
partido estatal e garante da unidade de España e as forzas políticas nacionalistas. Daí que o seu
discurso, dirixido aos membros
da executiva do PP galego e aos
cargos institucionais presentes,
estivese cargado de referéncias á
necesária imaxe de "dimensión
nacional" que deben transmitir en
todos os pontos do estado.
Unha imaxe que os populares
galegas se empeñan en mudar
ao tratar de apresentarse como
valedores dos intereses de Galiza e os auténticos herdeiros do
galeguismo histórico e que o pró-

prio presidente do governo e do
partido viu a re-definir. As. suas
adverténcias neste sentido foron
dabondo significativas ao longo
de todo o discurso. "Somos un
partido nacional e non somos unha confederación de partidos
nen o irnos ser", indicaba, para
engadir d~ seguida que "nós non
xogamos nunca a ver quen é
máis naci9nalista que outro".

Contra os soberanismos
As afirmacións de Aznar viñan
constatar que o PP centrará todo o seu aparello institucional e
propagandístico en rendibilizar
politicamente o recente anúncio
da fin da trégua e a situación
política xerada en Euskadi para
tratar de desvirtuar ao naciona-

lismo, apresentándoo como o
hipotético inimigo da "paz e da
convivéncia". Diste xeito, o presidente do governo central chegaba a Compostela cun discurso programadamente confuso
no que misturaba de forma
consciente "a via das armas",
coas demandas "soberanistas".
Para o PP o actual marco político é o único posíbel. "Nós sabemos que os pactos nos que se
baseou a nosa transición democrática e a nosa Constitución e
Estatuto de Autonomía, son o
garante institucional básico",
aseguraba Aznar, explicándolle
ao auditório que eso "é o que
ten que seguir cimentando a
convivéncia, a paz, o progreso e
o éxito de España". E advertia

Frente a esas aventuras, Aznar
governo e. ao.
PP como garantes de que todo
vai seguir igual, porque non se
vai permitir que se transpase o
actual marco, "ninguén, por suposto, que empregue métodos
anti-democráticos, métodos violentos ou aviadas armas, das
pistolas". Pero tampouco se
abrirán posibilidades para aqueles que "queiran abrir un camiño
irresponsábel de aventuras, de
frivolidades de eso que agora
chaman soberanismos, que non
son máis que utopías imposíbeis nunha España imposíbel e
nunha Europa imposíbel que só
levan ao enfrontamento".

. apresentaba~:ao

Fraga, valedor
do governo central no país
Alén da importáncia de manter o
bastión galego do PP para as
eleicións xerais, o presidente da
Xunta, que tivo unha intervención de apenas uns minutos,
apresentóuse como valedor desa política centralista defendida
pouco despois por Aznar.
Fraga comezaba o seu discurso
subliñando que haberia quen
"poria en primeiro lugar as reivindicacións do que necesita a
nosa terra". Pero na sua vez, o
que el colocaba en primeira posición era o histórico papel xogado polos galegas como de-

tensores da "unidade de España". Para demonstrar esta tese
de partida, o presidente. da Xunta recurría mesmo á época da
invasión romana, para dar, de
contado, un salto pouco explicábel na história e colocarse no
1.808,,..~n plena.guerra contra os
franceses, cando en Compostela se forma o Batallón Literário.
Todo para acabar por asegurar
que o que ten que estar en primeiro lugar é "a defensa do noso
grande país", e se iso se consegue "logo se desenvolverá o demais". Unha defensa que el mesmo se aprestou a liderar en Galiza partindo de que "aqui sentimos sempre que España, formada por todos, era o importante", e
concluir cun "non consentiremos,
logo de acadar as liberdades e o
estado de direito que veñan os
pistoleiros de calquera clase, que
os hai que disparan con tornas
de trabucos, en contra de ti [en
referéncia a Aznar]"
Fraga, ademais non quixo que
Aznar marchase sen antes pór
ao país ao seu servizo asegurando que "nos sentimos un, e
oferecémosche, unha vez máis,
que Galiza estará na primeira fila
de desenvolvimento económico,
da xustiza social, do estado de
direito, da presenza universal...
e por riba de todo dunha España
grande como a que ti vas a conseguir coa axuda de todos nós".
Todo un discurso en español, ao
igual que o de Aznar e Palmou,
que foi o único que tivo a ben
pasar ao galego nos últimos parágrafos da sua intervención . •

Carlos Príncipe encabezará alista de Pontevedra eCeferino Diaz ocupará osegundo lugar na da Coruña

Francisco Vázquez arremete contra Almunia ao ser excluido como candidato
,

-0-A.E.

Francisco Vázquez, despois
de ser descartado definitivamente das listas para o Congreso, arremete contra Joaquín Almúnia recordándolle
que era ministro cando os
asuntos dos GAL. Vázquez
apoiou a Vera e afirma quP.
Felipe González debeu de
"pechar o tema daquelas", antes de que intervira a xustiza.
O alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, teima que as incompatibilidades marcadas polo PSOE para as listas ao Congreso, van específicamente .ep -:
contra sua. Así, afirma que vai ··.
estar viaxiante até o dia'21 (data na que aprobará as listas o
Almunia trouxo o aviso de que as incompatibilidades non se revisará~.
X. MARRA
comité confedera!), para saber
se o suo das incompatibilidades é "xeneral e afecta a todos
até lle pede aos seus compaao Congreso unicamente era
os alcaldes socialistas ou se é
ñeiros galegos que "defendan a
unha "recomendación". Pero
ad persoa", quer dicer, se lle
sua autonomía para designar
Joaquín Almúnia deixou claro
afecta a el só.
aos mellores candidatos", el
que é unha norma de obrigado
que sempre supeditou os intecumprimento. Vázquez agardaPero Vázquez non só se mosreses e Galiza ao que dicia a
ba que realizasen con el unha
trou en contra das incompatibidirección de Madrid. ·
excepción, pero o. seu secretálidades, senón que arremeteu
rio xeral, precisou que non hacontra as listas pechadas, afirVázquez sostiña nas últimas
beria salvedades.
mando que "o cidadán quéreas
semanas que a incompatibilidaabertas". E pastos a discrepar
O alcalde ·coruñés tentou botarde entre alcaldes e candidatos

lle un pulso ao partido, sobre todo a Touriño, para que, ainda
así, o propuxeran a Madrid, ao
postularse nas tres agrupacións
coruñesas por unanimidade.
Desde a dirección galega tiveron que explicar non só que as
normas de Madrid eran claras e
concretas, senón que Vázquez
non foi qpoiado no resto da proví ncia. E máis, un membro da
actual executiva poñia de manifesto a incoeréncia de Vázquez,
"pois non só é o parlamentário
que menos acude ao Congreso,
senón o que menos interviu ao
longo destes 20 anos, utilizando
o seu posta só para viaxar a
Madrid de balde".
Sobre a teima de pensar que
as incompatibilidades unicamente van contra sua, afirma
este dirixente socialista: que
"seguramente será mala
conciéncia, pois non só rachou
a disciplina de voto no tema do
aborto, senón que estivou ausente en moitas outras votacións importantes. É lóxico que
o partido non confíe nel nunh.a
lexislatura que pode ser moi
apretada e na que Almunia, se
é presidente, vai ter que abordar temas nos que Vázquez

discrepa". Na dirección galega
do PSdG-PSOE voltaron a sentar mal tamén as últimas gabanzas de Vázquez a Fraga.
Vázquez agora está a sopesar
se ir como candidato ao Senado
ou non. Por unha parte ten medo a que, ao ser o último (pola
orde alfabética) non saia sequer
eleito. Pola outro gastaría de
darlle unha demostración ao
partido mostrando o seu respaldo na provincia.
Para encabezar a lista da Coruña será designada a concelleira
Carme Marón, levando en segundo lugar a Ceferino Díaz. En
Pontevedra, Carlos Príncipe debátese entre seguir de senador,
coa dificultade tamén de que
non saia (seria outro forte revés)
ou encabezar a lista ao Congreso, con Carme Avendaño como
segunda. Semella que Príncipe
se decidiu por esta última alt.ernativa porque "Almúnia díxome _
que me. necesitaba en Madrid",
segundo confesión feíta aos
seus achegados. En Lugo a lista
socialista será encabezada por
Xosé Blanco e en Ourense debátense ainda entre Pilar Nóvoa, Julio Álvarez e Seara. •
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A arte na Catedral de Santiago
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•.Impresa a cinco tintas en seis idiomas
• Con marcador e acabamento en coiro rexenerado
•Papel verxurado, 100 gr crema
•Tamaño: 22 x 26,5 an.
•Precio de venda: 3.500 pta.
OFERTA DE I.ANZAMENTO,

para os nasos leitores:

2.000 pta

......................u ..... ,,.,,U:IHffH••HillHIUOUU~liUHlUIJHHOIHU.. JltllJHH-"llHIUIUUU•nua1uun1u11u1unu~iHUU1UU1Uua¡1ilii:UUlU

• Axenda .conmemorativa do Ano Castelao
•Impresa a cor en seis idiomas
• Con marcador e acabamento en coiro rexenerado
•Papel verxurado, 100 gr crema
•Tamaño: 17,5 x25 an.
•Precio de venda: 1.900 pta.

OFERTA DE I.ANZAMENTO,

para os nasos leitores:

1.200 pta

Plato conmemorativo .Ano Castelao

. .......,,tt..,.......o.-.....,,,.,,,,,,..,..,,.,.,..........

o,,.~,,

•.,,,,.,,,,....,,,..,,,H..,,,,,.,,,,,..,,,.,,...,,..,.,,,,.,,,""''""'"º''''"*'''''"'"'"''nu1u••nuiHHIUiUlllilHUUHUllilUllU•

•Plato en cerámica de Sargadelos conmemorativo
do Ano Castelao, en edición exclusiva para A Nosa Terra.
•Existencias limitadas.
OFERTA DE IANZAMENTO,

para os nosos leitores:

N orne ....... ... .. .. ...... .. .. ....... .... .......... .. ..

1.800 pta

Apelidos ......................................................................................... .

Enderezo ......................................................................................................................................................... .
Código Postal .................................... Teléfono ....................................................: ..................................... .
N.l.F. .................................................. Poboación .............................................................................

t ......... .

Provincia ....... :................................... .
Desexo receber ............ axenda(s).

PAGAMENTO DOMICILIADO

Banco I Caixa

de Aforros

Conta ou libreta

Plato~~loo

DDDD DDDD DO DDDDDDDDDD

~~úvo

doAno~hro
rP de platos: -

Titular ...................................................................................... Sucursal .................................. :........................ Poboación .................................
Sírvanse tom01 nota, e atender con c01go á miña conta, os recibos que ao meu nome lle sexan presentados por Promocións CuÍturais Galegas IA NOSA TERRA).

Data ...... / ...... / ..... .

Sinatura

N.I.F~

.

..................... .
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O19 marcha áo cárcere de Teixeiro pola liberdade dos presos independentistas

As organizacións independentistas
pechan os actos da Constitución cunha manifestación conxunta
dentistas" convocada polas organizacións anti-represivas
CAR e JJUGGA para o próximo
Domingo 19 de Decembro. Con
este acto culminan unha série
de charlas, concentracións e
marchas comezadas hai un ano.

-0- P.C.

O pasado Sábado 11 de Decem bro, as organizacións
independentistas remataban
os actos de rexeitamento do
actual modelo constitucional
cunha manifestación conxunta que percorreu as ruas compostelanas. O próximo Domingo 19 de Decembro, as organizacións anti-represivas CAR e
JJUGGA culminan os actos en
demanda da liberación dos
presos independentistas cunha "Marcha pola Liberdade"
ao cárcere de Teixeiro. Esta é
a terceira marcha que se organiza desde o mes de Decembro do pasado ano, agora
coa particularidade de que
todos os presos e presas foron reagrupados nesta prisión.
Baixo o lema "Galiza contra a
constituigom espanhola polo direito de Autodeterminagom" celebrábase, o pasado Sábado 11
de Decembro, a manifestación
nacional organizada conxuntam~nte polas organizacións independentistas AMI, FPG e Primeira Linha. Unha mobilización
na que participaron arredor de
200 persoas e que serviu como
peche dos actos de rexeitamento do modelo constitucional vixente no estado español.
As organizacións independentistas parten do princípio de que
"Galiza é unha nación que care-

Os oito presos e presas que continuan encarcerados foron transladados á Galiza no ano 1998 e
hai aproximadamente tres meses
foron reagrupados no cárcere de
Teixeiro. O Consello de Ministros
ten cursada a demanda de extradición do noveno, Manuel Quintáns, que foi detido o pasado ano
en México, onde vivía como refu xiado político.

A. PANARO

ce de soberania política, porque
sofre unha opresión nacional
por parte do Estado español" e
entanden que o país precisa,
"por mera supervivéncia, poder
exercer o lexítimo direito de autodeterminación nacional". Partindo destes critérios, o independentismo galega rexeita a constitución española do 78, porque

"nos nega este direito democrático, recollido na imensa maioria
dos acordos e tratados internacionais, paradoxalmente asinados polo Estado español".

a manifestación percorria as ruas
compostelanas para rematar na
praza do Toral coa leitura dun
manifesto a cargo de Chus Pato.

Marcha pola liberdade
Neste marco e inserido na campaña que estas organizacións
están a realizar para que se acade o direito á autodeterminación,

Estas organizacións tamén
apoian a "Marcha pola liberdade
dos presos e presas indepen-

Joam Péres, representante dos
CAR sinala que mália o reagrupamento mantense a política de "ensañamento" contra estes presos,
considerados FIES e asegura que
se seguen a aplicar "medidas represivas, tanto contra eles como
contra os familiares". Na mesma
liña maniféstase o representante
das JJUGGA, Ramón Muntxaraz,
para quen "non sendo a mesma
situación que hai uns anos, a represión continua, tanto para os
que están dentro como para os
que actuamos tora". Unha vez
conseguido o translado, estas organizacións esperan que o ministério de Interior proceda á sua liberación "conxunta", toda vez que
''teñen mudado as circunstáncias
que provocaron a sua encarceración", di Péres.•

Viaxou como delegado da Unión Europea para as relacións con América Latina eoMercosur

Camilo Nogueira impulsa o contacto cos emigrantes e o nacionalismo na Arxentina
Como membro da Delegación
de Relacións con América Latina e Mercosul do Parlamento
europeu o deputado, Camilo
Nogueira, ven de rematar unha
viaxe de sete dias a Arxentina
que incluiu, dentro dun apretado
programa, encontros con personalidades como o ex-presidente
da República, Raul Alfonsin, co
ministro de Traballo, Alberto
Flamrique, eco Ministro de Interior, Federico Storani. Entre outras actividades, durante os dias
5 e 12 de Nadal, o representante do BNG mantivo reuniór1s con
empresários, sindicalistas, coa
colectividade galega da Federación de Sociedades Galegas e
participou na xornadas da Marcha da Resisténcia convocada
polas Nais c!a Praza de Maio.

.

A viaxe do eurodiputado está
encadrada nun convénio bilateral_ que existe entre a UE e a o
Mercosul, para alén das cuestións económicas, coidar as relacións político culturais e facer
Camilo Nogueira reuniuse co ex-presidente Raul Alfonsin, adail da coalición govemanfrente ao predomínio dos Esta- te na Arxentina.
dos Unidos. Nogueira aproveitou a sua visita para reunirse
a viver o BNG como segunda
que están a viver os emigrantes
con directivos e empresários da
forza no Parlamento galego.
da terceira idade que reclaman
Cámara de Comércio española
máis axudas por parte das instide Buenos Aires, entre os que
Tamén participou nunha xuntantucións españolas e galegas. A
se atopaban representantes de
za con representantes da Fedesua visita coincidia coa celebraempresesas galegas e coa xunración de Sociedades Galegas,
ción do 78 aniversário desta plata directiva do Centro Galego de
presidida por Francisco Lores,
taforma, na que participou como
Buenos Aires, coa que comenna que sairon a luz as c_ondiconvidado de honra.,"Os encon·!º~ a ~i~~~ción. p~l(tica ql,le está ,~ · ci.óps .draflfáti9~~~:f:! p~ ~miséri~. 1 -,. Jr,es. co&, e.migram~s, foron, todos

moi emotivos -explica. Manteñen unha ligazón moi forte co
país e teñen máis información
sobre a nosa realidade. Nese
sentido é importante facerlles
chegar que Galiza non é o PP e
que hai outras forzas políticas
que poden governar".
Durante o desenvolvimento dos
actos finais das Nais das Prazas
de Maio, Nogueira ''tivo o priviléxio" de enviar un saudo aos milleiros de asistentes que participaron na Marcha da resisténcia,
unha mobilización popular que
durou 24 horas. No seu discurso
o eurodeputado transmitiu un
sentimento de solidariedade e
admiración pola acción de denúncia do xenocídio e terrorismo que desenvolveu esta organización durante anos e subliñou que co seu traballo conse~
guiran converter o problemas
dos direitos humanos nun recoñecimerito universal.

o pe.ripio

por Arxentina tamén
incluiu unha xunta con vinte organizacións de direitos humanos coas que repasou as posibilidades de accións de apoio do
BNG ante tribunais españois e
en Europa através do Parlamento de Estransburgo.

na que tamén estivo presente o
representante da CIG, Lois Pérez
Leira, Nogueira ofereceu a este
sindicato a posibilidade de canalizar as suas iniciativas en Europa
através do BNG e do Grupo Verdes/Alianza Libre Europea.

Forzas progresistas e
gal egos
Despois de participar nun encontro coa colectividade galega
do Centro Lalin de Buenos Aires, Camilo Nogueira remataba
a sua viaxe asistindo ao discurso de investidura de De La Rua
no. Congreso arxentino, convidado por deputados da Alianza,
coalición de partidos que apoian
ao novo presidente. Previamente o eurodeputado visitou o
Centro Galego de Avellaneda,
un dos máis famosos e de gran
tradición histórica de Buenos Aires e ofereceu na cidade de La
Plata·, a capital de província, unha conferéncia no Congreso.

Sobre os contactos do BNG coa
colectividade en América, Nogueira. amósase convencido de
que "hai que acrecentalos". "O
BNG pode ter unha moi boa relación coas forzas progresistas
arxentinas, forzas nas que están
integrados moitos galegos, imPor outra banda, nunha xunta
plicados nos cambios do seu
con dirixentes da Central de Trapaís pero tamén .nos que se poi. ~~ltªdor~$ - Q0.-AJX~OVQ9· (9TA)'" ··~· ..d.ap,qqr~ né!-9.aJiza" • .·
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Campaña para informar dos ineumprimentos do Governo central eda Xunta

As políticas económicas dun país tenden a ser representa-

>r~s

tivas das características e preferéndas dos ax.entes políticos, económicos e sociais do mesmo. Existen certas continuidades históricas no cornportamento económico das elites dirixentes dos países difíciles de modificar no curto prazo. Pois ben, unha destas características, diríamos que estruturais, atinxen á elite económica dominante en España
e aos rnanexos típicos nos que se atopa cómoda e ten experiéncia, história e coñecemento acumulado.

OBNG anúncia mobilizacións para
demandar a modernización do Ferrocarril
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Non son episódios exc.e pcionais na história de España
asuntos como o das stock options senón mecanismos recurrentes que teñcn· utilizado os grupos parasitários da burguesía territorial e financeira, que son os únicos que agramaron e tiveron cerro desenrolo aquí. As burguesías catalana ou vasca son unha excepción no seo dun Estado corno
o español e sempre foron contempladas con reticéncias
aínda que só fose pola capacidade que tiñan de disputarlle
parte do poder ao entramado financieiro e estatista e de
xerar dinámicas que poideran poñer en perigo o control
político e social no rnédio prazo. Utilizar a información
privilexiada derivada das relacións co poder militar ou civil central para facer negócios as costas da maioria dos cidadáns é lugar comun na longa história española.

-0-P.B.

O BNG fará coincidir as datas
do Nadal cunha campaña coa
que reclamar do Ministério de
Fomento e da Xunta o cumprimento do Plano de Modernización do Ferrocarril, aprobado por unanimidade no Parlamento Galego en Decembro
de 1995. A formación nacionalista cree necesário informar á
socidade dos incumprimentos
do Plano co obxecto de retomar as mobilizacións impulsadas no seu dia pola Mesa pola
Defensa dos Csmiños de Ferro.

En realidade, a maioria das grandes fortunas fixéronse así e
nunca houbo dúbidas á hora de perxudicar a sectores
emerxentes da economia produtiva que poderian ter boas
posibilidades no mercado global derivadas da existéncia de
claras avantaxas comparativas. Os intereses da economía
financeira e especulativa son os que guiaron normalmemente o deseño e aplicación das políticas económicas
dos sucesivos govemos estatais.

O deputado do BNG no Parlamento galego, Alfredo Suárez Canal lembra que a estas alturas, e
contabilizando o exercício do ano
2000, terian que estar investidos
no ferrocarril 75.000 millóns de
pesetas -15.000 por ano- pero
que escasamente van estar destinados entre 10.000 e 12.000. "Actuacións estruturais, como as encamiñadas á instalación de dobre via ou á electrificación da rede ferroviária, seguen sen facerse. lsto motiva -€ngade-- que o
BNG entanda que a so~iedade
através de partidos, sindicatos e
colectivos, e dicer, o que no seu
dia tivo un protagonismo importante mesmo para que se aprobara o Plano no Parlamento ao
impulsar diferentes mobilizacións, teña que volver a cobrar
protagonismo. E nese sentido
aproveitamos o Nada!, unha época na que se usa o tren, para facer un chamamento á xente".
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A campaña comezará cun envio
masivo de tarxetas ao Ministério
de Fomento nas que se lembra
que existe un Plano de Modernización do Ferrocarril que está sen
executar e nas que se reclama o
cumprimento dos compromisos
orzamentários adquiridos. Para
distribuir o material informativo, o
BNG instalará mesas nas cidades
e nas estacións de tren. Suárez
Canal explica que isto é ·o ponto
de partida. "A nosa intención é,
non vindeiro ano, tentar reconstruir a Mesa polos Camiños de
Ferro para impulsar unha nova
campaña coa que demandar as
inversións necesárias na modernización do ferrocarril no interior
de Galiza e nas conexións con
Europa, o Estado e Portugal''.

'O deterioro imparábel da
balanza comercial española
deixará indiferentes aos mercados,
aos políticos e aos cidadáns dado
que o peso de España"
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O caso das stock options non será o último aínda que todo
parece indicar que as oportunidades de facer negócios á
canta da boa relación coas institucións estatais pode ter, só
en princípio, maiores dificultades. A integración no mercado mundial e a participación de Espafia na Unión Europea
está a limitar o poder de influéncia na elaboración e·aplicación das políticas económicas pero tamén está a limitar os
riscos. Progresivamente, a economía española estase a converter nunha area de influéncia menor na que s6 permanecen estruturas e sectores económicos ligados ao poder estatal directo e que curiosamente son as que provisionan a
maior parte das oportunidades de negócio. Estas actividades
soen penalizar o desenvolvemento das ponlas da economía
feble e dependente dos fondos de mantemento de mercado
recibidos das zonas máis ricas. O deterioro imparábel da balanza comercial española deixará indiferentes aos mercados,
aos políticos e aos cidadáns dado que o peso de España no
euro é irrelevante e xa non pode haber devaluacións pero
ven a significar que as estratéxias de desenvolvemento económico real fracasaron de novo -se algunha vez se intentaron poñer en marcha. As liortas políticas e mediáticas entre os grupos de intereses ligados ao poder polo reparto dos
beneficios especulativos ben poidera significar que as alternativas reais en España oscilan entre Roldán, Conde e Villalonga e os seus respectivos siareiros. •
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O BNG propón revitalizar a Meso polo Delemo dos Camiños de ~rro.

da formación nacionalista no Congreso, Francisco Rodríguez, indica que os datos volven por de
manifesto que o Governo segue a
apostar por unha política continuista. "E iso quer dicer -€ngade-- que non ten a menor vontade
de mellorar o que hai. Non hai
vontade de dotar ao servizo de
electrificación e de dobre via e todo son parches".
A apresentación de iniciativas
para reclamar tanto no Parlamento español como galega que
se cumpra o Plano, ven sendo

A. PANARO

unha actividade do BNG contínua desde que se aprobou o proxecto. "Coa nosa persisténcia
conseguimos alguns avances,
pero son mínimos, enmendas e
convénios de carácter testimonial
que non acaban tendo un compromiso o~amentário detrás importante". "E por isa que -engade
Suárez Canal- a caréncia de iniciativa e de actividade por parte
da Xunta na reivindicación do
Plano dos Camiños de Ferrd' vai
a seguir tendo por parte da formación nacionalista "un seguimento e unha contestación".+

AUE penalizará ao Estado español
se non destina a Galiza os
inves6mentos que lle corresponden

No tocante aos investimentos no
A Comisión de Política Rexioferrocarril e ao fio deste anúncio,
nal e Transportes do Parlameno Governo central ven de admitir
to Europeu aprobou o Luns 13
que só investiu 1.029 millóns no
de Decembro unha proposta do
corredor ferroviário A Coruña-Videputado Camilo Nogueira
go, entre os anos 1998 e 1999.
-apresentada en nome do GruSegu ndo se contempla tamén
po Verdes/Alianza Libre Euronunha resposta ao BNG, desta
pea- na que demanda que a
cantidade 736 millóns están destiComisión Europea penalice aos
nadas a execución dos apartadoiEstados membros que non
ros de A Sionlla, Oroso e Bregua.
destinen aos territórios do ObNo referente ás obras de infraesxectivo nº1 a parte dos Fondos
trutura programadas no convénio
Estructurais que lles corresponentre Renfe e a Xunta, o Governo
den e que son, pola contra,
limítase a indicar que "Fomento
aplicados de forma centralizada
ten en fase de redación os corresen favor de políticas alleas ao
pondentes proxectos construtivos
desenvolvimento de territórios
que cumprirá submeter á precepde menor renta por habitante.
·
tiva avaliazón de impacto ambien··''".,tal~' A eS'te-re.spetto·'.().ideputado H<"'•E'st-a'cómisióh ':ciprot>du igual- ""

mente outra proposta do eurodeputado do BNG na que solicita sancións para os Estados
membros no caso de que non
apliquen o princípio de adicionalidadem e reduzando os
seus investimentos próprios na
medida en que receben fondos
daUE.
As duas propostas afectan directamente ao comportamento
do Estado español en Galiza,
porque en pasados anos o Governo central non aplicou máis
que o 45% aos fondos estruturais destinados para o país , e
porque, aproveitando os fondos da UE mesmo reduciu os
ínvestimentos· públivos.+
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OSLGcomeza
unha campaña
contra o leite barato

Tocino adianta diñeiro que non aparece en nengun orzam~nto

Meio Ambiente volve.prometer ·
investimentos imposíbeis para Galiza
aumento presupostar previsto e
igual de exaxerado, podemos
decatarnos de que se trata só
dunha grande andrómena, xa
que o tesouro do Estado español seria incapaz de xerar tantos
cartos en tan pouco tempo. Non
en van, estas previsións non
son de obrigado cumprimento
nen están recollidas en nengun
proxecto de leí.

A titular do Ministério de Meio
Ambiente, Isabel Tocino, pasou de ignorar totalmente a
Galiza a visitala unha vez ao
mes. Convertida nunha espécie de "fada madriña", cada
vez que pisa a sede /do Governo autonómico en San Caetano, tira de variña máxica p~ra
asinar convénios imposíbeis e
protocolos de investimentos
que non aparecen en nengun
orzamento aprobado. Se o
mes pasado prometera case
50.000 millóns de pesetas para
gastar o ano que vén (ver ANT
n2 908), o pasado 9 de Decembro anunciou que o seu departamento prevé facer obras hidráulicas por valor de 29.500
millóns en matéria de construcións hidráulicas para os próximos seis anos. Outravolta,
as suas verbas non coinciden
cos Orzamentos que o Governo do PP negócia para o 2000.
Meio Ambiente promete sempre palior a grave contaminoción dos rios.

Segundo o protocolo asinado o
3 de Novembro, Meio Ambiente
comprometí ase -a sanear .o rio
Louro (para o que xa se destinaban 13.100 millóns) e a rematar
as outras obras relacionadas
coa calidade das águas, para o
que xa previa 42.000 millóns de
pesetas. Se daquela esta cifra
estaba totalmente tora de lugar,
ao estaren consignados nos orzamentos só 1.000 millóns de
pesetas para estes labores, Isabel Tocino decidiu darlle unha
volta máis á rosca e acabar de
enlear este asunto, engadindo

case que 30.000 millóns máis,
que non se sabe se anulan o
anterior acordo ou serven para
que medren até os 72.000 millóns de investimentos globais.
Se na inicial promesa de Novembro, as previsións da ministra estaban sete veces por riba
do investimento real de todo o
seu departamento para a Galiza
no ano 2000, este novo convénio mantense en pé grazas ao
denominado "orzamento previsto", unha cifra irreal que os pró-

prios responsábeis de deseñar
os orzamentos utilizan como espácio pantasmal no que consignar cifras imposíbeis. Como
exemplo, basta dicer que o orzamento para obras hidráulicas
e calidade da águ_a recollido nos
presupostos do 2000 cífrase en
pouco máis de 1.000 millóns de
pesetas, pero as previsións governamentais van en aumento
en progresión xeométrica. Para
o 2001, xa se prevén máis de
6.000 millóns. Tendo en conta
que en todos os ministérios o

Mais para Tocino, a indefinición
orzamentária e o colchón que lle
fai o Governo Frag~ e máis a
conselleria de Del Alamo sérvenlle novamente para salvar a
cara e incluso atacar a "eses incrédulos que pensaban que non
iamos gastar nada na Galiza",
tal e como declarou en Compostela na rolda de prensa posterior
á sinatura. Pero a sua ousadia
vai máis alá e atreveuse a consignar novamente investimentos
para o ano que vén . Se hai 40
días só falara do Louro, agora
adiantou obras de canalización
do rio Mero para evitar as inundacións que provoca o encaro
de Cecebre, ao sul da Coruña.
No Ferrol preténdese construír
unha nova depuradora mentres
que nas cidades de Ourense,
Lugo e A Coruña ampliaríanse
as existentes e instalaríanse novos colectores. Todas estas
obras, ausentes de calquer orzamento, suporian 600 millóns
de pesetas (o 1O por cento de
todo o presuposto para a Galiza
no 2000) que ninguén pode sabe de que arcas van saír.•

-

Inflación-e fin de ciclo
sectores, a inflación quedaría-por babeo do 2%.

Está c:riaro que a infl?ción non colabora cos
planos eleitorais do PP. Se o repunte infla,
cionário de Marzo foi unha chamada de
atención sob_re o problema, a suba de prezos
de Abril (0,4%) indicaba que o animal fuxia
do cortello e que non lle facia nengun caso á
declaración de intencións do ministro Rato,
con aquelas famosas "medidas urxentes para
controlar a inflación" do pasado 16 de Abril.
O IPC de Agosto xa indicaba que o mal non
tiña remédio e esí:e de Novembro pon a in;.
flación no borde do 3%.

As implicacións do descontrol inflacionário
serán difíceis de correxir. A primeira expre,
sa,se en perda de com,
petitividade acumulada
en relación aos sócios
comerciais europeus.
Ao estar na zona euro,
España xa non pode
acudir á taxa de cám,
bio para contrarrestar a
perda de competitivi,
dade en prezos, de feíto
que máis tarde ou máis
cedo. a inflación reper,
cutirá no emprego.

zos, mantendo a tendéncia que xa apontaramos
aqui hai várias semanas. Os prezos de petróleo
rnanteñen a tendéncia alcista, criando outro
-problema adicional ao govemo. No proceso de
formación de prez.os dos
carburantes, a cotiza,
ción internacional da
matéria prima fixa o
60% do custo final. O
govemo pode influir no
outro'40%, controlado a
través do canal de distri,
bución primária (a em,
presa Gas Natural) e os
de distribución secundá,
ria, as pequenas compa,
ñías de subministro. Pe,
ro a marxe de manobra
é moi estreita como para
inducir babeas significa,
tivas no índice inflado,
nário global.

'Está claro que Aznar
está paralisado po la
conxuntura eleitoral e
non se atreve a
controlar-o sector
de alimentos, vivenda,
servizos, transporte e
tÚrismo, os grandes
responsábeis da suba
do IPC"

Os sectores que marcan a pauta inflacionário,
especulativa son de novo os serviros, ·a hoste,
leria, o turismo e a construción. No caso de
Novembro, a culpa da suba do IPC botase,Ue
aos alimentos non elaborados e ao petróleo. A
pesar da cantilena ideolóxica da patronal e do
govemo, os salários manteñen,se por babeo do
nível de inflación. Por suposto, este feíto non
evitou que o ministro Rato empezara xa a pre,
gonar a moderac_ión salarial para o 2000.

Agora que o ,t ema está
de moda, é evidente que
o IPC engadirá un coste
adicional en capítulos
corno pensións, retribu,
cións dos funcionários e
o servizo da débeda pú,
blica, sen esquecer un
efecto espiral sobre a
econornia ao estar moitos convénios salaríais
atados á cifra do ·IPC.

As medidas que tomm1 o govemo en AbrU
non serviron para nada. As que tomou en
Agosto tampouco: baixar os impostos aos ·
carburantes e controlar o déficit público. Es,
tá claro que ,A~znar está paralisado pola con,
xuntura eleitoral e non se atreve a controlar
o sector de alimentos, vivenda, servizos,
transporte e turismo, os grandes responsábeis
da suba do IPC ao longo do ano. A repercu,
sión no IPC anual do turismo, gas, electrici,
dade, auga e transporte persaal supón máis
da metade da cifra total. Controlando esos

O máis paradóxico é
que os especuladores
imobiliários e turísti,
cos, abertamente bene,
ficiados polo govemo de Aznar, están,Ue a
pór o panorama negro ao ministro Rato nos
prolegómenos dunhas eleicións xerais. A in,
flación desatada indica, ao noso entender,
que comeza a declinación do ciclo económi,
co. O, capital recurre á inflación para man ter
a taxa de ganáncia. Será por eso que o minis,
tro de T raballo anúncia subsídios para todos
os parados dentro de dous anos .... •

O rebrote inflacionário pode influir na de,
manda interna, particularmente de produtos
agrários e pode contraer tamén a demanda
turística interna.
O sector imobiliário segue a incrementar pre,
..
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O Sábado 11 de Decembro
membros do Sindicato
Labrego Galega repartiron
folletos diante de
Continente, en Pontevedra,
nos que explicaban o que
se agacha tras o leite de
oferta. "Non te deixes
enganar; non merques leite
por baixo das noventa
pesetas", di o lema dunha
campaña que explica que o
leite que custa menos pode
ser de importación ou
fraudulento. Tamén sinalan
na organización agrária que
pode ser leite "dalgunha das
pouquísimas empresas de
capital galego que ainda
quedan, que se ve obrigada
a vender perdendo cartos
para poder manterse no
mercado". Explican que o
custe do litro de leite no
ponto de venda, "pagando
un prezo mínimamente
digno aes produtores,
andaría palas noventa
pesetas e, todo o leite que
se vende por debaixo desa
cantidade non cobre os
custes". •

As comunidades
de montes contra
o Imposto de Sociedades
A Organización Galega de
Comunidades de Montes
Veciñais decidiu non
cotizar polo Imposto de
Sociedades que lle impón
a Administración, "por
consideralo como un
castigo contra a realidade
singular de Galiza", logo
da sua asembles realizada
o pasado Sábado 11 en
Santiago, segundo unha
nota de prensa que
resumlu as decislóns all
tomadas. Para as
comunidades de montes,
este tributo é "un agrávlo"
para o noso pafs, en
comparación con outras
zonas de similar tecldo
forestal. Estas
comunidades criticaron a
actltude do PP e da
consellerla de Melo
Ambiente, que pretendeu
enganar os comunelros
facéndolles crer que este
novo Imposto serla
beneficioso, utilizando as
suas sociedades aflns,
"financiadas de forma
Irregular".•

OGoverno comprométese
a manter abertos
todos os estaleiros
Logo da reunión que
mantiveron o pasado 14 de ·
Decembro os responsábeis
da Sociedade Española de
Participacións lndustriais
(SEPI) cos representantes
dos traballadores do sector
dos estaleiros, esta
sociedade, dependente do
Estado comprometeuse a
non fechar nengunha das
fábricas que actualmente
mantén en funcionamento.
Esta decisión supón que
·Astano e Bazán seguirán
producindo. •
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Fraga1 defensor -

dos direitos dos gais

Casas
<lanadas e
silicose
na
.
parroquia
de Atios
/

/

Roxelio Vila Ambrosio, vi,
ciño da parróquia de Átios,
no Porri.ño, ven de dirixirse
ao alcalde desta vila, o po,
pular Xosé Manuel Barros,
nunha carta aberta na que
denúncia a situación na
que se aropan os afectados
polas canteiras que povoan
este lugar. Os danos nas ca,
sas e na saúde dos vicíños
de Átios foron tratados
nunha reunión celebrada o
pasado 15 de Novembro
coa delegada de Indústria.
desde aquela, nen Roxelio,
nen negun dos afectados
recebeu nova algunha do
alcalde. Queren que as em,
presas que explotan as can,
teiras asuman os danos á
parróquia.
Vila Ambrósio é xa o ter,
ceiro traballador das can,
teiras até o momento afee,
tado pola silicose cun diag,
nóstico de segundo grao. A
doenza prodúcese tras a
acumulación de poeira nos
pulmóns."Se non se toman
medidas de seguridade e sa,
nitária , dentro de cinco
anos irnos ser unha socieda,
de de enfermos crónicos e
sen r cursos económicos,
xa que as canteiras non pa,
gan polo convénio de mi,
nas senón polo da constru,
ción, cando as canteiras es,
tán rexidas por minas", si,
na la.
'Üs afectados consi~ran
que Xosé Manuel Barros é
tamén responsábel dos per,
xufzos ocasionados pelas
canteiras, ao consentir que
sigan negándose a asumilos.
Quéixase Vila Ambrosio de
que as empresas patrocinen
equipas de deporte e de que
leven como bandeira dos
investimentos da vila o fei,
to de outorgaren carros pa,
ra as festas. "Hai trinta
a,nos que na parróquia de
Atios hai equipa de futbol,
e este foi fundado por Ma,
nuel Casales sen a axuda
das canteiras, e hai que
lembrar aos canteiros e ao
alcalde que se o granito xe,
ra grandes fortunas, pois xa
vai sendo hora de que esta
riqueza repercuta na parró,
quia, e que non soamente
derrumbe casas e remate
coa nosa saúde". •
·

01 imigrantes sen papeis fican sen diretto de asociación e sen acceso á vivencia despais dá emenclas formuladas_ palo PP.

A.N.T.

ACIG eCCOO rexeitan un-texto 'desvirtuado' palas emendas do PP

ALei de Extranxeria que pudo ser
e non foi
*A. ESTÉVEZ

As organizacións sindicais e
de inmigrantes na Galiza rexeitan o proxecto de lei de
extranxeria, tras o repaso
que ven de darlle o Partido
Popular. O consenso acadado co texto aprobado no pleno do Congreso o 25 de Novembro quebrouse, e sindicatos e partidos na oposición
sinalan que se perden os
avances acedados no texto
anterior que definen como
"progresista". O vindeiro dia
22 o novo borrador da lei de
extranxeiria, acordado entre
os populares e CIU, sométese a votación no Congreso.
Ao ministro Jaime Mayor Oreja
e ao resto dos responsábeis do
departamento de Interior a reforma da lei de extranxeria de
1985 non lles quitou o sono durante meses. Cando o proxect9,
que partía dun ''texto nai" elaborado polos nacionalistas cataláns, chegou até a Camara Baixa e foi aprobado co consenso
de todas as formacións políticas, Interior decatouse de que a
proposta ia máis aló do permisíbel por este departamento mália
que o ministro de Traballo e
Asuntos Sociais, Manuel Pimentel, dába a sua aprobación. Como resultado, o PP apresentou
máis de cen enmendas que, nas
negociacións con CIU, quedaron en menos pero aplicaron
restricións a -aspectos como a
reagrupación familiar dos inmigrantes e a obtención do permiso de residéncia.
O Xoves 16 de Decembro celébrase unha reunión en Vigo na
que participan os responsábeis
dos Centros de Información
dos Traballadores Extranxeiros
na Galiza, de CCOO, con seus
reponsábeis confederais. O sin-

convivéncia para evitar "matrimónios de conveniéncia", enmenda que non saiu adiante. O
texto consensua·
do sinalaba que
cada ano se fixaria un continxente de traballado- Para Lois Pérez
res extranxeiros,
Leira, coordena- ·-non terá que
e, aparte, comdor de migración
supervisar as
putaríase o conna CIG, as entinxente que chemendas do PP
condicións de - gara ·por ofertas
"desvirtuaron " en
grande medida
de emprego de
traballo e
empresarios esun proxecto que
pañots. Final"contemplaba a
vivencia dos
mente, as oferregularización
temporeiros tal tas contaranse
dos inmigrantes
dentro do continá maneira dos
como se
xente estabelecitextos máis avannun intento
zad os en agora
contemplaba no do,
de pechar a pordase un retroceso". Considera
proxecto inicial. ta. Outro dos
pontos que marque un expoñente do avance que
ca un retroceso
supuña e'ste pri- no espírito da lei
meiro texto é o
é o referido aos
traballadores
feíto de que "agotemporeiros. No primeiro texto,
ra o PP decida que non está de
acordo e poña enmendas".
a salubridade e dignidade dos
lugares nos que teñen que resiPermiso d~ residéncia
dir e traballar debería ser supervisada pota Administración;
co novo proxecto, o Governo
Coinciden as organizacións
que atenden ás persoas que
traspasa esa responsabilidade
aos empresários.
chegan desde o extranxeiro até
Galiza e o resto do Estado, que
Da Lei de Extranxeria, que posia situación dos immigrantes
sen papeis continua a ser "moi . belmente se apresente no Congrave". Nun primeiro momen"to . greso o vindeiro 22, tamén caiu
a norma pola cal os imigrantes
a Lei de 'Extranxeria permitiria
en situación irregular accedian
que os inmigrantes que levaran
ás axudas para vivencia e obtidous anos de residencia ininteñan o direito de reunión, manirrumpida podían conseguir a
festación e asociación. Se se
residéncia temporal. Os popuaproba a leí, teñen garantida só
lares propuñan ademais que tia asistencia sanitaria e a educave ran renovado, alomenos
ción. Os populares tamén preduas veces, o permiso de tratendian que os traballadores
ballo temporal. Tras a negotransfronteirizos tivesen que reciación, requírese ter renovado
gresar todos os días ao seu país
unha vez. O PP tamén percurade orixe; a postura dos nacionaba que os permisos de residencia por matrimonio estivesen . listas "conseguiu" que sé deban
regresar unha vez á semana.•
supeditados aos dous anos de

dicato segue de perto a modificación da leí e considera "regresiva" a postura do PP en
canto ás medidas aprobadas
no Congreso.

O go~erno

Os partidos de esquerda e
nacionalista nunca defenderon os direitos dos homosexuais, segundo entende Carlos Alberto Biendicho, presi-_
dente da denominada Plataforma Popular Gay, que ninguén coñecia na Galiza até o
Venres 1o de Decembro.
Ese mesmo dia Biendicho foi
recibido por Manuel Fraga,
tras asinar un convénio con
Nuevas Generaciones, e declarou que o presidente da
Xunta era un político que dera un grande impulso á normalización da homosexualidade. No PSOE reseñaron
que o PP non podía agachar
nen unha longa história contra a homosexualidade nen
"actuacións reaccionárias"
como no caso da lei da parellas de feito debatida no congreso. Subliñaron ademais
que a Platafofma Popular
Gay "non ten nada que ver
coa realidade galega".+

OBNG solicita que

Sanidade
asuma a saúde dental
Asumir a saúde bucal
supón un gasto excesivo
para os pacientes, polo que
o parlamentário do BNG
Xosé Francisco Ferreiro
ven de propoñer, como primeiro paso para un Servizo
de Odontoloxia Integrado e
Público que, entre os sete e
os quince anos, os rapaces
teñan un dentista de cabeceira. Esta atención contiriuaria o traballo realizado
na escola e pemitiria eliminar consecuéncias futuras
como endodóncias, proteses ou reconstrucións "que
estando fora da carteira
das prestacións supón nas
economias familiares unha
carga que en muitos dos
casos non pode ser asumida". Revisións anuais,
orientación e tratamento de
caries e traumatismo estarian incluídos neste servi.zo. +

Arte e~ Ferrol
para os nenos
con problemas sociais
A Asociación de País de Nenas con -Problemas PsicoSociais actua en Ferrol é
nos concellos limítrofes desde hai máis de vinte anos.
Neste Nadal queren levar a
cabo algo que non é moi habitual nas galerías, unha exposición de debuxo infantil e
xuvenil. Vintecatro artistas,
entre os que_se atopan Fran
Jaraba, Miguel Anxo Prado,
Pepe Carreiro, Kiko da Silva, Xaquin Marin, Siro e Leandro, contribuen cos seus
debuxos a esta mostra, que
permanece en Sargadelos
de Ferrol até o 12 de Xaneiro. A asociación leva atendidas na sua andaina a perta
de tres milleiros de famílias
con problemas de inserción
na sociedade.+
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Fala com umha moderagom inusual se se tem em canta que o ·
que descreve som feitos dumha
dureza incrível. Mas !3S palavras
que utiliza para faze-lo fogem
dos qualificativos que pudessem
fazer-nos suspeitar do que relata. A realidade mostra-se em toda a sua crueza, ainda que ·o
seu tom de voz siga umha mela- ·
día que nos lembra Maiorca; a ilha onde nasceu e passou a sua
infáncia. Agora. mora em Bilbo e
leva muitos aos trabalhando em,
e para, Salhaketa, umha organizagom de apoio as pessoas presas. Estes dias visitou o nosso
país ao chamado dumha denúncia de maus tratos e torturas no
cárcere de Teixeiro.
Antonia, que é em concreto o
que a trouxo a Galiza?
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Antonia ·Fuenteespina.
·;.

'Gabriel nom sabia que em Teixeiro aguardávano cinco dias de
torturas algemado aunha cama'
4* LUPE CES
_Q cárcere de Teixeiro vem de ser incluido na cabeza da estatística sobre maos tratos en pris-

soms do Estado. Há poucas semanas, o seman~rio portugués Expresso publicava a e_xperiéncia de Mario Conde no cárcere. A sua definigom era clara e rotunda "a· prissom é um interno".
No caso do Exp;esso entrevistar os tres presos de celas de solamento da prissom de Teixeiro,
em Curtís, haveria que reinventar a palavra interno. Na entrevista que· mantivemos com Antonia Fuentespin-a a sentenga ~ condenatória para os cárceres e o ~istema penitenciário actual.

Os familiares duns presos do
cárcere de Teixeiro passáromnos aviso de que havia umha situc;om de tortura e maus tratos
sobre uns companheiros deles
que acabavam de ser tranferidos .
a este cárcere. Tratava-se, e trata-se concretamente, de Gabriel
Bea Sampedro, Francisco Javier
Rodríguez Gantes e Víctor de
- Guevara Peñuela. Os tres classificados em 1 Grau, 1ª Fase.

Existem alternativas ao cárcere ?-C-onhecesse-doutras-- ex
periencias?

º

Penso que a política penitenciária é umha das que está mais
globalizada. Algo diferente acontece nos países nórdicos, onde
se utilizam mais outras vias punitivas antes de recorrer a prissom . No Estado espanhol estas
mesmas vias estám recolhecidas por lei, mas nom se aplicam .

Som interno.$ FIES (Ficheros
Internos de Especial Seguimiento)?
Nom. Agora nom classificam em
FIES, 'inda que se aplique o mesmo tratamento. Estám considerados como perigosos, porque
mantenhem umha atitude de denúncia constante. Pensamos que
a sua tranferéncia de cárceres
diferentes ao cárcere de Teixeiro
pudo ser umha represália por essa actitude. Gabriel, levava tempo solicitando a sua transferencia a um cárcere da Oaliza para
estar perta da sua família. Nom
se esperava que fosse passar 5
dia atado a umha cama submetido a torturas que entre outras lesons, lhe tenhem provocado a
perda de vários dentes e umha
infecc;om nos pulsos causados
palas algemas. .
Nos meios de comunicagom
estes dias falava-se de falta
de seguranga na prissom de
Teixeiro.
As novas que eu pudem ler nos
jornais galegas destes días traem muitas contradic;ons. Nom é
possível que trés presos en regime de isolamento se podam ver,
nem há possibilidade de que sucedese umha agressom em grupo aos funcionários. Umha advogada de Salhaketa pudo visitar os .trés e relátarom-lhe que
as agressons se desencadeárom de meia em ·meia hora em
IÚgares diferentes, mas os resultados fórom os mesmos ou parecidos. Víctor, por exemplo,
tem umha brecha na cabec;a con
sete grampos, assegura que for
agredido com porras metálicas.
Francisco Javier apresenta numerosas contusons. Fórom submetidos a 5 diasde torturas e
maus tratos, serfr eiplica<;om,
sem motivo. Simplesmente ágora estám conveneidos que fórom
traído~ a Ga!iza para isto.
Tínham contactos em Salhaketa com estas pessoas com
anterioridade?
Sim, som tres pessoas com
quem mantemos muita relac;om.
os tres comec;árom com condenas muito pequenas, por delitos
leves, pequeños roubos ... lago
dentro do cárcere fórom acumu-

menos. Em primeiro lugar, por.que som muitas menos. Pratica. mente nom denúnciam, polo que
as associagons de apoio nom
nos inteiramos de qual é a sua
situagom. De outra parte, as
mulheres estám muito mais desprotegidas e abandonadas do
que os homes. Concretamente,
o apoio familiar quase sempre
falha. Umha mulher que acaba
no cárcere tem que afrontar um
desprestígio familiar e social
muito maior do que o dum home. Mesmo o seu companheiro
nom costuma responder ás necessidades básicas, causa que,
ao revés, se dá dum jeito adnegado e generalizado. As mulheres somos educadas na submissom e portanto vai ser o maltrato
psicológico o que mais se empregu e dentro dos cárceres.
Também está o problema das
poucas actividades que se lhes
ofertam e todas com um grande
contéudo de género: bordado ,
costura ... Lago está o trabalho
submerso dentro dos cárceres
para as multinacionais ...

A organiza{:om galega Preaparecía denunciando
nos jornais o caso do macrocárcere de Cúrtis. Mantedes
relagons? Existe umha rede
de solidariedade?

sos

lando anos até acharem-se agora com condenas longuíssimas.
Pode que mesmo o feíto de serem torturados lhes prolongue
por mais uns anos a condena,
pois é de esperar que o próprio
cárcere apresente umha denúncia por atentado
a autoridade ou
pode que por lesons.

durez e formac;om cultural, só
Umha situa~om a pior
co_ntando co seu próprio es- _
forc;o, que lhes permite manterNos 20 anos que leva funciose com dignidade ainda em monando Salhaketa haveria almentos de crueldade extrema
guns avangos ...
como é o que venhem de sofrer
em Teixeiro . A
Sinto-o, mas que observamos é
palavra chave é
que a situac;om vai a piar. De
dignidade. Digni11.000 pessoas presas passoudade e solidariese para 46.000, aumentam os
dade. A sociedainformes e denúncias por maus
de ficaria esp~n
tratos. Este ano concretamente
tada de ver quanfórom 163 denúncias que nom
cárc~res .
Parecem históto de dignidade e
produzirom nengumha condena
rias muito parasolidari.edade
há
·
aos
funcionários denunciados.
Ern 1999 fórom dentro dos cárce- O -número
lelas coas doude rnortes em cirtro preso gale-res.
cunstáncias estranhas dupligo, _José Tarrío.
cou-se ... O novo código resulNo livro "Huye
tau muito iesiyo para os direitos
Mas a sociedade
hombre huye",
- o que está a pe- - . das pessoas presas. Além de
relata a sua pródir é um aumenaumentar as condenas nos dep ria vida, que
to das penas, ou
litos pequenos, eliminou as reneng~_m, h}i 
praticamente se
" , mesmo o cumdengons. Todos os benefícios
t.em desenvolviprimento íntegro
penitenciários que aparecem
do até agora dedas mesmas anrecolhidos no papel nom se es· trás dos muros
. - ' te delitos· que
tám a aplicar. No'· cárcere há
do cárcere.
cri·am-. alarma se>homes, mµlheres e crianc;as
cial ..- . · · que carecem o gera] de activiConhecemos o
dad es de formagom ou
easó de José. E
lnteressa malinqualquer outro tipo de prograum exemplo mais
formar a gente. ' magom enderegada para favoque demonstra
Maneja-se a dor,
recer o que no regime penitenque os cárceres nom som a soo sofrimento e o medo social
ci ário se conhece como reinluc;om. Para estes presos, som
para justificar os cárceres. Nom
sergom social da pessoa presa.
umha armadilha que os atrapa
se acometem soluc;ons reais as
desde muito novos e nom lhe dá
distintas problemáticas sociais e
No caso das mulheres nom pasaídas. Som chamados "cabecila própria existencia dos cáréerecem ser sujeitos de ínaus trahas", "rebeldes" .. . Estas pessoas
tes nom é mais do que a tapa:. tos e torturas dentro do cárcere.
ao longo destes anos de presídeira do fracasso do Estado na
dio, fórom alcanc;ando umha maprocura dessas soluc;ons.
No caso das mulheres-trascende

IAumentam·

os maus tratos
nos

163 de-núriéias·.
que_nom ,-..:
produziram·_..

conden:á -áO's
.t.uncionários
.rdenunciados"

Estamos organizadas numha
coordenadora, a CSPP "Coordenadora de Solidariedade com
as Pessoas Presas". As reivindicagons desta coordenadora
som moi básicas. Em primeiro
lugar, que se elimine o regime
de isolamento e castigo. Que se
elimine tamém a exploragom laboral que existe nalgumhas prissons. Que se respeite a legalidade vigente e se apliquem os
beneficios penitenci ários . Para
todo isto , pre cis aria-se umha
clara intervem; om dos juízes de
vigiláncia penintenciária.
Solicitarom essa inte rven~o m
no caso de Teixeiro?
Até agora existe umha denúncia
feíta por parte do Ararteko, que é
umha figura basca como a que
tendes aqui no Valedor do Povo.
Esta denúncia está fe ita por
maus tratos e torturas nas pessoas destes tres presos de que
che falei. Salhaketa e a advogada destes presos também apresentárom denúncia. Na nossa
entrevista com o juiz de vigiláncia penitenciária, nom encontramos nengumha disposic;om para
investigar estes feítos.
Será umhas denúncias mais a
acrescentar na loga listagem
deste ano ...
Eu sempre tenho esperac;a de
que nom seja assm, de que se
poda mudar algo, de. que esta9
causas nom acontec;am mais. E
precisamente desta gente presa
que tiro as melhores ensi nangas. Como che dixem antes,
é umha escala de dignidade e
valor ante a vida. Porque fai falta
muita dignidade e valor para ter solidariedade dentro do cárcere,
sab~ndo que jogas a vida .•
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. UN RESPECTO SEN MEDIDA POR MULLER TAN DELGADA E SOA ...

CONCEPCIÓN DE GALIZA NA CASA BRANCA
Rm LIMA )oRGE
apoios de organiza~5es anti,nuclear e aquilo
com que os passantes lhe queiram deixar co,
mo tributo asua cruzada. Fala e age defronte
da Casa Branca, a üm tiro do Pentágono e do
Capitólio, bem no cora~ao e na cabe~a da
potencia mais poderosa do mundo.

Lembrei,me dela muitas vezes -que será
feíto? Ainda continuará onde a encontrei?
Fará o que acha que tem que fazer? Ou a
policia conseguiu por fim vence,la? De sú,
bito, urna noite destas, numa das milhentas
reportagens de televisao sobre vidas dos
Clinton (ou coisa que o valha), eis que a
vejo no seu posto, boina basca na cabe~a,
mao solta no ar apoiando' argumentos para
duas outras mullieres com quem falava.

Nao se considera urna heroína -apenas faz
aquilo que deve fazer. Pouco? Encolhe os
ombros -é apenas urna mulher, batalha co,
mo pode e sabe, outros lutarao outras lutas,
todos juntos havemos de vencer.

Conhecia,a no Dezembro de há quatro
anos, levado por um amigo catalao que já
lera qualquer coisa sobre Concepción. Fomos
para lá a partir do centro da cidade, num ta,
xi conduzido por alguém que nao teria por
certo grande interesse na pessoa que íamos
procurar. Chamava,se, o homem, Massoud
e, sinteticamente, a velocidade de tres fra,
ses por semáforo vermelho, sem que o tives,
semos pedido, contou,nos a sua hist6ria.
Fora capitao no exército do Xá de Pérsia.
Atemorizado pela revolu~ao -ele lá saberla
por que- despíu a farda e migrou. De país
em país, com amizades e apoios que calou,
veio a desaguar nos Estados Unidos e a fa,
zer,se taxista nas margens do Potomac. Lar,
gou,nos na pra~a &onteira a Casa Branca
com um sorriso entre o amargo e o despre,
zivo para a gorgeta que lhe deixámos.
Mas era a Concepción que nos importava,
bem mais que o persa que recusara transfor,
mar,se em iraniano. Rapidamente demos
com ela, nem em &ente dos port5es da pre,
sidencial residencia, junto da sua casa -um
rectangulo de mantas, enquadrado por urna
arma~o em fina madeira e grosso plástico,

'Fala e age defronte da Casa Branca, a um tiro
do Pentágono e do Capitólio, bem no cora~ao e na ·
cabe~a da potencia mais poder9sa do mundo"
com que combate, eficazmente, o &io in,
vemo da costa leste.
Num galego rápido, mas atravessado -por cas,
telhanismos, e com um sotaque onde se de,
tecta a prática do ingles, Concepción .fala,nos
do que faz há vários anos a esta parte: denun,
ciar dias após qia, hora -após hora, os perigos,
amea~ e crimes do nuclear - as experiencias,
os armazenamentos, as possibilidades de utili,
za~o. A sua casa está ornamentada com re,

cortes de jomais e dntaze5 que ela própria faz.

É urna campanha de cada momento - mesmo
nas Taras ocasioes em que Concepción se au,

Nasce en mim um respeito sem medida par
esta mulher tiío franzina e só, de urna teimo,
sia que ro~a o fanatismo, mas que dele se
afasta pela postura serena, a virolencia das
razoes, o preciso dos argumentos. De antes
quebrar que torcer. Concepción aparece,me,
neste momento, como a encama~ao de
tantos her6is e heroínas que sacrificaram a
sua existencia por causas que muitos de,
fendem mas poucos sao capazes de erguer
ao alto com esta determina~ao radical.
Despedimo,nos quando Concepción recolhe
a casa para ouvir o noticiário das sete da
noite no transistor -se houver noticias gra,
ves, amanha outro cartaz estará pendurado
para ser lido por quem passar. T alvez por
Massoud, num dia de folga, quem sabe?

senta. A policia incomoda,.a regularmente,
mas nao possui argumentos legais para impe,
dir de todo a sua manifesta\:ªº permanente.

Antes de me ir embora, olho urna última vez
a Casa Branca. Vista daqui, dos plásticos da
Concepción, nao nos parece lá grande coisa. •

A militancia de Concepción já lhe custou um
casamento e obrigou,a a algum isolamento.
A sua sobrevivencia é assegurada por ofertas,

RUI LIMA ]ORGE é realizador Radiofónico da RDP
-Rádio Difussáo Portuguesa- e dirixente sindical
(telecomunicacións), ~uropeu.

Correspondencias
en portugués,
castelán e inglés
» Tódolos personaxes
de Galicia
» Tódalas materias e
a cartografía totalmente actualizadas
» Máis de 400
especialistas
para a súa
redacción
» Unha fonte
excepcional
de consulta
»

»

14 tomos de 520 páxs.

»

7.280 páxinas en total

»

Encadernación de
luxo con estampación
en ouro

»

Máis de 25.000
ilustracións

»

200.000 entradas

Toda a Cultura dende Galicia nunha obra excepcional
Trátase da primeira Enciclopedia de carácter Universal
integramente redactada en galego, cun contido de máis
dun 40% de entradas de temática totalmente galega e
un 60% de entradas de temática universal contempladas
dende a perspectiva de Galicia.

&')

.

Boletín

de

'Pedido

D ...................................................................................................................................................CIF ................................ .
Enderezo .......................................................................................................................................................................... .
Poboación ............................................................................................................... Provincia ................................... .
Domicilio emprego .............................................................................. Empresa ......................................................
Teléfonos de contacto ............................................. 11 ................................................... //. .................................. .
Desexo recibir a ENCICLOPEDIA GALEGA UNIVERSAL acolléndome á oferta de cincuenta e seis cotas de
carácter mensual de catro mil novecentas noventa pesetas, que farei efectivas mediante a domiciliación
na miña canta/libreta n11 (cubrir t~dolos díxitos)
·

Entidade

Oficina

o.e.

Remitir a: IR INDO (EGU) Avda. da Florida, 30 . . 36 .21 O VIGO.

Con ta
~ 986 21

12 12
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Comeza con escándalo
#
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do "Caso Lasa·Zabala"
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TASIO/Gara

Desde oPNV tentan atar aHB no 'camiño institucional' edesde aHB ao PNV no 'marco soberanista'

OPPcomeza
unha nova cruzada contra os nacionalismos
Piqué non só anunciou que
"obstaculizarán" o proceso de
O PP comeza unha cruzada
Lizarra, senón que seguirán coa
contra os naclonallmos, defensa do Estado de Dereito,
usando fórmulas e verbas
mediante·a procura da "eficácia
franquistas. Se antes Aznar
policial" e a "unidade de todos
se lanzaba contra os méto- os demócratas", e o "isolamento
dos violentos da ETA, agora ' de ETA, o seu mundo e todos
ataca directamente aos fins,
os seus cómplices, tanto os voafirmando que "nunca celu ntários, como os involuntáderá" a nengunha "pretenrios". Situa asi a todos os nasión de rachar" a traxectória
cionalistas, bascas ou non, comarcada pola Constitución.
mo cómplices de ETA e principal fito dos ataques do PP.
O frontismo que o PP puxo en
marcha en Euskadi durante as
Callen, deste xeito, maior diúltimas eleiccións autonómicas
mensión as verbas de Aznar,
e que tan bó resultado eleitoral
tanto o dia da Constitución colle deu, quer agora exportalo a
mo no acto de entrega dos Fertodo o Estado. Aznar colle a
nández Latorre, onde rachou a
enseña española, patrimonalímáis mínima cortesia, facendo
zaa e arremete con ela contra
dun acto protocolário, ao que
os nacionalistas, ''tanto os voestaban convidadas as persoas
luntários, coma os involuntámáis diversas, un mitin do PP.
rios e os s.eus cómplices", en
palabras do voceiro do GoverEstas ameazas, xa prácticas,
no, Josep Piqué, aquel mozo
por canto lturgaiz, o alter ego de
Mayor Oreja no PP de Esukadi,
da burguesía catalana dirixente
do PSUC.
anúncia que queda rachado o
Concerto Económico co GoverAznar deixouno claro na recente
no basca, confundindo partido
visita a Galiza: ten a misión hiscon Estado, radicalizan ao PNV,
tórica de "salvar España". Asi,
que se atopa obrigado a contesproclama que "nunca cederá" a tar cun discurso a cada máis naningun intento de superar o accionalista. Até tal ponto que Xatual marco constitucional, que
bier Arzallus recoñece que el
non ven definido pola própria
seria partidário de proclamar a
Constitución, senón polos ditaindependéncia se nun referendo
mes constitucionais posteriores
convocado a tal afeito gañasen
ao 23-F. Pasa, deste xeito, de
polo 51% contra o 49%. Otegui
enfrontarse á violéncia de ETA
é moito máis moderado pois ten
afirmado que estas decisións rea facelo directamente contra os
''fins" dos nacionalistas, defendiquiren unha maioria moito máis
cualificada. Non · é que Arzallus
dos por métodos democráticos.
_.B. LAXE

non o saiba, senón que, con estas declaracións o que está a
por de manifesto é un dereito
nacional (a soberania, decidida
polos cidadáns de Euskadi} non
unha estratéxia política.

As estratéxias de PNV e HB
O sector maioritário do PNV
chegou á conclusión que ao
governo español non lle importa a paz en Euskadi, e que está disposto a seguir co enfrontamento con ETA sempre que
lle reporte éxitos eleitorais. Por
outra banda, concluiron tamén,
segundo diversas fontes consultadas que, coa actual correlación de forzas no Estado español, non se van dar avances
na soberania de Euskadi. Consideran que, -nestes momentos
da construción de Europa, cando Irlanda chega a un acorde,
cando Fráncia negócia con
Córcega, é o momento idóneo
para negociar na UE independentemente. Desde sectores
políticos e económicos de Euskadi afirmase que é necesário
"concertar directamente con
Bruxelas antes de que se realice a ampliación da UE aos paises do Leste e Turquía, xa que
despois vai quedar moi pechado o mapa político, pero, sobre
todo, o reparto económico e de
funcións produtivas".
Estas son as duas principais
razóns, movidas pota constatación de que ao PP non lle importa a paz e de que é básico

acadala, que moven a estratéxia actual do PNV. Para logralo
están dispostos a dar pasos. O
primeiro conseguir que ETA
deixe paso á estratéxia política, sobre todo polos custes
eleitorais e sociais que lles teri a manter unha fronte nacionalista baixo os atentados.
Frqnte nacionalista que é basica para a "construción nacional
de Euskadi". Para iso é necesário que HB ·se asente na vida
institucional, tendo capacidade
de manobra e negociación de
por si. Pois os intereses do
PNV perigan cada vez máis xa
que, por sí só, cada vez ten
menos capacidade política.
Tamén HB olla de xeito moi favorábel os pasos que está a dar
o PNV. Jon ldígoras afirma que
o PNV vai ser moi difícil que volte a estratéxias anteriores, "pois
o paso que deu, sobre todo un
sector, foi moi importante. Podando ser irreversíbel se nós
somos capaces tamén de manter esa atadura".
Se HB quer atar ao PNV nesta
dinámica é necesário, segundo
ldígoras, que a esquerda abertzale "manteña a disciplina e a
coeréncia política". ldfgoras afirma que existen "moitas tribus"
dentro dos abertza/es e o que
non se pode facer é que "se nós
chegamos a un acorde con outros partidos e tacemos unha
aposta política nun proceso determinado, que ninguén comece
a mexar fóra de testo".

Treme o Governo do Partido Nacional
Di o Ministério de Fomento nunha respos,
ta, está por escrito, non é virtual, que é intención <leste gov_erno arnical que Galiza
estexa cone~ada á rede estatal de alta velocidade. Isto é, o Govemo arnosa,se dispos,
to a outorgar a Galiza un tratarnento non
discrirninatório do ponto de vista formal.
Cabe irnaxinar que dixese o contrário? Co,
rno é posíbel que un Govemo se vexa obrigado a pór por escrito, branca sobre negro,
. o que debería ser tan evidente que mancase
mesmo rnencioná,lo? O Gov:emo do Partido
Nacional di-nos que acouguernos, que si,
que tranquiliños, que no plano das inten,
cións xa enxerga o país dos galegas e as galegas, eternamente ancorado, na visión tópica do centralismo castelán, entre mestas
néboas e andrórnenas románticas, sernpre
J'
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esotérico e sernpre raro aos ollos deles, os
rnesetários, eles si plenamente normaÍizados, por seren eles os que canonizan o normal e desbotan o anormal, o distinto, o diferente, o que reclama o direito a existir da
diversidade.
Agora o Govemo do Partido Nacional, pre,
mido polo ascenso do nacionalismo na Galiza, xa inclue o noso país na axenda das
intencións, na propaganda do que se di que
se vai facer nun horizonte tan lonxfncuo
que nunca dá chegado (só chegará se o
proceso de autoorganización do noso povo
segue ao alza). Mas o PP ,unha das duas es,
teas que terrnan da estrutura política do
Estado, é o que é: autoritário, hierárquico,
contrário ao mínimo respeito ao pluralismo

nacional. Aznar, que sabe ben onde están
os inirnigos, non atura a ideia dunha Galiza que non estexa ferrearnente suxeita aos
<litados das elites que goveman o Estado. E
ten unha conceición militar e vertical da
política, por outra banda a que predica a
posrnodemidade (toda a independéncia para o Banco Central Europeio; nengunha
para os nazóns que constituen o Estado).
Ranxen-lle os dentes a Aznar, sernpre zangado cada vez que aparece no cenário un
nacionalista galego: o vivo recordatório de
que as ensoñacións irnperiais baten coa realidade.
Xa o dician os clásicos: se nos atacan é que
irnos ben.•

O 13 de Decembro
comezou en Madrid o
xuízo contra altos cargos
do ministério do Interior e
da cúpula da Garda Civil
en relación coas torturas e
asasinato dos militantes
abertzales José Antonio
Lasa e José Ignacio
Zabala en Outubro de
1983. Mais na primeira
xornada, a vista tivo que
suspenderse ao aparecer
o ex cabo da Garda Civil
Felipe Bayo totalmente
sedado e en cirolas. Nos
días seguintes, o
Governador civil de
Guipúscoa daquela, Julen
Elgorriaga, e o ex xeneral
Enrique Rodrf guez Gal indo
declaráronse inocentes
dos delitos que as
testemuñas lles imputan. A
declaración de Bayo e
máis do policía nacional
Angel López Carrillo
afirman que o próprio
Galindo asistiu ás torturas
enmascarado. A fiscalía
pede para o militar 92
anos de cadea. •

O PSOE denúncia
xudicialmente a fraude
eleitoral das Baleares
O secretário de Polftica
Municipal do PSOE,
Alfonso Perales,
anunciou que o seu
partido vai interpoñer
unha denúncia nos
xulgados da suposta
fraude que o PP cometeu
nas últimas elelclóns
autonómicas das lllas
Baleares. Os populares
lncluíron no Censo de
Residentes Ausentes de
Formentera a 74
emigrantes na Arxentlna
(o 1 por cento do censo
desa clrcunscrlclón),
escándalo que Incluso
supuxo a demisión de
várlos responsábels da
formación nas lllas e a
revelación doutros
posfbeis abusos legals
por parte do PP noutras
convocatórlas eleltorals. •

Omilitante do PP
que simulou un secuestro
será xulgado
Bartolomé Rubia, máis
coñecido como Bartolfn,
concelleiro do PP na
localidade andaluza de La
Carolina, que se fixera
famoso hai máis de dous
anos lago de denunciar que
tora secuestrado pola ETA,
será xulgado en Donosti por
un delito de simulación de
secuestro, polo que pode
ter que pagar unha multa de
600.000 pesetas. Bartolín,
que supostamente finxiu ser
retido por uns descoñecidos
que o levaran de Jaén a
lrún, onde lograra fuxir,
obrigou a intervir á
Ertzaintza, á Policía
Nacional e o ·Servizo Basca
de Saúde, ademais de
xuíces e fiscais de Euskadi
e Andalu'cia. •
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Ocandidato socialista chileno anúncia unha campañ~ de esquerdas para asegunda volta

Lagos recoñece que percleu a presidéncia
a causa do seu discurso de conciliación coa direita
-0- G. LUCA

Ricardo Lagos (47,96% dos
votos}, non é o candidato
allendista; Joaquín Lavfn
(47,52%), non é o home de Pinochet. Como non podia ser
menos, as eleccións do dia
12 en Chile non teñen gañador e deberán pasar por unha
segunda volta o 16 de Xaneiro.
Entre dous aspirantes a presidéncia que negan as suas
orixes en nome do interclasimo, o que está en xogo é unha política económica que detet\a o crecimento da pobreza.
Perde once pontos a concertación que representa Lagos, a
respeito da votación de 1944.
Dinque os demoscritianos, ao
non ter un candidato próprio , tiveron que comer a Lavín ainda
que asi se crebase a alianza que
se formara para derrotar a Pinochet en 1988, cando se dirimia a
votos a sua continuidade no poder e que fraguou máis tarde para reducir á direita a un 30% dos
votos. Debe ser certo cando Lagos apurouse a nomear xefa de
campaña ara o dia 16 á cristiana
Soledad Alvear, a ministra mellor
considerada da equipa de Frei.
Pero de Lagos esperábase a
version chilena da onda que cruza a pol ítica Latinoamericana
despois do remate de Guerra
Fria, no que as esquerdas arman
alianzas rigorosamente democráticas, de verbo populista, escaldadas das alarmas e os flancos abertos que produce o discurso redencionista ou igualitário, xa que non de xustiza. Lagos
admite que non acertou a transmitir a imaxe de cámbio e xustiza
que pretendia e que perdeu votos por querer buscar o centro.
Esta é unha hora da verdade na
que se volve falar de democrácia no cuarto de bandeiras, autorizada a treitos pota oligarquia
e os cuarteis. De certo, o medo
a facer ruido promove a lingua
ladina e as palabras de homologación doada (cámbio, avanzo,
progreso, paz , modernidade,
seguridade), sen forza de gravidade_qu_e poida atraer a identificación co golpe militar ou con
Allende.
Os dous contendentes principais,
despois de levantar o censo á
médias, dinque non queren alporizar ao corpo central do eleitorado, un agra de votantes que se
move entre a desconfianza aos

Ricardo Lagos confia en sumar os volos que gañou Gladys Marin, a candidata comunista.

obxectivos políticos confusos e o
temor de ter pagar pagar a saida
dos tanques se a sintaxe eleitoral
desemboca en palabras maiores.
Xa pasara antes e Lavín, un dos
economistas que Friedmann recomendou desde Chicago para
rañarlle a pintura ao seitor público chileno, fai por lembralo durante a campaña.

Líder da concertación
Tamén Lagos nega que poida
ser o segundo presidente socialista de Chile e preferia ser chamado o líder da concertación, do
consenso para remontar os tempos escures da ditadura que
agora chama, por nome máis
brando, de acorde entre patronos e traballadores. Medrou a
produtividade média da economia nun 7,6% pero os salários
reais non subiron nen o 2% o
que denúncia unha distribución
disparatada da renda e contradice a teoria de que o crecimento e
o remédio ás desigualdades.
Gladys Marín, a candidata comunista á que non doen as prendas
de Lagos, pergunta que clase de
acordo pode estbalecerse cunha
clase empresarial que engorda
sen parar desde o golpe do 73 e
grácias a el. Os programas do
governo de Frei para aplicar panos quentes sobre a extrema pobreza servaron para multiplicar o
número de pobres. O índice oficial de paro non pasa do 6% pe-

ro o número de habitantes que _ Lavín pode afirmar sen que se lle
precisan máis de dous salários
altere o pulso que é "o candidato
para sobreviviren é relativamente
da paz", e debe coñecer ben coo máis alto de todo o continente.
mo se disparan os mecanismos
A asisténcia médica é de pago.
para conter ao adversário político
con recursos violentos porque
desde 1976 viaxa en coche ofiCon 61 anos, Lagos pode ch~ar
á presidéncia neste terceiro in- cial, como encargado da Oificina
tento cun programa descafeinade Planificación de Pinochet. Emdo até o extremo- de parecerse
peñado nun adelgazamento mormoito máis ao de Lavín ca o da
tal do mísero seitor público chileGladys Marín, que acadou un . no, Lavín publicara en 1987 en El
3,6% dos votos. Case trinta anos
Mercúrio, o púlpito monetarista de
despois do trunfo de Allende, LaPinochet, un artigo titulado Adeus
a Latinoamérica no que aseguragos proclama socialismo un socialismo doutro nome, renovado,
ba que os intereses do país xa
moderado, consencuado. Nos
non tiñan nada a aver coa Organización de Estados Americanos ne
seus discursos ataca a violación
dos direitos humanos pero coida
con proposta nengunha de cooque Pinochet debe regresar ao
peración rexional: "Chile cámbia
país. "Nós deberíamos encarnar
de rexión porque supera a Latinoo Chile do crecimento social e
américa en tecnoloxia, eficiéncia
económico, sen máis Estado e
e capacidade empresarial; Chile
sen máis intervención pública na
xa non mira para Arxentina e Braeconomia". Como os seus adversil senon para Xapón e Taiwan".
sários democristianos se encargaron de lembrarlle, a sua tese
O candidato da direita mal diside doutoramento como advogamula a sua pesada história e sado (hai corenta anos), denuncialienta a importáncia dos feitos
ba que once grupos económicos
materiais. O vello e mentirán rese reservaban todo o poder sotrouso de que governar ben é o
bre a política -chilena ·e recomencontrário de facer politica lévao
daba o control estatal dos meios
a prometer un millón de emprede producción. En 1961 ing~esa
gos nunha campaña de porta
ra na universidade norteamericapor porta, e_stilo kennedyano,
·como se non fose para nada
na de Duke da que regresou a
Santiago como reitor da Faculdaresponsábel da dirección econóde Latinoamericana de Ciéncias
mica que levou a Chile a ser o
Sociais. O golpe de Pinochet (11
país latinoamericano que ten
de Setembro de 1973) mandouhoxe maiores diferéncias de
renda na povoación. •
no ao exílio.

G. Ll c.-\

Kohl, a política de obras e a Europa das liberdades
vías, facias guerras a penas encobertas ~ repartía coimas para os amigos, segundo aparece agora. Coa chorada dunha RDA estragada polo sistema comunista, Kohl meteu á
metade de Alemaña no obxectivo 1 da UE
(o mesmo ca Galiza), por moito que tivese
un dos sistemas de comunicacións máis
avanzados do continente. Con eses cartos
pagaron ao hitleriano e franquista T uxman,
Do que se trataba era de manter ao povo
un cadáver que agora non queren velar nen
nas minchas mentres Kohl inauguraba auto- , os alemáns. Cando o bombardeo da Kraina
A Unión Cristina Democrática (CDU) de
Kohl representaba a arte de facer política de
realidades, de producir feitos no canto de
ideas, admiradísima aqui po~o PP que tivera
de candidato ao xemanófilo Gonzalo Fernarídez de la Mora, ministro imitador de
Adenauer no ,govemo de Franco que campaba por un Estado de Obras.

sérbia por parte dos croatas non provocou
unha represália armada de Belgrado, palillaron o tocomocho de Bósnia, con metralla
sobre as colas do pan (cando xa se perderan
dos titulares resultou que as bombas non
eran sérbias) e despois o de Cosovo.
Kohl roubaba pero era para construir unha
Europa de liberdades, a ser posibel con .uniformes de alféreces de Francisco Xosé marcando o paso da oca no pazo de Zagreb. •

}

Jospin reúnese
cosindependen6stas
.corsos
O primeiro ministro francés
Lionel Jospin reuniuse en
. París o pasado 13 de
Decembro cos principais
líderes independentistas
corsos para procurar sentar
as bases dun diálogo político
sobre o futuro da illa. A
intención do presidente do
governo galo é acordar cos
partidos nacionalistas corsos
un modelo de xestión que
reduza os actuais niveis de
violéncia. O principal grupo
independentista, a Fronte de
Liberación Nacional de
Córsega (FLNC), recoñeceu
que "Jospin ten vontade de
diálogo e debemos adoptar
unha postura lóxica para
chegar a un acordo global".
O FLNC, brazo armado do
partido A Cuncolta
Independentista, deixouse
representar na reunión de
Paris gola coaHción
nacionalista Corsica
Nazione, que rexeita
abertamente a violéncia
política.+

Canadá fixa duras
condicións para
a secesión do Quebec
O Parlamento canadiano
aprobou esta semana un
proxecto de lei polo que o
Governo federal só
aceptará a independéncia
do Quebec se se dá lago
de que 11un referendo o si
obteña unha maioria
indiscutíbel, sempre que a
pergunta "non sexa
ambígua". Para os
partidos independentistas
quebequeses, esta norma
é "unha trampa para os
lexítimos desexos de
autoderminación do
Quebec". O primeiro
ministro quebequés, o
secesionista Lucien
Bouchard, ·pretende facer
un novo referendo no
2003, logo de que o de
1995 fracasara por escasa
marxe. Xustamente a
posibilidade dun triunfo do
independentismo foi o que .
impulsou agora esta lei
restritiva. •

Primeiro achegamento
polídco entre
as duas Irlandas
O presidente da república de
1rlanda, Bertie Ahern, e o
presidente da autonomia de
Irlanda do Norte, David
Trimble, decidiron criar o
Consello de Irlanda, un
órgano de colaboración
política e administrativa entre
os dous territórios e que
significa o primeiro
achegamento entre Dublin e
Belfast despois da partición.
Éste consello adicarase a
desenvolver o turismo e o
comércio en toda a illa. Este
acordo ilustra perfectamente
o novo clima diplomático que
se vive nas lllas Británicas
logo de que católicos e
protestantes formaran o
primeiro governo autónomo
próprio hai menos dun mes.•
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19 DE DECEMBRO:·. ELEICIÓNS PARLAMENTARES EN RÚSIA

O NOVO ISOLACIONISMO RUSO
CARLOS MEIXOME

Non o tiña tampouco complicado, só bastaba con inculpar a Occidente no desastre
· económico, manifestarse ofendido pola hu. millación no Kosovo, recuperar a linguaxe
imperial da Grande Rusia e permitirlle aos
xenerais lavar a afronta chechena ao tempo
que se criaba a causa nacional-imperial que
permitise unha aparente recuperación moral .
e silenciase á oposición.

A permanente confrontación entre a atracción por Ocidente, nomeadamente polo envexado desenvolvimento económico, e as
reservas temerosas ante a p~rda dos sinais
de identidade nacional é unha das constantes históricas rusas. A tensión entre as tendéncias "eslavistas" e "ocidentalistas" estivo
presente, con maior ou menor intensidade e
cunha ampla gama de matices, nos momentos cruciais da sua história. As dimensións
inabarcábeis do irnpério, coa maior parte do
corpo en Ásia mais coa cabeza e os ollos mirando ao Atlántico, fai que calquer movimento semelle máis un bandazo incontrolado que unha resposta asisada.

• CHECHÉNIA E O PETRÓLEO. Só cumpria prender a mecha. Semella que Stepashin era demasiado escrupuloso coa legalidade e o 10 de Agosto leltsin destitue ao
primeiro ministro e nomea ao descoñeddo
Vladímir Putin a quen apresenta ademais
como o seu sucesor no Kremlin. Desde o
primeiro momento o novo xefe do governo
amósase partidário de conxelar as relacións
con Ocidente e recuperar a iniciativa no
Cáucaso onde se centran os intereses das
grandes petroleiras. Moscova sábese xa ao
manee dos "contratos do século" que Baku
ten asinado coas compañias ocidentais e
que o petróleo e o gas circularán por território de T urquia a quen a UE lle acaba de
abrir as portas. O control das terras chas
chechenas apresentábanse como imprescindíbeis para Moscova se pretendía controlar o oleoduto e o gasoduto que as atravesa, asi corno o complexo petroleiro de
Grozni, ou o que quede do mesmo.

A ocidentalización, moitas veces forzada, veu
seguida case sempre' de etapas de concentración interna. Asi aconteceu logo das reformas
de Pedro, da hipócrita "Ilustración" de Catarina Il ou da aventura europea de Alexandre
l. O século XIX foi un longo período de reclusión que se estendeu até a Grande Guerra, os
grandes criadores (novelistas, músicos e pintores) deste período deixáronnos brillantes
mostras da angústia orixinada pola tensión
entre a fidelidade ao "ser" ruso e o rexeitarnento daqueles trazos que consideraban causa do atraso político, cultural e económico.
Xa neste século que remata os bolxeviques serian os grandes ocidentalizados da vida rusa,
mudaron radicalmente a estrutura económica
mais tarnén a mentalidade dos rusos. Despois
de 1945, cando a Unión Soviética se conver- ,
teu na "outra" superpoténcia as suas responsabilidades mundiais aumentaron ainda máis
as relacións co exterior.
Os primeiros anos da Rúsia de leltsin foron
dunha pasrnoneria interesada a respeito de
Ocidente. Aceitouse a vitória de Ocidente
mentres fose útil para manterse no poder,
arremedouse o modelo político nas formas
de presidencialismo menos democrático e
implantouse o capitalismo máis brutal para
facilitar a rápida acumulación de riquezas
.
por parte das elites reconvertidas.
• PERIODO PRIMAKOV. Mais o pro-ocidentalismo comezou a decaer tras a quebra financeira de Agosto do pasado ano. O governo depreciou o rublo nun 50% e conxelou
durante 90 dias o pagamento das débedas. O
presidente acostumado a actuar a gadoupadas, destituiu a Kiriienko, un mozo inexperto
que tiña de primeiro ministro e pretendeu
restituír a Chemomirdin ao seu vello posto.
Ao caos financeiro sumouse a irresponsábel
actuación do círculo presidencial. A actividade política foi febril, os principais dirixentes reuníronse en repetidas ocasións, mesmo
se insinuou que o presidente ia presentar a
dimisión ou cando menos ceder parte dos
seus excesivos poderes ao govemo. Nos primeiros dias de Setembro Chemomirdin foi
rexeitado por duas veces pala Duma ao tempo que se celebraba un encontro entre leltsin
e Clinton, con Albraigth e Priinakov entre
bambalinas. Finalmente á corte de leltsin
non lle quedou outra que aceitar a Primakov
como prirneiro ministro. Era a personalidade
que maior consenso reunía: aceitado polos
comunistas e pala Duma e admitido por Ocidente como un mal ménor.

Os apoios ocidentais non se pecharon e as
axudas a través do FMI continuaron tras os
compromisos de Primakov de controlar o
"capitalismo de bandidos", tnanter as reformas económicas e comezar en sério coa recadación de impostas. I~ltsin semellaba definitivamente afastado e non por razóns de saúde senón porque os círculos financeiros ocidentais deixaran de confiar nel. Nalguns rnédios comezaron a aparecer insinuacións de
corrupción que afectaban a membros da corte presidencial, coñecida como "A Família'',
das que se tiraba a lóxica consecuéncia de
que se se pretendia limitar o "capitalismo de

leltsin recebeu foi sempre de ganchete dos intereses occidentais, e Chechénia

bandidos" compria cornezar polo Kremlin.
Os escándalos sucédense, as denúncias do fiscal Skuratov son cada vez máis consistentes
e o debate político comeza a centrarse en
que facer con leltsin cando teña que abandonar a presidéncia. Case todos os sectores políticos amósanse dis·
postas a facerse o parvo con leltsin mais
non coa corte presi- ·
dencial. Mesmo o poderosísimo Berezovski
se sinte ameazado e
auto-exíliase á Suíza
ao tempo que é sinalado en círculos financeiros ocidentais como
"padriño" da máfia rusa. Desde este país xurdirán denúncias de corrupción que implican
directamente ao presiden te e á sua filla e
conselleira T atiana.

non é unha excepción.

soviéticas, en clara referencia ás bálticas.
Ieltsin volvía rexurdir e o 13 de Maio despedia a Primakov e facia fronte ás pretensións dos comunistas e aliados de que a Duma iniciase-o proceso de destitución baixo
as acusacións de golpismo (ataque ao Parlamento en Outubro de
1993) e xenocídio (guerra de Chechénia de
1994-96). Neste ambiente é no que mellor
se move a corte presidencial que soubo atar
en corto aos deputados
baixo a ameaza da disolución antecipada. A
proposta foi derrotada e
a Duma tivo que aceptar ao novo primeiro
ministro Stepashin,
quen representaba aos
militares que fracasaran
en Chechénia e considerábanse humillados
polo tratado negociado
por Liebed en Agosto
de 1996 que puxera fin
á primeira fase da guerra.

'Putin teria moitas
posibilidades de
acceder á segunda
volta nas presidenciais
e derrotar a Ziugánov.
O post . . ieltsinismo
seguiria dirixido polos
mesmos sectores que
hoxe dominan a
administración
presidencial"

Durante os meses nos
que Primakov ocupou
a xefatura do govemo
a presión ocidental
sobre o que en terminoloxia soviética se
denominaba "estranxeiro próximo" non deixou de 1r en au~
mento. O 13 de Marzo de 1999 a:· OTAN
ampliase coa integración de Polónia, Hun.gria e a República Checa. O 25 do mesmo
mes a OTAN bombardeaba lugoslávia e as
accións de castigo non se deterian até o 11
de Xuño. O descontento nos ámbi~os políticos moscovitas era evidénte e os . xefes
dun exército que durante setenta anos estivera disciplinadamente submetido ao poder político, comezaban a dar rnostras dun
excesivo protagonismo e a expresar abertamente opinións políticas sobre o papel de
Rúsia, a prepoténcia ocidental e a "liña
vermella" que non se poderia atravesar: a
integración na OTAN das repúblicas ex

• LINGUAXE NEOIMPERIAL. A recomposición nos círculos de infl.uéncia do Kremlin
estaba en marcha. Berezovski retornaba a
Moscova, recuperaba un papel protagonista
e ia elaborando unha nova táctica para asegurarse tanto a sua supervivéncia política
como dos impérios económicos amasados
por el e os seus aliados nestes anos. A estratéxia deseñada por Berezovski consiste en
deter as relacións con Ocidente, recuperar
as ánsias imperiais rusas, fomentar o antisemitismo e a xenofobia contra os caucásicos,
e gañarse o favor dos xenerais. O círculo do
Kremlin púxose mans á obra e logrou aglutinar en tomo á sua pol.ítica "isolacionista" a
amplos sectores das elites dirixentes rusas.

!mediatamente sucédense estraños acontecimentos dos que ainda hoxe carecemos de explicación razoábel: a incomprensíbel acción
dos waltabies de Basáiev no Daguestán e os
atentados terroristas do verán en Moscova
que serviron de desculpa para iniciar a guerra.
• A MANOBRA DE PuTIN. Segundo ascendia a imaxe de dureza imperial de Putin
descendían as posibilidades eleitorais do
duo Luxkov-Primakov que se vian sometidos a un furibundo ataque por parte da
ORT, a TV de Berezovski, da que a penas
os podia defender a cadea do seu aliado e
presidente da comunidade xudea, Gusinski.
Mentres, os xenerais deseñaban, egundo o
modelo da OTAN, o ataque a Chechénia;
emprego masivo da artillería e aviación pa,
ra evitar o carpo a carpo que p deria causar
un número excesivo de vítimas entre os soldados rusos. Non querian que e volve n
producir as patéticas cenas de 1995 cand
as nais dos soldados se desprazaron a Chechénia para resgatar aos seus fillo preso .
Nos dias pasados ergueuse un novo piar
desta estratéxia "eslavista" ao a inarse
tratado, en grande parte ecreto, entre Bielorrúsia e a Federación Rusa no que se deseña unha confederación a estabelecer nun
prazo de cinco anos. Ao dia seguinte, Ielts in desprazouse a Pequin para receber o
apoio de Zemin no seu combate contra o
terrorismo e o separatismo no Cáucaso
Norte, á espera de apoios semellantes ante
unha pertinaz resisténcia taiwanesa á política de "dous sistemas, un país", e pronunciarse conxuntamente a prol da multipolaridade en clara adverténcia a Washington.
O círculo presidencial afronta as parlamentares do Domingo 19 cunha tranquilidade que
non imaxinaban hai uns · poucos meses. As
enquisas situan ao bloque UnidLuie, liderado
polo incombustíbel Ministro de Situacións
de Emeaéncia Serguei Shoigu, á altura de
Pátria,Toda Rúsia de Primakov, ambos a bastante distáncia do Partido Comunista. De ser
asi, Putin teria moitas posibilidades de accederá segunda volta nas presidenciais e derrotar a Ziugánov. O post-ieltsinismo seguiria
dirixido polos mesmos sectores que hoxe dominan a administración presidencial.•
CARLOS MÉIXOME é membro do IGADI e coautor de

Rusia, das orixes á crise dun modelo.
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HenryRuiz,
- Comandante da Revolución Sandinista

O sandinismo aparece dividi·
do en tres tendénclas.

ción sistemática da política
que pratica o imperialismo?

Unha primeira é a que recusa a
loita armada,· non por temor senón porque a loita armada resultou nos moi custosa en termos
históricos. O discurso da loita armada debe ser sustituido polo da

Corrupción da política e bombardeo ideolóxico. Pero acaso non
somos quen de reflexionar sobre
esa realidade? Se cadra coa globalización comezamos a decatarnos de que detrás diso hai un
enorme arouxo e unha enorme
moca. Polo de agora o que ternos son formas de domínio. Aqui
mesmo vese a presenza norteamericana por toda parte e a televisión obedece o mesmo esquema; Clinton. ven dicer o que hai
que facer e asi que Europa quer
procurar o seu sistema de defensa Estados Unidos bloquéallo. Eu
parto de que a política ten de ser
unha expresión da ética. A política sen carpo ético é unha arte de
prestidixitación. A táctica imponse sobre a estratéxia e os xiros
sobre a traxectória. Nicarágua
precisa unha política que atenda
os problemas do conxunto da povoación, dos labregos, os povoadores, os obreiros parados, a mocidade sen futuro. A.oligarquia
ten o futuro de facérense ricos,
do capital transnacional. Os investimentos son necesários para
criar emprego. E ainda que sexan
contraditórios, estes dous intereses deben harmonizarse.

'N d d • d• d ·1, •
d .
OS erra elrOS 185 Om1 en10, ternos IlO Jf!Uíl Q. _,~ ~~;t~~~sc:s~~:~~· ~~~:s s~~
ma'1's nenos es·cravos que_en 19, oo~ . :_ .,. ·-; :.,_.,
-f_,,_ •• .

· .. ~- ~ "· ) : pr-Q'á1Jizació_ri ~q1:1~~"ª cidadania
'·cfuixer. Por exemplo, se eu non
· -- ~ aceito nengun partido, deberá
r: • quedarme a opción de ir por suscripción popular. Outra tendéncia
é a da dirección da Fronte Sandi-0- G. LUCA
nista de Liberación Nacional, que
está a pechar un pacto cos libeHenry Ruiz, comandante da Revolución Sandinista e ex-ministro de Nicarágua visitóu~ Galiza
rais coque cerra o espazo polítiinvitado pola CIG-emigración para apresentar a Fundación César Sandino. Ruiz abordou nun- co co monopólio destas duas forzas. A miña pergunta é se iso tira
ha conversa coa redacción de A Nosa Terra o problema da división do sandinismo nesta _hora.
ou aporta democrácia. Na miña
opinión pecha as portas ás inquedanzas das capas médias e
forza o regreso á loita armada. A
terceira posición é un desprendimento da Fronte Sandinista que
se concreta nunha organización
política que se chama Movimento de-Renovamento Sandinista, e
que dá voz ás capas intelectuais
do sandinismo. Un partido coma
· o naso debe acollet esas capas.
Sobre o recurso das armas, repare· que desde 1920 estamos
-__ pelexando en guerras civís, grandes e cativas e o resultado foi o
A globalización proponse coatraso. Facemos lugar de honra
mo remédio para Latinoamérino· soto de América Latina e o
ca.
Caribe con Antigua. Nunha cadea de 47 países estamos caracPara mina política ten senso se
terizadós como-·país pobre e ené para resolver a sorte dos desde be dad o. tso
protexid os. Dise
non se debe só
que a globalización abrangue a
ao impe_rialismo
todo o mundo e
se non a nós coS pavos
mo cidadáns:· Se :
,
que debemos suaprenderan,
marnos a eta. Eu
os políticos que
pergunto se a
dirixir~n estes _popor moito
globalización revos t1vesen unha
que os intereses solve os probleactitude máis demas do terceiro
corosa os Estamundo ou os
dos Unidos non
Criados Sexan
agrava. A estatísnos aldraxarian
,,
coa vloléncia de
poderosos
t i ca di que os
agrava. O presihoxe.
dente do Fondo
Monetário InterQué referéncias
nacional afirma
escolleria no
que o 30% dos
continente?
proxectos
do
Banco Mundial
Vexo a Marcos en
son un fracaso e
Chiapas,
por
dous tércios da
exemplo, que o
povoación mundial están na poque fixo é criticar'todo o sistema.
breza. Nos derradeiros dias do
Desde o ponto de vista militar
milénio, ternos no r:nundo máis
nen sequer afrontou combates
nenas escravos que en 1900.
de importáncia. As suas armas
Naquiles anos, a contaminación
foron a Internet, as relacións cos
ambiental era un problema conintelectuais de todo o mundo e
creto de Londres ou de Alemaas relacións con institucións de
ña, se cadra; non de todos.
clase. Cuestiona o sistema porAgora é un problema para todo
que xa non funciona pero non
o mundo e tamén para un pechega a violéncia da Revolución
queno país como Nicarágua.
Mexicana de comezos de século.
Chávez en Venezuela pegouse a
O presidente Amoldo Alemán
regras estritas do modelo democrático e todos os seus pasos esven de meter na cadea ao
tan dados sobre a conSÚlta poContralor da República. Que
pasou?
pular. O que se precisa é un liderazgo novo que logre que a moA Contraloria da República [o
cidade participe e supere a detribunal de cantas] estableceuse
cepción con esa dirixéncia que
nos tempos de Violeta Chamonun momento foi heroica. Temos
rro para velar polo uso correcto
que a darlle á mocidade de Nicado erário público. O contralor
rágua a visión crítica do mundo
elixido procede do Partido Deactual. Baixar as características
mócrata Cristiano e cando estaglobais en Nicaragua e lembrar a
esa mocidade qu,e eles van viver
ba no proceso de organizar a
institución denunciaron que o
no mundo e en Nicarágua en
particular. Que procuren solupatrimónio persoal do presidente Amoldo Alemán estaba me-·
cións políticas e que atopen eies
elementos de solución para Nidrando axiña. Meténdoo na cacarágua. Eu coidei que no Urudea pararon a sua investigación.
Para encerralo, empregaron a
guai o povo comprenderia que a
denúncia dun gorxa profunda un
chegada do Tavares seria o meinformante que foi corrompido
llar que lle poderia pasar. Os pavos aprenderán, por moito que
para que denunciase ao Contraos intereses criados sexan polor, que é un home honrado pero que cometeu a inxenuidade
derosos.
poi ítica de contra talo a traveso
Como defenderse da corrupdo seu axudante. •
-·
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Unha alarma
moi especial

Vai sendo hora de que o nacionalismo de esquerdas, próximo ao independentismo revolucionário ou náo, mostre urna
postura pública e explícita em
favor da liberdade das presas e
presos independentistas. Vai
sendo hora porque acho eu que
estamos a viver urna situagáo
que roza a inmoralidade a todas
luze.s no que respeita a situagáo .de onze pessoas que
estáo a ser objeto da vil vinganga do estado espanhol, com
vexac;óes e vulnera<;áo de direitos fundamentais incluídos e
aqui mesmo, tras os muros de
urna prisáo instalada em cháo
galega.

1 José Hierro, prémio

Hai un tempo fun polo 1ES Paseo das Pontes da Coruña para
solucionar determinado asunto.
Como ía unha boa mañá e o lugar en cuestión fica perta de onde me encontraba, coidei que
era unha boa idea o ir dando un
paseo. Asi o fixen e ao chegar
ali non me estrañou moito o feito
de que o instituto estivese arrodeado de padexadoras e operários que traballaban na construcción dun xardin e vários edifícios, pois a zona está a ser urbanizada cun parque e moitos
monstros de cemento aos que
xa estamos afeitas nesta cidade.

de literatura da UE, é
Náo me parece disculpável baixo nenhem pretexto que entre a
un home sosegado
maioria desse segmento da sopero, asi que escoita
ciedade que se reclama na..,_
cionalista se continue a dar as
o nome de Fraga,
costas as presas e presas, sorevíranselle todos os
bretudo porque um pronunciamento com factos, náo sé com
demos. Cando Fraga
palavras, nem sequer teria um
governaba aqueloutra coste negativo em -quanto a projec<;áo social .do nacionalismo,
censura, fixéralle
em contra do que muitos dirigentes do nacionalismo oficialis- . cia comega por náo se enganar
unha boa a Hierro. O
a um mesmo) fossemos o dezata acham. Mas em realidade
nove de Dezembro a nos maniqui<;á o importante náo seja que
1 poeta, de talas tan
festar em Teixeiro. E isto náo o
esta
reivindicagáo
conte
ou
náo
limpas, trousa tres
digo porque pense que necescom o apoio em forma de
s aria mente
postas pola boca asi presencia nos actos convoca- para
ser indedos a este propósito (o que, de
péndenti sta e Nao me parece
que lle nomean ao
todos os jeitos, também ná0 esreNolucionário disculpável
· taria mal) de políticos e· cargos
ex-ministro.
haja que ter
eleitos nacionalistas, já que realmente acredito que é urna perda de tempo andar a esmolar
um gesto de tal significa<;áo a
urna classe política nacionalista
que já nas eleigóes municipais
deu urna prova claríssima da
sua covardia ao desmarcaremse da famosa resolugáo. d aCIG
a favor da trazida a terra das
presas e presos independetistas; por que haveria que esmolar como um favor algo que seria un gesto de solidariédade e
de natural compromisso cívico
em qualquer pessoa que se diga nacionalista? Teriam de viré
com iniciativa própria, náo corresponde a um convite!!! O que
realmente seria importante é
que todas e todos aqueles que
nos .dizemos patriotas e que náo
ternos pressa por ver a.o nacionali~mo pisando moqueta,
mas sim nos preocupa a coerencia de palavra e obra na esquerda nacionalista (e a coeré!'l-

-~

Fraga ocupará a
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presidéncia de honra
do Cincuentenário da
Editorial Galáxia. O
1
actual presidente da
Xunta ainda non
pediu perdón por
multar e querer
pechar a editora e a
revista Grial por
separatista cando era
ministro de
Información
(qensura) da
Ditadura.
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18 HORAS

NA TABERNA

DE Xcco-BANDIN COA INTERVENCIÓN DE
-DIONISIO PEREIRA,

Historiador e autor do libro, e
ANxo GARCIA, Responsábel Local da CIG.
Organiza
CIG de Verin

urna análise baixo nenhem
positiva dessa
pretexto que
etapa de luta
armada da entre amaioria
que sao prodesse segmento
duto estes
presos e pre- da sociedade
sas, digo-o
porque geste- ·que se reclama
mos ou nao, nacionalista se
todos
eles
eram, antes continue adar
de caerem as costas as
presos, membros activos e presas epresos
combativos
do sindicato,
da associagáo de vizinhos ... nao
eram aventureiros, mas gente
de verdade implicada no combate social, político e sindical.

Por muito que poidamos criticar
urna expressao armada do independetismo que, em términos
gl'obais, se _pode dizer sem pudor que perseguía objectivos legítimos e honoráveis, o que náo
se- pode negar é a injusti<;a do
seu cativério. Nao se pode tolerar que continuem á ser reféns
do estado ~ expectativa de
acontecimentos neutras latitudes ou como cabegas de turco
de um passado que Espanha
pretende expiar nas suas pessoas. Ternos de reagir perante a
prisao destes onze filhos e filhas
dé povo trabalhador. O dezanove, todas e todos a Teixeiro!!!+
RAMIRO VIDAL ALV ARINHO
LIANS-ÜLEIROS

Sobre o

Fenómeno Rivas
Interesante o debate sobre o
''fenómeno Rivas", tanto do ponto de vista de quen arrincaba
calificándoo de produto sen
máis do grupo de Patanco, co-

mo quen lle retrucaba sinalando
méritos e que é beneficioso para a literatura galega.
Eu penso que esencialmente é
unha creación dese grupo audiovisual e periodístico e que a obra
en si mesma non explica tanto
éxito de vendas acadado. Sen tal
respaldo madrileño non o teriamos lido tanto. Pero recoñezamos
os méritos, unha prosa lizgaira e
agradábel, histórias ben escolli. das e sobretodo unha grande capacidade para comunicar co público xa que a principal obra artística de Rivas é esa personaxe de
escritor romántico e delicado que
tanto gesta a un público feminino
madrileño e tamén de aqui.
Considero que esencialmente é
un fenómeno cultural mediático
positivo. Debemos estar satisfeitos de que un escritor en língua
galega fose escollido ara o selecto clube de escritores estrela do
que forman parte en España Gala e Pérez-Reverte. A alternativa
a ter a Rivas aí non era ter a ninguén. E este "efecto Rivas" fixo
que tesen en galega moitas persoas que nunca o farian,
non considero Debemos estar
xusto chamarlle colonizados satisfeitos de
a estes leitores que un escritor
xa que todos
ternos aquilo en língua galega
que nos ven- fose escollido
daron dun modo ou outro, e para oselecto
se cadra declubede
trás del poden
ir outros dos escritores
nosos escritoestrela do que
res e serve de
insígnia dunha fonnan parte en
nova cultura
galega actual. España Gala e
Que sexa Ma- Pérez-Reverte
drid quen escolla a nosa insígnia e non nós, amasa unha realidade difícil que debemos afrontar. Resumo polo tanto dicindo
que o ''fenómeno Rivas" será discutíbel e inda criticábel desde o
ponto de vista artístico pero é moi
positivo para a cultura galega tan
necesitada de éxitos.•
X.FGARCIA
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Tampouco me abraiou que para
entrar no recinto houbese que
choutar por riba dun valado destes que poñen cando un lugar está en obras. Supuxen que a porta
da cancela estaria fechada para
que non "fuxisen os alunes da
E.S.O.", decisión que converte os
coléxios de secundária do país
en cárceres de alta seguranza;
mais isto non
vén ao caso.

Canto lle resta

Logo de moito
brincar, o ca- devidaao
so é que dei ensino público
entrado no
instituto, o cal, enGaliza?
por qué non o Quizais oque
dicer, tiña o
vestíbulo cheo Celso Currás e
de caixas e as direccións
estaba tan solitári o que se- dos coléxios
mellaba non privados
haber clase
ainda; mais, queiran.
que digo? Se
neste país os
institutos entran a funcionar cando ainda están en construción!
Pois ben, finalmente conseguin
ser atendido e xa estaba eu en
fariña cando, de súpeto, a surpresa: o siléncio de sartego que
semellaba caracterizar aquel
centro foi rachado polo son dun
chifre. Como non podía ser doutro xeito, abraiei-me daquel asubio tan agudo e mesmo cheguei
a pensar que estarian a impartir
a Educación Física dentro das
aulas ou polos corredores .
Movido pota insá curiosidade
dei en sair ao corredor para ver
realmente o que estaba a acontecer. Cal seria a miña surpresa
cando vin o conserxe que me
atendera ao entrar ir correndo
por todo o edificio avisando co
instrumento sonoro nos seus
beizos do cámbio de aula!
O certo é que non puiden conter-me e deu-me o riso diante
de todo o mundo; mais non era
para menos: imaxino que calquera na miña situación teria
feito o mesmo.
Emporiso, esta história leva-me a
un ha certa reflexión: quen pode
confiar na administración cando
cacarexan por activa e por pasiva
que o ensino público está perfeitamente? Cando son empregados
chifres no canto de sirenas, que
outros problemas máis graves haberá? Canto lle resta de vida ao
ensino público en Gal.iza? Quizais
o que Celso Currás e as direccións
dos coléxios privados queiran. •
FRANc1sco XosÉ RE1 GARcIA
(A CORUÑA)
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Apóstolo comercial
I

1

A piques de rematar d ano
1999, o Ateneu Libertário de
Compostela comprace-se en
anunciar a realización dunha
semana xacobea de meditación
sobre os acontecementos que
se desenvolveron nesta vila e
na Galiza toda ao calor do chamado ano Xacobeo, ano xubilar,
Xacobeo 99, etc, marcas todas
de tipo comercial que aluden ao
que nós entendemos como
grande, enorme falsificación histórica, é dicer, que nestes lares
estea soterrado Santiago, chamado apóstolo. Unha estrana
alianza percorre Galiza: a unión
temporal de empresas relixiosas
e políticas a prol dunha teimuda
idea na que todos pillan e gracias á que todos saen na foto.
Crer, ter crenzas relixiosas é
asunto persoal no que os anarquistas non entramos: hai quen
ere nun deus ou noutro, hai
quen ere que a lagoa de Xuño
agacha unha
vila e hai
quen ere que Unha estrana
baixo as lllas
Canárias hai alianza percorre
unha base Galiza: unión
espacial duns
seas máis lis- temporal de
tos e máis al- empresas
tos ca nós.
Mais cando o relixiosas e
programa de políticas aprol
actos ten como patrocina- dunha teimuda
d o r a unha idea naque
empresa do
tipo e da cla- todos pillan e
se, cunha his- gracias á que
tória tan chea
de
negras todos saen na
sombras co- foto
ma lgrexa Católica ,
os
anarquistas
sentimo-nos no dereito e coa
abriga de espallar a nasa opinión sobre esa estrutura de poder terreal e celestial aliada histórica dos governos reaccionários e fascistas : lembremos
agora que ten tanta actualidade'
o sofrintes que apareceron n~
balcón da Moeda de Santiago
de Chile o actual Papa Xoan
Paulo 11 e a hiena do xeneral
Augusto Pinochet, un católico
de pro, cecais menos piadoso
que os xenerais arxentinos Videla e Massera, pero menos
que o xeneral Francisco Franco
~quel home acollido pálio na~
1grexas.•

a

XABmR VALLE
(SANTIAGO)

Segregación
en Oroso
O portavoz e concelleiro do
B.N.G. Manuel Silveiro Mirás Liñazares, pedia celebrado no
Concello de Oroso o dia 24 de
Setembro deste ano, 1999, que
o Sr. Alcalde iniciase canto ·antes as negociacións políticas
necesarias diante da Xunta de
Galicia para solucionar o antes
posíbel o tema da segregación
da Barciela; e o dia 16 de Novembro denunciaba na prensa o
desinterese da Xunta e do Alcalde de Oroso, que despois de
catro anos continuaban engañando a este povo e á comisión
de segregación.
Unha sorpresa máis xurde o dia

25 deste mes de Novembro ao
encontrarme na prensa o seguinte: "A comisión pro-segregación de Barciela aclara que o
expedente está xa naXunta"; e
en canto ás críticas da sua xest i ó n despois
dun retréf.SO de
máis de catro SeBe~infoi
anos, din que
non depende capaz de
deles. E lago derrubar omuro
de quén depende?, ou é eacadar asua
que estadas unión, por qué
dacordo ca
PP en darlle este povo ten
máis largas á que continuar
segregación?;
si é así, isto separado
hai que decilo; inxustamente?
e despois do
ata aqui visto
o B.N.G. oferece como xesto de
boa vontade, un prazo de tempo
ata o fin deste ano por se a
Xunta, que é a única responsábel, ten a ben dar unha solución
positiva á segregación.

tica. Sociolóxicamente esta xente non é conservadora na sua
ideoloxia, ainda que si o é no
seu voto. Votan xeralmente ao
par}i~o que está no poder, ao
poht1co que máis coñecen ao
que máis ven pala ·televis ión.
Non saben explicar a razón do
seu voto, pero acoden habitualmente a exercer es.te dereito.
1

Neste caldo de cultivo tanto PP
como PSOE tentarán desorientar, desmotivar e desmobilizar
ao eleitorado que xa votou ao
BNG nas eleicións autonómicas
e europeas, conscientes de que
a extrapolación destes resultados a unhas eleicións xerais
certificaria o grupo parlamentar
próprio en Madrid para o nacionalismo galega. Emporiso
que para obter uns bos resultados s~guramente taremos que
reflexionar, facer autocrítica e
resportarmo-nos a cinco preguntar:
-Saberemos explicar aos galegas quea posibilidade de conquerir cinco deputados en Madrid é clara se a xente que votou ao BNG nas eleicións autonómicas europeas reafirma o
seu voto nas Xerais?

Do contrario, o B.N.G. pede á
comisión que a asamblea que
teFlen pendente para o día 18, a
transladen ao dia 30 de Decembro deste ano; e incluan na orde
do día a posibilidade de aprobar
na asamblea a criación dunha
plataforma pro-segregación da
Barciela, e que poidan formar
parte da mesma un representante ~e cada un dos seguintes
colectivos sociais: a comisión da
segregación actual, a asociación de veciños San Bias o
equipo de fútbol de Sigüeiro'. a
agrupación folclórica Lembranzas do Tambre, a asociación
cultural Os lrmandiños a asociación de empresarios' Sigüeiro, a asociación de país de
alumnos do grupo escolar e do
instituto de ensino secundário
asi como o B.N.G. , PP e PSOÉ
que compoñen a corporación do
Concello de Oroso.

- Taremos capacidade de conquerir desativar o chamamento
ao voto útil de PP e PSOE deixando claro que cinco deputados
do BNG poden ser a clave nunha
investidura á presidéncia, xa que
logo tan útiles coma decisivos?
-Irnos ser capaces de trasmitir
aos votantes o importante que é
para os intereses de Galiza o
feito de que· o BNG obteña grupo parlamentar próprio, para facermo-nos escoitar e respeitar
no ámbito estatal e igualdade de
condicións co nacionalismo
Basca e Catalán?
-Estamos en condicións de explicar aos galegas que a única
razón de ser do BNG é a defensa dos intereses de Galiza, e
que pala contra os representantes galegas de partidos estatalistas dependen das consignas
de Madrid en todas as suas actuacións?

Esta plataforma teria un maior
peso social en caso de ter que
recurrir a manifestacións como
houbo que facer hai vinta anos
co tema da caza. Se Berlin foi
capaz de derrubar o muro e
acadar a sua unión, por qué este pavo ten que continuar separado inxustamente? •
MANuEL

-Saberemos Adiferéncia
expor a importáncia que ten entre oéxito eo
para o povo fracaso vai a
galega a diminución da pre- estar marcada
senza dos de- de novo polo
putados galeg os de PP e apoioqueo
PSOE que co- BNGobteña
laboran cos
seus votos a entrea que Galiza as povoación
suas necesidades e os cunhamenor
seus intere- cultura política
ses continuen
a ser esquecid os obviados e ninguneados
dende Madrid?

SILVERIO
(ÜROSO)

Mensaxes claras
para unha
pedagoxia política

As vindeiras eleicións xerais estarán dominadas por unha campaña eleitoral fortemente bipolarizada nas persoas de Aznar e
Almúnia. Para os votantes eles
son os que teñen posibilidades
reais de ocupar a Presidéncia
do Governo. Este bipartidismo é
Se logramos facer chegar as
xa por si mesmo unha clara
ideas básicas que van implícitas
desvantaxe de partida para o
nestas cinco cuestións, se o faBNG. Asemade a realidade é
cemos nunha linguaxe máis
que os galegas seguen a votar
comprensíbel para todos, para
movidos por percepcións externas máis que polo convence- · que a mensaxe tamén chegue á
xente con menores níveis de
mento ideolóxico ou a análise
· comprensión dunha forma nítida
política.
e clara; de seguro taremos o
máis difícil feito de cara ás vinEn Galiza a diféréncia entre o
deiras eleicións xerais. •
éxito e o fracaso vai a estar
marcada de novo polo apoio
XosÉ M. CASAL MESIAS
qu~ o BNG obteña entre a povo(COMPOSTELA)
ac1on cunha menor cultura polí..
'
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O nena Elian
Os pasados dias asistimos a unha nova entrega dos episódios
que acontecen na fronteira marítima entre Cuba e EE.UU .. Non
deixa de sorprender a capacidade e falla de escrúpulos dos defensores do asédio á pequena
illa caribeña. Estoume a referir
ao naufráxio e posterior retención do neno de cinco anos
Elián González Brotons. Xa empez~ a ser coñecido a cada por
má1s xente que o pretendido
problema de mareas de xente
que quer fuxir de Cuba á conquista do gran soño americano é
unha das grandes propagandas
dos últimos tempos. Non se
aclara nestas opinións interesadas que hai un
acorde migratório entre os Moitas veces
dous estados.
Que EE.UU. nos apresentan
ten unha lei, achegada dos
favorecida pala extrema de- emigrantes
re ita e máfia ilegais ás costas
de Miami, que
se denomina ianquis, pero
"De axuste xamaiscomo
Cubano" polo
que calquera continuan
persoa procedespois as suas
dente de Cuba
recebe permi- vidas.
so de estáncia
nada máis pi.
sar território estadounidense, o
cal contrasta coa deportación inmediata que sofren persoas
doutros países. Que hai máis de
duas mil horas semanais de rádio que invaden, de xeito legal, o
espácio radioelectrónico cubano,
facendo contínuas campañas de
manipulación da realidade en
canto ás posibilidades de vida
en Miami. Que o tráfico ilegal de
persoas é unha actividade lucrativa que supón entre 8 e 1o mil
dólares por persoa.
A imaxe de Elián, soprando ·nas
velas, mentras, cheó de regalos,
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Jiménez Losantos,
alférez provisional da
coluna Mandónio,
escrebe sobre
Rosalia: "Hai un fio
invisíbel entre a
sombra que anegou a
sua vida e a sombra
áos-seus versos,
re~e dun pesar
iiifrnito-": O artigo
Rosalia do Espasa
(1910)émáis
moderno, está mellar
escrito e contén máis
información que os
salaios de Jiménez.
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1 Pese a reprimir o
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galego, Franco non o
proibiu, lembra
Alonso Montero no
debate sobre Guerra
do 36 e Literatura.
Distinción agudísima.
Adolfo Hitler tamén
non proibira o Yiddish
no gueto xudeu de
Varsava e mesmo lles
finanzaba un diario
aos internos na sua
língua. Nós tiñamos
que editar A Nosa
Terra en Bos Aires.
Ao director, e a vários
redatores e
colaboradores,
levounos Franco ao

.•
paredón.
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A RAG celebra un acto de homertaxe a CaStelao
destacando a sua faceta como académico
Apresentóuse o libro 'Presencia de Castelao na Academia: t~xtos inéditos e o~tras páxinas'
de Estudos Galegas, onde era
presidente da sección de Arte e
á cafetería Derby, "lugar onde se
reunían os galeguistas".

-0- P.C.

A Real Académia Galega celebraba, o pasado Mércores 15 de
Decembro, un acto en homenaxe
á figura de Castelao. A conme..
moración, que pretendía servir
como apertura do que xa se co..
ñece como Ano Castelao, estivo
presidida por Francisco Fernández del Riego e contou coa parti..
cipación do académico Xesús
Alonso Montero e o reitor da
universidade de Santiago, Darlo
Villanueva. Entre os tres fixeron
"un percorrido pola figura do in..
telectual", destacando a sua rela..
ción coa universidade compostelana e o seu papel como académico. Apenas houbo mención, sen
embargo, ao seu labor político.

O paraninfo da universidade de
Santiago foi o marco escollido pola Académia para celebrar este
primeiro acto en lembranza da fi ..
gura de Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao. Unha hornenaxe que
serviu tamén para facer a apresentación pública do libro editado
pola RAG "Presencia de Castelao
na Académia: textos inéditos e
outras páxinas", dirixido polo académico Xesús Alonso Montero.
Como adiantaba Alonso Montero ao cornezo da sua intervención, os discursos caracterizáronse pola sua brevidade "porque estarna aquí convocados pola música e a poesía". E é que alén dun
resumido perfil do intelectual,
apresentado polos tres ponentes,
o acto centrábase, obre todo, na
leitura de "Dez poemas para Castelao" de autore como Ramón
Cabanillas, Valentín Paz-Andrade, Avilés de Tara.manco, Fran-

En todo caso, del Riego destacou
basicamente a sua faceta artística
e, de feito, destacou "a grande popularidade" que acadara por aqueles tempos "pola aparición das
suas caricaturas". Diste xeito, tan,
to uns como outros, eludían facer
rnencións explícitas a unha das
suas principais facetas, corno político galeguista, centrándose, cada
quen na sua relación ben coa universic1aae,15en coa
, ernbrando basicamente o seu papel
como académico ou corno artista

Textos inéditos
A. PANARO

co Grande, Salvador Garcia-Bodaño ou Luz Pozo, entre outros,
e na interpretación da Coral Polifónica de Pontevedra de várias
cantigas e cancións populares.

Oeste acto, que pretendía ser o pri- _ Perfil do político
meiro que se celebrara en honra de
Non se puideron obviar, sen emCastelao, destacou a intervención
e Alonso Montero, quen no seu
bargo, algunhas inevitábeis refe-:.
discurso subliñaba á Académia coréncias ao seu papel como políti~
moa institución máis significada e
co, ainda que sen fac.er mencións
representativa do país para organi,
expresas. Asi, Dario Villanueva,
zar un evento destas caracterís,
lernbraba a relación de Castelao
ticas. Asi Montero aseguraba que
coa universidade, corno "froito"
"calquera neste país pode organizar
desta, ainda que recoñecia as críticas que realizara pola "non
actos, homenaxes na sua lembranza, pero ninguén pode facelo meapertura á Galiza" desta institullar que nós, porque ternos o privición. E para demonstrar esa relaléxio de ter documentación iconoción, recollia a mención ao paraninfo da universidade que figura
gráfica e bibliográfica, textos que
nunca foron exurnados". Ao temen Sempre en Galiza, cando Caspo, era tamén Alon o Montero
telao explica a xuntanza, no ano
1932 da Asemblea de Municíquen definia o carácter do acto e a

Os Castelaos da Académia.
Desde hai rnoitos anos os murais que Castelao realizou
para Enrique Peinador, mecenas galeguista, e que por
anos penduraban das paredes do Balneário de Mondariz,
logo do abandoo foron parar ao vestíbulo da sede da Real
¡ {

irnaxe que se pretendía dar do escritor, pintor e político galeguista
asegurando que "a Académia quixo .interpretar en sentido académico a sua figura".

pios apartir d_a que se redacta o
borrador do Estatuto.

O próprio Alonso Montero, na
sua explicación sobre os contidos do libro editádo pola Académia citaba unha conferénda sobre galeguismo, incidindo en
que a institución recollia "algunhas das suas facetas" e Francisco
Femández del Riego, ~o lembrar
duas das conferéncias que o intelectual daba, tamén no paraninfo, unha sobre a caricatura e outra sobre o humorismo especificaba que foran impartidas senda
este deputado nas Cortes.
O presidente da RAG, tratando
de oferecer un retrato global, recordaba tamén a relación de
Castelao coa cidade de Compostela, palas suas frecuentes visitas
á imprenta Nós , ao Seminário

Academia Galega, na coruñesa rua T abemas. T rátase
dalgunhas das pezas máis grandes realizadas por Castelao
e pertencen á série de Cegos, unha constante na obra pictórica do rianxeiro.
A situación destes. óleos, case á intempérie; é a pior das
! ~-••• · •~•• •
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•••
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•

•
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"Presencia de Castelao na Academia: textos inéditos e outras
páxinas", abre cun limiar do
presid~nte da instttución, no
que Fernández del Riego mencion a · importáncia "do seu labor", através da sua obra e as
"tafegas ideolkóxicas e emoción
que a~anearon os espíritus-".
A publicación contén diversos
discursos nos que se cita ao intelectual e político lidos na Académia por Antón Fráguas, Ramón Piñeiro e Sebastián Martínez-Risco e as respostas que lles
deron a estes Otero Pedrayo,
Marino Dónega e Anxel Fole,
16 poémas adicados á sua figura,
as reproducións de dous cadros
realizados por el e inclue tamén
unha fotografía na que se retrata
a ·Castelao acompañado por outros académicos no acto de recepción celebrado pola institución o 25 de Xullo de 1934.•

.l0calizacións posíbeis para unhas obras que chaman a berros por unha reubicación, mesmo solene, no edifício e
en condicións de seguddade e conservación. O estado
destas pezas impedira xa a sua exposición cando a mostra
antolóxica do Ministério de Cultura en 1986, sendo presidente da RAG Domingos García Sabell. +

-

.

"
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debate da literatura galega
escrita durante a Guerra civil,
organizadas polo Consello da
Cultura e dirixidas por Xesus
Alonso Montero. Escritores
marcados polo golpe cm:no Isaac
Diaz Pardo, Rairnundo Garcia
Dornínguez "Borobó" ou Pura .
Vázquez, e especialistas corno
Xosé Mª Dobarro, Xosé Ramón
Freixeiro Mato, Pilar Garcia
Negro e Carlos Casares, entre
outros, participaron no debate.
Para o Xoves está prevista unha
sesión sobre escritores galegos
en Madrid. A conferéncia de
clausura corre a cargo de Clau,
dio Rodríguez Fer.•

• Marre Garceira.s,
mestre da gaita_
tradicional
O Luns 13 de Decembro falecia
en Melide Gabriel Mato Varela
"Garceiras", gaiteiro e fundador
_do grupo do mesmo nome.
lritérprete e construtor de gaitas,
"Garceiras" foi nomeado gaitei,
ro maior do Reino hai vintecin,
co anos e mantivo o seu grupo
durante máis de trinta anos. Era
cofundador da Asodaci6n de
Gaiteiros de Galiza e promotor
da de Melide. Como Ricardo
Portela, estaba considera un dos
últimos mestres da gaita. Foi so,
terrado na parróquia de Sta.
Maria dos Anxos, en Melide. •

·: • Os monicreques de Kukas renúncia á subvención do IGAEM
A discrirq.inación par co teatro
• . -de títere5 e rnarkmetas é·a razón
: :. que dá a compañia de Os mpni,
crequen;le Kukas para·rexei.tar a
• -ax~da d_e l. 700.000 pesetas que
: lle ven de. outorgar o IGAEM n:a
• convocatória 1999;2000. füna,
lan· n8: compañia que
·-produción de O cantar da Canta,
.ruxa, qt¡.e api:esentaban á.convo,
catória, obtivo unha pontuación
que a situa entre as cinco
pr-imeiras das vintesete cornpa,
ñias apresentadas, tanto de ac,

a

tof" corno de títeres e, sen
embargo, é das que menos car,
tos recebe. A compañia de mo~
nicreqlies de Compostela, que
este ano_curnpre o seu vinte ani,
·versário, sinala o "agrávio corn,
parativo" que supóp que os dous
grupos de,títeres e marionetas
que máis carros receben non
cheguen á minima adxudicación
das cornpañias de teatro de ac,
tor, que superan os dous millóns
de pesetas. "Os custes salariais,
fiscais e de infraestrutura son os

• Viveiro e
Mondoñedo .
acollen os

complexo de Sargadelos. Ás oito
do serán ten lugar unha
hornenaxe ao último alcalde re,
publicano de Viveiro, coa parti,

cipación ·de Marica Campo e
Lois Diéguez. Nesta vila, seguí,
<lamente, celébrase unha mesa
redonda co título "A Galiza no

Encontros solYre
o Reino de Galiza
En dous días, o 18 e o 19 de De,
cernbro, desenvólvense os V En,
contros Lúdico,Culturais sobre o
Reino de Galiza, que levan a ca,
bo os rapaces de Galiza Nova e
que se celebran anualmente na
comarca da Mariña coincidindo
co aniversário da execución do
mariscal Pardo de Cela no sécu,
lo XV. Co ánimo de facer coñe,
cedora á rnocidade da História
nacional, o Sábado parte de
Compostela un autobus que fai a
prirneira parada en Cervo, no

Lorenzo Baleirón
O mesmo dia que apresentaba, en
Bueu, a edición de Diario

· bautismal dunha anarquista marta
-<:o que gañara a pasada edición
do Xohan Carballeira- Enma Pe,
dreira recebia a noticia de que ob,
tiña outro prémio de poesia, o
''Eusebio Lorenzo Baleirón", que
convoca o concello de Dodro.
Grimorio é o título do poemário
no que inclue moitas vivéncias
persoais e no que remite ás mulle,
res rnenciñeiras. O xúri que pre,
miou a obra desta xove, que ten
vinte e un anos e estuda na Uni,
versidade da Coruña, estaba for,
rnado por Antón Lopo, Xosé Fer,
nando Vila, Iolanda Castaño, He,
lena Villar e Esteva Creus. •

Rematan o· Xoves 16 as tres
xórnadas adicadas ao estudo e

.Mclrico Campo·e·-Lois Diégu,n participan
n0s Encontros sobre o ·Rein0 de Galiza.

Galiza Nova pon en marcha, nos vindeiros meses, unha campaña de nor,
malización lingüística entre a rnocidade xa que a organización xuvenil do
BNG considera que "pésie a ser o sector máis receptivo cara á língua na,
cional, segue sendo ornáis desgaleguizado". A campaña ten un tronco
comun e actividades específicas dependendo dos lugares nos que se leve a
cabo. En calqtier c:asO, os ciber, lugares de movida, as equipas deportivas
ou as autoescolas serán obxectivos desta campaña na que se repartira rna,
terial como autocolantes, cartaces e trípticos. T amén se informa aos m0'
zos e mozas da reforma lexislativa sobre a galeguización de nornes e apeli,
dos. En Compostela, Galiza Nova conta coa colaboura da Area de Nor,
malización Lingüística do concello, e incidirá especíalmente nos dber, xa
que hai cuarenta na cidade, distribuíndo vocabulário informático en
galego, coas correspondéncias en inglés e castelán. Como colofón, fara,
se unha convocatória para acudir aos xulgados e ao rexisto compostelán
para levar a éabo un· maratón de galeguización de nornes e apelidos. •

Artistas e escrltores úri€rise no tribÜto a N ovoneira
O Sábado 18 c;,elébr~s-é_~n Coh.lpostela a -homenaxe posposta desd~ _ Outiibro
•

As doce da rnañá. do dia 18 dá
_ _cornezo no Teatro Prindpal de
Compostela a hornenaxe que a
Uxio Novoneira lle tributan a
Asociación Cultural "O Gafo",
a Asociación Sócio, Pedagóxica
Galega e a Asociación de Escri,
tores en Língua Galega. Os ac,
tos son "o recoñecirnento da
sociedade galega
valor do
traballo de toda unha vida para
avanzar na identidade colectiva
do país", segundo os organiza,
d-0res. Para esta homenaxe,
cóntase co mesmo programa
que para o previsto o dia 30 de
Outubm, data na que Novonei,
ra finaba en Compostela. Inclu,
so, rnáis figuras surnaranse ao
recoñecemento póstumo ao po,
eta do Courel.
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No apartado musical, a presén,
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·cjá;~.e M~ite b~no e- Süsa~·a

tempo de Pardo de Cela", coa
participación de Bieito Lobeira,
deputado do BNG, André Pena,
historiador, e Xerardo Pardo de
Vera, cronista. Na noite, festa
musical con grupos da comarca.
Ao dia seguinte, haberá un
roteiro historico,artístico pola
zona dando remate aos
encontros unha homenaxe, en
Mondoñedo, a Pardo <keela
coas intervencións de Emilio Ló~
pez, deputado nacionalista, e
Martiño Santos, secretario de
Galiza Nova. Para quen queira
inscribirse, está dispofiíbel o te,
léfono 981 553 526.•

•O Pedrón
de Ouro recoñece
• Os ciber~ escenário da campaña
de normalización de Galiza Nova

•Xornadas
sobre a -literatura
durante
a_ Guerra do 36

•

mesmos para actores e titiritei,
ros", din, para engadir que "un,
ha vez máis o teatro de títeres e
marionetas é tratado corno unha
arte de segunda orde, a pesares
de que artistas de renorne inter,
nacional corno Valle lnclán,
García Lorca, Rafael Dieste,
Blanco Amor, Alberti, George
Sand, Alfred Jarry, etc, tiveron
a ben non só escreber textos pa,
ra marionetas, senón exercer co,
rno titiriteiros amadores ou pro,
fesionais". •

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

• Enma Pedreira
apresenta libro e
gaña o Eusebio
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A Elva Rei, a sua viuva, f~ra,
Seivane, que non pódían acudir · selle entrega da carpeta· con
.'el} _Oµtubro, completa unha .nó,
rnáis de cento cuárenta cola,
·rnfuaforrnada por Pilocha, An,
boracións de escritores, ~into~
tón Seoane, Ernílio Cao·e Mer, · res e fotógrafos que sé encarre,
cedes Peón. A ·Banda de Músi,
gou con motivo da hornenaxe
ca Municipal de Compostela
de Outubro. O que, en princí,
-onde estaba previsto noméar
pio, a organización presurnia
únhá rua co poeta do :·Courefcorno un caderno, veuse des,
tamén paitidpa- na hornénaxe .
bordado polas aportacións
do Teatro Principal, poñendo .o , chegadas de tódo o páis. Nesa
fundo ao diaporarna elaborado
carpeta indúense · as impre,
pola AS, PG. O Teatro Cachi,
sións,de Menchu Lamas, Xosé
rulo dá paso a_un recital poéti,
Mª Alvarez Cáccarno, Chus
co coh cinco escritores da xera,
Pato, Marica Campos, Lois
ción. de Novoneira: Manuel
Diéguez, Xosé Lois O Carra,
Maria, Xosé Luís Mfodez fe,
boµxo, Franéisco Rodríguez,
rrin, Bernardino Graña, Mª
Roberto Vidal Bolaño, Acisclo
Xosé Queizán e Salvador Gar,
Manzano, Pilar Garcia Negro,
cia Bodaño. Antes de pechar o · Xurxo Lobato, Francisco Fer,
acto, Flor Maceiras, Lino Braxe
nández del Riego, Xosé Chao
e Miguel Pernas recitarán poe,
Rego e Agustín García Calvo,
mas do escritor finado.
entre outros. •

-

•

ao escritor
Xosé
,,
Luís Alvarez
Na vixesimoquinta edición do
certame de narración curta "Mo~
desto Figueiredo", que convoca a
Fundación Pedrón de Ouro, resul,
tou gañadora a obra Tempo de
faios, do escritor de Nigrán Xosé
Luís Álvarez. A narración ten
como protagonista a un persona,
xe marcado polos traumas da in,
fáncia. Houbo tamén accesits
para Antón Rodríguez López,
con Delirio, e para Manuel Perei,
ra, con Sobremesa. Todos os pré,
mios serán publicados e,
ademais, no caso do prirneiro,
recebe cen mil pesetas, e os ou,
tros dous, cuarenta mil.•
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O home que
·queria ser feliz

Xosé Carlos Caneiru.

riamos que se decatara de algún
xeito esa letra inicial. Feíto o inci,
so, continuemos. Falabamos do
Pirata, ese ser imposíbel ou impa,
síbel, que el mesmo chega a poñer
este título, "darlo dun home im,
posible" e logo "diario dun home
impasible". Radicará a felicidade
en ser impasíbel? Un dos moitos
interrogantes que fican abertos.
Pero non, o Pirata non é persoa
que deixe que as causas sucedan
sen inmutarse. Todo o contrário,
provócaas. ''Loitei toda a miña vi,
da por ser un individuo normal,
cunha vida normal, cunha ocupa,
ción normal. Berrei mil veces pa,
raque se detivese o tren da vida,
para que agardase por min" (páx.
187) pero o Pirata deberá facer
causas extraordinárias para loitar

Voltaire

11

''Eu faleille do que sempre falo; do
Sobre a melancolia
único que me interesa: a imposibi,
lidade de ser feliz, a frustación de
A obra coa que Xosé Carlos Caneiro
gañou o último prémio de novela Ma,
estar vivo, a miséria da morte"
nuel Garcia Barros arrastra a un perso(páx. 166). Tal dose de esperanza
naxe a través do "diario
ag~chase xustamente detrás do
dun home immonótono e vácuo vivir. "Porque
posible". Talvez
Ta\"i-:7. rnr-·1m>cdi:i
o que eu quera é acabar coa estu, , melancolía está XOSÉ CARLOS Cfu'IB\RO
protagonizada
pidez, coa banalidad.e, coa ordina,
por un profesor
riez, cos népotes e nepotistas, cos
de literatura cuclientelares e clientelistas, cos di,
xos
tadores enmascarados, coa demo,
desequilíbrios
cracia virtual, coa cegueira ... "
emocionais léva(páx. 165) :
nos a unha permanente melanNada novo
colia. E, sen em·~~.~"'."'
baixo o ceo,
bargo, di o autor
·tal temática Non se pode
que non é unha
vén sendo alinovela de resignación, senón un canto
mento habi, acusar a
á liberdade. T amén son páxinas para
tual do corpus Caneiro de
amasar como o amor significa tamén
esperanza. Editada en ESpiral Maior, ta,
novelístico de, non ser un
mén responsábel da publicación da anCaneiro, o escritor
terior novela de Caneiro Os séculos da
imparábel
lúa.+
social,
progreso da
estupidez. Pe, de escribir
ro hai algo evasións
lnventário de versos
que o alonxa
dos existen, porque é
Desde a emigración-en Eus a i e éganos Inventario esquencido da
ciaListas, os precisamente
existéncia, de António Vázquez Tieexistencialis, o contrário.
rra, versos que
tas non que,
inciden, como
rian cainbiar o
en anteriores
mundo, só o desprezaban (Pirata
ocasións, no
desterro, na fudixit, vid. páx 165). Con tal pro,
xida, no esquepósito, querer cambiar o mundo,
zo, na dar, no
Caneiro, o Pirata non se decide
desacougo. Anpor unha reprodución fiel que de,
tónio Vázquez
núncie o caos deste mundo absur,
naceu en
do, para tal propósito opta polo
Distriz, Monforte, ainda que de
camiño da análise. Tal.vez melan,
cativo
eolia está construida sobre dóus pe,
transladouse a
ares que se alternan e complemen,
Euskadi coa sua família, a quen lle
tan: a vida exemplar do Pirata e a
adica este libro xunto ao escritor
análise que este fa¡ da realidade.
Manuel Maria e a sua compañeira
Saleta. Presidente da asociación cul,
Atopamos entón capítulos que
tural "Rosalia de Castro", de
son pura análise social (a análise
Barakaldo, que edita o libro, xa putamén é en si denúncia) e outros
blicara hai catro anos O fume das cin,
nos que prima o acontecer nove,
sas . Ilustrado por Milo Mosteiro.+
lesco, estabelecéndose entre am,
bos un continuum no cal un expli,
ca, complementa e provoca ao ou,
Enjamio,
tro. Asi é que ascendemos e des,

por ser feliz, hai quen pode ser fe,
liz na vulgaridade e debe bordear
perennemente as marxes do lado
escuro da humanidade. Engada,
mos que a felicidade é sinónimo
de amor, no fondo o Pirata o que
busca é o amor, horno ou hetera,
sexual, como sexa.
Despois do dito non cabe máis
que calificala de novela existen,
cial. "Aprender da rebeldía. Eis o
verdadeiro existencialismo. Hei,
degger, Kierkegaard, Jaspers, Marcel, Sartre... " (páx 165). A partir
da peripécia vital do Pirata, Ca,
neiro trata de explorar nos inters,
tícios máis fondos do ser humano
para tratar de achar camiños que
lle proporcionen unha dose míni,
ma e imprescindíbel de esperanza,

(Pasa á páxina seguinte)

escritor e ilustrador

Unha viaxe que leva á Africa a Hipólito e Tina e á
avoa Vidalina,
que ten un cometido especial: atapar á lua, xa que
desapareceu. ¡Alguén roubou a
lúa!, aparee~ na
colección "Arbore"
de Galaxia e trátase
dun traballo coro,
pleto de Enjamio,
que ilustra e conci,
be a história. Nesta aventura, recria
aos curiosos seres que os tres expedicionários van acopando no camiño:
desde un profesor que construe unha
nave voadora a base dunha dentadura
postiza até unha vella que le os pensamentos da xente no seu chapeu. +

FENDA, LOUCURA
EMORTE
Karen Blixen
Charlotte Perkins
Emilia Pardo Bazán·

X. L. Méndez Ferrín

conta de libros

------¡

Titulo: Talvez melancolía.
Autor: Xosé Carlos Caneiro.
Edita: Espiral Maior.

Eis a cuarta novela de Xosé Car,
los Caneiro, a segunda que ve a
luz este ano, ainda fresca na retina
a sensación de plenitude que
emana de Os séculos da lúa, esa
decidida aposta pola procura de
beleza con tantos referentes e de
~ dificil parangón, esa novelaza.
E, pois, a cuarta novela que Ca,
neiro publica, pero non é a cuarta
da saga. Hai que situala antes de
Un xogo de apócrifos, facendo pa,
rella con O infortuNio da soidade,
coa que comparte ao Pirata, á
Mamá e, sobre todo, o seren no,
velas de protagonistas. Que nove,
la de protagonista é Tal.vez melarv
colía, é a novela do Pirata, o ven,
dedor de botas altas. O Pirata é a
novela enteira. O deseño editorial
apreséntanos un discurso estrutu,
rado en tres partes, os títulos dos
capítulos de cada unha de elas
conforman, a xeito de acróstico,
os seguintes sintagmas: "o vende,
dor de botas altas soñaba con ter
alguén que o amase", "o vende,
dor de botas altas soñaba con ser
feliz". Hai algo máis, hai texto que
antecede á primeira parte, tres pá,
xinas, e out.ras carro que van des,
pois da terceira parte, pero iso
non invalida o que dixemos, esas
sete páxinas existen porque existe
o Pirata, ese ex,profesor de Litera,
tura que sofre un abafante com,
plexo de &lipo e exempllfica nas
suas carnes a liña difusa que a
mente humana se empeña en tra,
zar entre a loucura e a lucidez, en,
tre o instinto e a razón. Obrigado
é sinalar que, para unha máis doa,
da leirura do acróstico, agradece,
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História
do protestantismo

VIDAS
SENLLE/RAS

OPENSAMENTO ·
POLÍTICO DE MURGUÍA

Darío Xohán Cabana

Ramón Máiz

O protestantismo en Galicia, que ven
de publicar Benito González
Raposo, recolle
a incidéncia
deste movimento relixioso no
país, no periodo
que trancurre entres as duas
Constitucións de
1869 e 1931. Este volume é só un
adianto da investigación que está a
levar a cabo dentro da Universida,
de da Coruña. En Xerais. +

:· ."
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C_) COQdeL
A Peneira
Xornal galego de
información xeral
N" 267. II quincena de Ourubro de 1999. 200 pta.
Dirixe: Guillermo Rodríguez.
Edita: Egasur.

'"

A detección de gas lindano na parróquia
de T orneiros, no Porriño, protagoniza o
apartado dedicado á información comarcal.
Este periódico analiza profundamente as
causas da preséncia deste gas tóxico no ar
da zona, os
primeiros indícios, a reacción do
alcalde, Xosé
Manuel Barros e os traballos que a
Xuntade
Galiza fa¡
actualmente para lle
poñerremédioá
situación.
Outro tema analisado é a decisión
maioritária do Concello de Ponteareas de
retirar todos os elementos de simboloxia
franquista, como o busto do ditador Franco
da Praza Maior ou o nome de ruas. •

Les Noticies
NQ 165. 21 de Payares de 1999. 150 pta.
Dirixe: Inaciu Iglesias.
Edita: Publicaciónes Ámbitu.

Este xornal asturiano, escrito integramente
en bable, destaca nesta edición os traballos
que desde a Asociación 'Pautu por Asturies'
se están facendo para conseguir a aprobación dunha Rádio
Televisión
Asturiana que
emita en bable. Tamén
adican unha
reportaxe a
analisar a
alta siniestralidade da
Autoestrada
Y, que une
Avilés,
Ovieue
Xixón.No
eido cultural, saliéntase a obtención do prémio de poesia Xuan
María Acebal por parte dos poetas Milio
Rodríguez e Martín López-Vega. O alcalde
da vila de Colunga amosa a sua satisfacción
pela criación do 'Muséu Xurásicu' que se
vai erguer nesta localidade. •

(Ven da páxi~ anterior)

cendemos do concreto ao abstracto, do exterior ao interior. E como
ponte, tamén na novela, a literarura, sempre a literarura, lembre,
mos que o instrumento de que bota man o Pirata para a sua análise
é precisamente a escrita. Moitísimos son os escritores e obras das
que se fala (tamén é novela metaliterária); Cunqueiro, Pessoa,
Proust (Macel, Marcelo), Kafka,
Borges, Henry James, Torrente,
Victor Hugo, Otero Pedrayo, Cortázar, Chéjov, Camus, Ende son
só algúns. Claro que, a literarura
non é a única manifestación artística que aparece, tamén están o cinema, a pinrura, a música ou a televisión, porque é mala de enten,
der calquera manifestación artística con princípio e fin en si mesma. Do que non se pode acusar a
Caneiro e de non· ser un escritor
social, de escribir evasións (lémbrese o que se fuco con Cunqueiro,
_non vén mal lembralo, salvas as
distáncias todas), porque é preci,
samente o contrário, é un escritor
de un innegábel fondo social precisamente porque a literarura é pa,
ra el unha via, un camiño (como
o é para o Pirata) para entender a
sociedde e tamén para transformala, utopia, se se quer, pero que seria de nós sen a utopía?, como poderiamos aspirar a ser mellores?
Segundo se desprende da novelística de Caneiro, entendemos,
o escritor social non precisa retratar a sociedade (entre outras
cousas, pensamos, porque xa o ·
leitor a ve), a sua análise pode
moi ben partir do asunto máis inverosímil, asi se escreben as grandes obras, as inmortais, cando o
escritor demostra tamaña habilidade; evidentemente esa teoría
supón unhá meirande literaturización que a simples "reproduc,
ción" da realidade con palabras.

Periódico labrego
de información técnica e
sindical

O voceiro do SLG-Comisións Labregas
sinala, nesta edición, como temas sobranceiros da actualidade agrária a
mobilización do sector da carne de vacun,
para reivindicar que as axudas para os vacuns machos
non sigan discriminando o
noso país e os
últimos acontecimentos ao
redor do sector do leite e
o reparto das
últimas
500.000 toneladas que
están por
riba da cuota permiti1
da. Outros
aspectos tratados son os xuízos pola tractorada, a aprobación do Pedegá ou a proliferación da agricultura tranxénic;a. •

Novelq. existencial, cun remate
aberro, curioso, atrevido, lonxe do
negativismo que caracteriza moitos destes discursos. Outra ocasión
máis para goce do leitópatas. •
XOSÉ M. EIRÉ

1

Fouce

N 2 179. Outuhro de 1999. 300 pta.
Dirixe: Lídia Senra
Edita: Edicións Fouce.

Palabras, a palabra é outra das
claves na obra de Caneiro, a obsesión pola palabra é perceptíbel
en todo momento, é un dos seus
sinais de identidade. Máis outra
vez, vólvenos deixar un discurso
cunha lingua moi rica directa,
poderosa, culta, intelixíbel, pala,
bra que crea, palabra que recrea.
Capítulo especial merecen os
neoloxismos, como sempre, usa,
dos con mesura e puntualidade
exquisitas. Concretamente, en
T alvez melancolia a linguaxe retórcese como un contorsionista,
tal e como se fai co discurso, e é
espello do estado mental do Pi,
rata, abaneando entre o periodo
longo e. pausado, e a oración que
se trunca en periodos curtos, mínimos, mesmo sen nengun tipo
de pausas (ás veces). Inclus~ve a
ortografia ten releváncia, tamén
se quebran as regras ortográficas
ás veces. Pero unha análise social, a literária, a peripécia, a lingüística... de tal maneira que logra un discurso que prende como
un imán ao leitor porque continuamente 6 sorprende coa agu,
deza e sensibilidade analíticas ou
coa peripécia novelesca, imaxinativa e peculiar. Moi diferente
a Os séculos da lúa, non ten o seu
barroquismo, ten unha forma
moito máis moderna e, para o
leitor tamén é máis sinxelo de,
codificala. Só cabe apoñerlle que
as tres páxinas iniciais non teñen a forza narrativa coa que comeza a primeira parte e despois
non abandona a novela nunca; a
parte de iso, resulta curioso e sig- _
nificativo que a trasgresión das
regras non sexa sistemática.

A nova aventura
de Milladoiro
Tdulo: Auga de Maio.
Grupo: Milladoiro.
Edita: Discmedi Blau.

Despois de máis de dous anos de traballo, MiUadoiro publica este disco que
inclue dez temas tradicionais e cinco
composicións próprias: O Santo de Pól-

vora, Romance de Triacastela, Polca da
Malúa, Moraima e No Confin dos Verdes
Castros. Auga de Maio apresenta como
artistas invitadas a Olga Cerpa (Mestisay) interpretando Estreliña do Luceiro
e a Ana Belén na peza Moraima. Ana
Belén xa cantara temas do grupo hai
15 anos para a banda sonora da película "Divinas Palabras". A Olga Cerpa e
Mestisay coñecéronos hai outros tantos, cando foron convidados a tocar
nas Illas Canárias. Ao carón de Antón
Seoane, Xosé Ferreirós, Nando Casal,
Rodrigo Romani, Xosé António Mén-

conta de discos

O riso
subversivo de

Mofa e Befa
Mofa e Befa conseguen, cos seus
novos números cómicos, facer
rir. Facer rir é difícil. Pero hai
moita grácia no que cantan.
Moito inxenio. Moito traballo.
Moita sinceridade. Son do mi,
llorciño que ternos no teatro galego Eu puiden velos na sala
Nasa, un bón sitio para fa lares
co mundo. Mofa e Befa falaron
por nós sobre as causas. O teatro
é un intermediário entre o ser
humano e o mundo.
Rinse dunha política hipócrita
e da hom'bel censura. E do funcionamento dun país, Galiza,
que funciona mal. Rirse é unha

11--------

dez e Moncho García estréase como
membro da formación o violinista
Harry C., logo dun transitório retorno
de Laura Quintillán, con que recuperaron a formación inicial durante os anos
1997 e 1998. A edición deste novo disco, despois de 22 anos desde a criación
do grupo, coincide coa publicación do
libro MiUadoiro, mais que un grupo "de
música folk do que é autor o crítico de
música Xoán Manuel Estévez. Os Milladoiro con(fm que "no percorrido do
día a dia aprendimos que este tempo
nos obriga a estar imensamente agradecidos a cada un dos que, no seu
momento, nos animaron a voar e a
quen, hoxe en dia, nos dan enerxia para manter a singladura, unha viaxe, un
seguir adiante que é como beber dun
fermoso cántaro de Auga de Maio". •

editora e disrrbudiora recollen aos artistas máis exitosos do seu catálogo. Su
Ta Gar, Fermin Muguruza, Etsaiak,
Berri Txarrak, Joxe Ripiau e Fermin
Muguruza conforman a representación
basca do disco de rock, acompafiados
de grupos como Zebda, o combo francés, Lumumba, a realidade social da
Arxentina vista pelas duas voces de
Todos tus Muertos, Decibelios, "igual de
borrachos pero moito máis fachendo,
sos", e Manolo Kabezabolo, coas "gafas de sol". De potente son inclúense
un tema dos hard-corianos ]awbox e,
como grande momento, Banana Meltdown, un dos froitos da colaboración
entre Jon Spencer Blues Expl.osion e
Dub Narcotic Sound System. Polo
segundo volume, adicado ao hip hop e
aos DJs pasean Skrau:h Comando, Payo

Malo, Elements, 7 Notas, 7 Colores,
Ger0Tlad6n, etc. Este quinto volume

O balance musical
de Boa
Tdulo: Universonoro. Volume 5.
Grupo: Vários.
Edita: BOa.

Co obxectivo de superar as cincuenta
mil cópias, Boa lanza o quinto volume
de Universonoro que conten dous
compactos, un adicado ao rock e outro
ao hip hop. Cunha presentación que
emula aos vídeo-xogos -ainda que c;o
aviso "lsto non é un xogo, atrévete
con el"-, os galegos que conducen a

continua tendo o atractivo do prezo,
mil pesetas menos un peso. •

forma de reflexionar. Eles consiguen facer pensar ao público.
Baixo a bonita metáfora do humor. Retratan a policías, médi,
cos e políticos ruins, malos.
Arrancando a falsidade e a fri,
volidade de todos eles, para
mostralos nús, indecentes e indefensos. Expostos á mirada
cruel da xente da rua. Unha
mirada crítica, pensativa, sinceira.
O traballo de expresión corporal e oral dos dous actores é fa.
buloso. Conseguen entreter, sed u,
cimos, atra- Rir é reví vir.
pamos. Con,
seguen que, O riso de
con eles, o Mofa e Befa
pasemos ben. éunha
O que dura a
función
é forma de
unha garga- revolución
llada contí- que debemos
nua. Pero un
ver e
riso con trasagradecer.
fondo, pensado,
elo.cuente, significativo.
Conseguen unha obra, dividida
en sketches ou obrifias pequenas, con moito peso.
Non hai nada que rache a tensión. Non hai nada que luxe ou
que sobre. Todo é perfecto. Todo está encaixado como unha
cáixa china, envolvéndoo nunha sensación de benestar físico e
sensorial. Hai escatoloxia, hai
entretenemento, hai fantasía.
Unha fantasía arrancada da realidade social. Entretecen a obra,
un bonito regalo. 1
A obra enteira é un ataque ao
poder e quizáis por iso nos sentimos tan ben cando a ollamos.
porque nos rimos de cousas sé,
rias, das que nunca se nos ocorreria rimos na normalidade das
nosas vidas. E rirse do sério é un
desafogo para calque ira. Mofa e
Befa conseguen este xogo dificil.
Rachar as tripas do poder. Desfacer a vida e reinventala.
A linguaxe teatral, grácias a
xente intelixente como eles,
non morre, non desparece.
Nunha época na que morren
moitas linguaxes, absorvidas_pó,
la linguaxe opaca e dominante a
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nación, através do seu teatro, re,
nace, respira.
Eles renúncian ao siléncio e
atrévense a falar. Fan da mímica
unha expresión poética, unha
metáfora social da crise na que
estamos, incómodos, instalados
e instaladas. Sofremos a medio,
cridade do sistema e necesita-:
mos fuxir. Fuxir, a través dos
ollos críticos de Mofa e Befa, un
duo bohémio e máxico da esce,
na actual galega.
Fan, coa palabra, bonitos debu,
xos na atención do público. Pin,
tan un mundo mellor, no que to,
dos sabemos rimos de canto nos
arodea e nos fai dano. Axúdan,
nos a sair da presión á que esta,
mos submetidos e submetidas.
Mofa e Befa liberan a nos a parte
violada, fan que nos reconcilie,
mos coa nosa vida, tan fermosa e
tan brutal ao mesmo tempo.
Segmentan a obra, para que se,
xa máis doado entendelos. A inmediatez é un signo dos nosos
tempos. A necesidade dunha co,
municación rápida e eficaz. In,
fluidos quizáis polo audiovisual,
esa gran poténcia que levamos
sobre os ombros Mofa e Befa ga,
ñan a dificil batalla da comunicación: logran transmitir, empa,
tar, impactar. Logran a catarse
en todos nós. Nós, que tan atados estamos por tantas cousas.
Cousas que nos baleiran por
dentro e que nos fan sentimos
mal e sós. Estes actores expresan
maxistralmente moitas ruinda,
des do tempo moderno. Inven,
tan un riso crítico. O riso crítico, subversivo e próprio deles.
Un riso que nos sirve para des,
conxestionar a cara. Para desfacer o noso inmovilismo na vida.
O teatro de Mofa e Befa é libre e
sinxelo. Son como dous nenas
xogando a ser paiasos e pasalo
ben. Son como dous nenas que
rachan a fatalidade que hai en
todo n6 . Que non transforman
e nos transportan. Que de algunha maneira, amasándose, exhi b fndose, axúdannos . A arte
axuda a camiñar e a rachar ca,
mifios. A civilización non poderia continuar senón fose pola arte. Sen arte seriamos indivfduos
morros. Sen a capacidade de rir-

frCCróN
l.

ELA,
MALDITA ALMA
Manuel Rivas.

nos das cousas estaríamos atro,
fiados e imposibilitados. Sería,
mos máis febles, máis' fáceis de
controlar e manipular. Sen comédia apagariase o mundo.
Trala comédia está a traxédia
agachada, cos seus dentes de patíbulo. A tristura sempre existe,
nunca marre. Pero vivir consiste
tamén en rir e xogar. Divertirse.
Facei:_ rir é dificil e digno de lou;
bar. E abrirse na vida e loitar. E
rachar a cara séria e enferma. É
saber rir como os nenos pequenos, de calquera causa, por cal,
quera chiste. Rir é revivir. O ri,
so de Mofa e Befa é unha forma
de revolución que debemos ver
e agradecer.
Porque subverten transpiran,
respiran. Fans da vida un espacio autónomo e libre. Axudan a
camiñar ao dia seguinte palas
ruas. Convéncennos de que hai
que relativizar e desfrutar da luz
e da vida. Rachar os problemas e
abrirse á vida e bailar.
Se un político ou un médico ou
un policía nos ataca debemos
opoñer resisténcia. Este mundo
clasista e xenófobo é unha mer,
da. Debemos continuar vivendo,
alegres pero moi críticos coas
cousas. Criticar o mundo é roubarlle a sua beleza falsa. Se nos
maltratan debemos reaccionar.
Se nos rouban a autonomía do
pobo o povo tén que reventar e
berrar. Manifestarse. Falar. Opoñerse ao suicídio.
Hai reflexión baixo os números
cómicos, aparentemente triviais,
de Mofa e Befa. A boa interpre,
tación axuda a damos rnensaxes.
T eñen o gran poder de refacer a
metáfora do riso e do humor.
Quitan por un intre o gran peso
do mundo sobre a xente que
asiste como público. Rindo e pasándoo ben somos máis libres e
conscentes. Máis sinceiros e
máis humanos. O teatro de Mofa
e Befa axuda a liberar a nosa parte atada e maltratada. Véndoos e
escoitándoos reconstruimos o
país e a história. Reconstituímonos como seres vivos con dereito
á vida e á felicidade. E gañamos,
rindo, a loita contra o poder.•
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Os cantos saen
dos libros e métense na fe ira
O I Salón dn Lilrro Infantil e Xuvenil convida á leitura
Todos os coléxios de Ponteve,
dra estaban convidados a parti,
cipar no I Salón do libro infantil
e xuvenil. A demanda foi tanta
que os organizadores non poide,
ron dar abasto para atender a
tanto cativo. Contacontos e
obradoiros de ilustración procu,
ran a atención dos roáis peque,
nos que se achegan con engado
á leitura. Xunto as experién,
cias infantis o Salón, promovi,
do polo Concello de Ponteve,
dra, mostra as navidades edito,
riais de literatura infantil e xu,
venil e oferece tamén unha am,
pla programación para adultos.
A partir das dez da mañá o Pazo
da Cultura de Pontevedra énchese
de cativos que van a aprender a
disfrutar cos libros. A Maga Rula,
na, os de Pavís,Pavós e Maria
Campos son os encargados de
captar a atención dos máis pequenos que participan e atenden in,
teresados ás histórias que lles con,
tan. T amén os coléxios son protagonistas do taller de ilustración
que imparte Óscar Villán, Prémio
Nacional de Ilustración na última
convocatória do concurso.
Unha das organizadoras, T areixa Alonso estima que_estas experiéncias de animación á leitu,
ra son "fundamentais nos tempos que corren co apego que os
cativos teñen a aparellos tecno,
lóxicos. Compre estar pendien,
tes de que se acheguen aos libros, traballar tamén a atención
como fan os cantos que requiren
dun desenlace e non son tan in,
mediatos. Teñen que formar
parte da própria educación aos
nenos". O salón ten corno lema
A voz da memória xa que esta
prirneira edición se adica á tra,
dición oral. "Os contos prove,
ñen da tradición popular que é a
primeira literatura e por iso decidimos que fose o motivo deste
encontro" comenta Alonso.
De camifio para as aulas onde se
desenvolven os obradoiros, os
pequenos fitan nos libros convertidos en bonecos e divertidas
montaxes que van ocupando os
distintos andares do edificio. Nas
paredes pendúrase as exposi,
cións, ''Libros para soñar" de Ka,
landraka Editora, "Debúxame un
· conto" da Fundación Caixa Ga,
licia,Galix, e "El Regalo" do
Concello de Gijón e a Editorial
La Galera. O Salón -que está
aberro do dia 13 ao 17 de De,
cembro~ tiña tamén como ob,
xectivo mostrar o traballo que no
pafs se está a desenvolver no
mundo da edición de textos in,
fantis e xuvenis pero o interese
mostrado por coléxios e adultos
interesados polo tema está mes,
mo a desbordar as espectativas da
organización. De todos xeitos, a
mostra aberra ao público dos últi,
mos libros editados no país mostra, ao dicer de T areixa Alonso
"que se están a facer cousas inte,
resantes, en especial nos últimos
tempos, coa aparición tamén
dunha editorial especializada e

cións" comenta Alonso. Nas noites, o Espazo Cultural Camawey
está a receber a préséncia dos
contadores Quico Cadaval, Pau,
la Carballeira, Amália Bermejo,
Maria Campos, Pep Durán, T.
Boyles e
Casilda
Regueiro.

que atende aos primeiros leitores
como é Kalaruiraka e outras propostas de moita calidade".
A programación do Salón saiu tamén das dependéncias do Pazo
de Cultura
para se adentrar na cidade, en especial nos cen,
tras de ensino. Todos os
centros de
secundária
do concello
receberon a
visita
de
contacontos
mentras os
de primária
foron os que
máis deman,
ciaron a asis,
téncia ás instalacións do

Salón do libro
infantil e xu.venil. "Quedaron fóra
uns 3000 cativos que solicitaron
a participación nos contacontos
porque non se podía atender tan,
ta demanda pero todos foron
convidados a visitar as exposi-

Ás tardes
o progra,
ma cén,
trase nos
maiores,
con talleres de fe,
derico
Martin,
José A.
López Pa,
rreño,
Amália
G. Berme,
jo e David
· Otero e
relatórios
e mesas redondas sobre a ani,
mación á leitura en bibliotecas,
librarías ou coléxios, que están
rexistrando unha especial atención dos estudantes de Xardin
de lnfáncia. •

Xosé M. Beiras

Abellópez

Apoboación
galega ·
no ·século XX
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·¡
o ·n de a'iopamos as orixes do te( atr~ en galego?
Como todo teatro en lingua románica, nace nos oficios paralitúrxiccit O problem~ é que -non
hai teatro medieval galego polo
hto que se utiliza na Europa
Occidental da Idade Media.
Aqui mantense o rito mozárabe
máis tempo que no resto de Europa, e por tanto, ese tipo de litúrxia non dá paso ao teatro.
Cando nace o galego, no século
XVI, estamos xa na orbita política castelá e o o que naceria seria un teatro popular. Xa ninguén discute que o houbo, ligado á liturxia e ao Antroido.
Consérvanse A contenda sobre a
pesca no ria Miño, e no dezaoito,
o Entremés do Portugués, o cal
amosa que houbo teatro galego
desligado <lesas festas tamén.
Despois, no XIX, hai testemuñas
concretas de que existia o teatro popular, como A Casamenteira. En calquer caso, as orixes
do teatro galego remóntase aos
séculos escuros; non existe na
Idade 'Media, ao contrario que a
lírica.

Laura Tato
'As lrmandades apostaron por un teatro
nacional'

Houbo algun momento até
1936, no que as compañias se
profisionalizasen?

-0- A. ESTÉVEZ

QuE

]AMBRJNA, GALO SALINAS, LUGRIS, NAN DE AÚA.Rlz ... SON ALGUNS OOS N9MEs.
LAURA TATO RECUPERA PARA A HISTORIA DO TEATRO (EDICIÓNS A NOSA TERRA). 0 PRIMEIRQ YOLlfME ANALISA DESDE AS ORIXES ATÉ 1936, MOMENTO NO QUE SE TRUNCA A TRAXECTÓRIA DUN XÉNERQ-M<3ITO'MÁIS FEBLE QUE A LÍRICA
E A NOVELA. DAS POLÉMICAS ENTRE AUTORES, '00 USO QUE DO TEA1].QJ<iXo· O REXIONALISMO E, MÁIS
TARDE, AS lRMANDADES, ou DOS INTENTOS FALLIDOS DE CRIAR UNHA ESCOLA DRAMÁTICA NACIONAL DÁ
CONTA ESTE TRABALLO QUE RECUPERA NON SÓ AOS DRAMATIJRGOS SENÓN AOS ACTORES E ESCENÓQRAFOS.

Chega o século XIX, e que papel xogan os precursores?
No caso do teatro, o periodo
precursor hai que prolongalo
até 1882. Mantense a nível popular pero o movimento provincialista é alleo ao teatro e
non se incorpora ao movemento rexionalista até ese ano, coa
estrea de A fonte do xuramento.
As causas de por que os precursores non se preocupan polo teatro atópanse no contexto. Figuras como Murguia non
ven en perigo o nível oral da
língua, ven a necesidade de
criar un rexisto culto, literário.
Queren romper coa imaxe da
barbarie do país e non conceden importáncia ás manifestación orais. Cando, a finais de
século, o galego comece a perder falantes, darase unha preocupación por manter a língua,
que conta co teatro popular,
oral.

Os rexionalistas coidan que
aquel teatro confirma a idea da
barbarie. Que acontece? Que o
teatro dos primeiros rexionalistas
está tan afastado do popular que
non consigue conectar co público. Vai ser Lugris Freire, cando
volte da emigración, quen recupere o carácter popular.
A emigración galega producia
teatro?
Na emigración Armada T eixeiro e Lugris esquecen os preconeeitos dos rexionalistas de aqui,
como as imaxes idílicas. Conxugan elementos do teatro popular co culto, chegan ao público. Cando se estrea na Habana Non máis emigración, de
Armada Teixeiro, fanse catro
edicións da obra, é un éxito
tremendo. Cando volta, Lugris
pon en escena conflitos sociais,
como o caciquismo e, claro,
conecta co povo.
O leitor descubre que a princípio de século se fundaba unha

En 1917 aparecen por primeira
vez grupos monolingües e que
deciden especializarse nun tipo
de teatro, é o caso de A
Terriña. Mentres resultaba
normal que os coros populares
tiveran un grupo de teatro, que
de súpeto aparezan un grupo de
amadores só facendo teatro social en galega é novidoso. É
cando as lrmandades, deciden
que chegou o momento de
criar un teatro nacional e fundan o Conservatório. O pro,
xecto é semellante ao que van
facer a xeración Nós en narrativa e a xeración vangardista
en lírica. A intención que teñen é cortar co teatro costumista e vencellado ás clases populares. Son os anos dos cadernos de Castelao, nos que en
París tomaba notas sobre o tea,
tro da arte que habia que cons,
truir na Galiza.
As polémicas continuan até os
anos da República?

Mentres os rexionalistas percuran a imaxe dun país idílico e
tradicional, o teatro popular é,
naquel momento, burlesca, satírico, picante.

.,

tre os rexionalistas xa que o director da escala, Galo Salinas,
non esta de acordo con estrear
a Lugris, cuxo teatro anima ás
clases baixas, e abandoa. Non
deixa de existir o teatro popular, ainda que os rexionalistas o
agachen, pero o certo é que
non se pode falar dunha "eclosión" até 1915.

ANDRÉS PANARO

escola dramática galega.
A criación do que seria un teatro rexionalista, con vocación
de formar parte da literatura
galega comeza en 1882, pero
neste século non vai trunfar
por várias razóns. Primeiro, escrébese un teatro dramático
para contrastar coa comicidade
do popular, o que fan Francisco
Maria de la Iglesia e os seu seguidores. Queren captar ao público culto e urbano collendo
como modelo o teatro de cos-

turne, que nacera ·p ara rachar
co romantismo e ·situar ao ser
humano no tetaro social. Reco,
llen feitos que, unha parte dos
seús correlixionários, éonsideran negativos, por exemplo as
loitas entre mozos de parróquias. Hai un sector dos rexionalistas encabezado por Euxe,
nio Carré, que consideran que
aquilo é unha barbaridade.
Histórico ou costumista, asi era
o primeiro teatro rexionalista.
Ademais das polémicas, deben

conseguir que os actores quei,
- nin interpretar en galego. De
- feito, a primeira actriz en A
Fonte do Xuramento foi unha
francesa. O que representa non
interesa á sociedade. Trátase
dun teatro que non nace para o
público que ten que nacer.
Cando volta Lugris da emigración e se decide criar na Coruña a Escala Rexional de Declamación, as obras de Lugris arra,
san. De calquer xeito, a escola
desaparecerá polas pelexas entre actores, e os conflictos en-

N esa percura de renovación,
forxaranse novas polémicas. A
renovación foi tan drástica,
que a un sector das Irmandades
vencellado ao teatro pareceulle
mal. Para a estrea do conservatório, utilizan a obra que lle
encarregan a Ramón Cabanillas, A man da santiña, que se
desenvolve nun pazo, e adaptan unha peza naturalista. Pero
o conservatorio só chega a
1919. Os conflitos entre o sector culturalista e político das
Irmandades impedirán que o
teatro adquira a categoría da
narrativa. De calquer xeiro,
son anos bos para o teatro, do
17 ao 23, con. Caso c mo o de
Álvaro das Casas, que senda
un rapaz fai propostas que se
adiantan ao que será La Barraca, dicindo que o que se precisa
é un teatro histórico, que se libre dos escenários e se vaia ás
aldeas. Durante a ditadura de
Primo de Rivera córtase este
proceso de renovación e vóltase ao folklorismo. Chega a República e o teatro galego carece
de poder real. Ademais homes
como Castelao, Vilar Ponte ou
Álvaro das Casas están mergullados na política. E, en troques, na asemblea do ano 1934
do Partido Galeguista, debátese
unha ponéncia sobre teatro.
A só dous anos do golpe.
Non podían prever que era demasiado tarde para o vacio que
se viña enriha~ Durante a República houbo grupos q~e vivían do teatro. Nese momento
hai un programa para o teatro
en galega que se frustra; é o
momento da Pimpinela, de Castelao, do teatro de máscaras de
Otero Pedrayo e de Matria de
Álvaro das Casas. Coa Repú,
blica, o teatro voltou ás orixes,
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Ultimas navidades
O minti.reiro
O paxaro de ouro
Xaniño espido, pelica de ovella

As fi.llas do zapateiro
O vello do monte
A princesa e xi.gante ·

o

A serpe da fonte
O neno que bagoaba perlas
Os demachiños

colección

Cantos ·Populares
Historia do
teatro galega

Caciquismo
e eleccións
na Galiza
da II República

O outro la.do
da música , a poesía

colección

Campus

c al e cci6n

Historia de Galicia

A PROOlXJÓ ~flÁl.ICADOSG\SIREXOS
,,,.. .. ~-s.-

e b l e ~c e i ó n

Historia
da Arte Gakg(l
Fascículo 13:A Producción metálica dos castrexos
Fascículo 14:0urivaría castrexa
Fascículo 15:Cerámica castrexa decorada
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cos e que levou a unha dinamización editorial". Entende o
autor de Casa ou sombra que
esta que remata foi unha dé·ca-;;
da "moi activa na que conviviron por vez primeira tres xeracións, xente moi nova confluiu
con Pura e Dora Vázquez, Bernardino Graña ou Manuel Maria. Publicamos uns 70 poemários ao ano fronte aos dez ou
doce qu e se editan no Pais
Vasco. Revitalizáronse tamén
os colectivos e grupos literários
que dinamizaron o _mundo poético e que est~ a ter repercusións moi positivas".

Cen poetas publicaron
o seu primeiro libro nos noventa
Letras de Cal edita a antoloxia 'dEfecto 2000'
-O- CAR ME V IDAL

21

DO CENTO QUE PODERIAN SER.

CADA QUE AGORA REMATA . PLURALIDADE DE PRO ..

Ü CRITÉRIO ERA ESCOLMAR AOS PO~TAS QUE PU ..
BLICARON O SEU PRIMEIRO LIBRO NOS ANOS NO ..
VENTA E O CONSELLO EDITORIAL DE LETRAS DE
CAL FÍXOSE CUN LISTADO QUE RECOLLIA CEN NQ ..
MES DE AUTORES QUE SE DERON A COÑECER NA DÉ ..

PQSTAS ESTÉTICAS, DINAMISMO SOCIAL, DESACRA ..

QUEDARON EN

A introducción de dEfecto
2000. Antoloxia dos poetas dos
90 non podía ser máis optimista. A nómina dos cen novos
poeta con libro non é máis, ao
seu ver que o "reflexo da realidade que se viviu na nosa poesia nesta década, coa implosión

de novas propostas poéticas,,
que fan adiviñar un próspero
futuro "lírico. O consello editorial de Letras de Cal -composto
por 18 poetas- reuniuse para
valorar a nómina global e por
votación decidiu o listado que á
fin compón a antoloxia.

LIZACIÓN DA LÍRICA, COI N CIDÉNCIA DE VÁRIAS XE ..
RACIÓNS EN ACTIVO, RENOVACIÓN E RUPTURA E UN ..
HA FORTE INTRODUCIÓN DAS MULLERES SON PARA OS
POETAS ALGUNS DOS SIGNOS DESTES ULTIMOS TEMPOS.
Un dos membros do consello,
Rafa Villar, estima que, de ter
en conta a publicación en
obras colectivas ou revistas o
número de novos poetas elevariase a douscentos. ·"Non se
aprécian liñas claras nen estéticas de grupo, o que si coinci-

den é na desacralización da poesía que recolle tamén a lingua
falada para a expresión literária" sinala Rafa Villar quen defende tamén como un obxectivo da nova poesía a "conquista
do público que se buscou a
meio de recitais e actos poéti-

Ruptura estética e pluralidade de propostas
.

Y/

Comezou a publicar poesia no
1992 con A lúa no probador e
Persianas , pedramol e outros ner..
vios e agora dirixe a colección
Ablativo Absoluto de Edicións
Xerais. Fran Alonso, na nómina tamén de dEfecto 2000 é un
dos actores da ruptura estética
que se produciu na primeira
parte da década e asi o recoñece. "Determinadas persoas optamos por romper coa estética
dos oitenta ainda que iso non
se fixese como unha rebelión.
Nesa primeira metade dos noventa non tiñamos clara a existéncia de grupo que si se deu
despois, cando tamén agromou
a pluralidade de propostas que

caracterizan aos anos noventa"
defende o autor de Tortillas para os o"breiros. A ruptura ven
tamén, ao seu ver, "dunha actitude moito máis desenfadada e
desmitificadora. Apareceu unha xeración que posibilitou un
grande ritmo de participación
pública. Os poetas novos semellan unha piña e o papel da
muller convértese nun dato definitório <leste tempo, debido
tamén a que a poesía é un xénero de resisténcia. Este feíto
vai conformar no futuro un
movimento literário no que teña unha forte preséncia".
Poeta e editor, Fran Alonso

coida que a poesia non ten os
leitores que merece pero emarca a caréncia dentro do feíto de
que "a literatura (oi desprazada
polo cinema e ten menos difusión que outras artes. A poesía
queda ainda máis mermada e a
situación agudízase ao tratarse
dunha lingua minorizada. Os
poetas dos noventa van á procura de leitores e os que hai son
cada vez máis fieis ao xénero.
De todas maneira, con respeito
á literatura española as nosas tiradas son altas. Na nosa escrita
a poesía continua a configurarse como xénero emblemático
que expresa a identidade". Desde o privilexiado lugar de oh-

servación que é a dirección editorial dunha colección poética,
Alonso defende que a criación
galega "nada ten que envexar á
que se está a facer no resto da
Península e tamén fóra dela".
Laiase dos condicionantes que
·os poetas galegos teñen para
dar a coñecer a sua obra fóra e
anúncia que desde Ablativo Absoluto están a preparar unha antoloxia en galego, castelán e inglés coa última poesía, un proxecto que quere que teña proxección fóra das nosas fronteiras, sen por iso deixar de considerar el que o principal é "ter
forza dentro e que a poesía sexa
recoñecida no país,,.+

Destaca Rafa Villar a forte preséncia de mulleres na última
poesía. De feito, metade das
antalogadas en dEfecto 2000
son voces femininas. Entre
elas, a de Olga Novo, que comezou hai tres anos publicando
nas Edicións do Dragón o seu
poemário A teta so"bre o sol , recén reeditado por Edicións Xerais na colección Ablativo Absoluto . "A en trada das mulleres
na poesía é positiva e pode ter
incidéncia a outros niveis pero
é -p-erigosu qu-e- s-e cun verta
nunha moda. As poetas ternos
que ter obra que se manteña e
non ser promovidas só por ser
mulleres e novas. A descoberta
da xen ealoxia o u a criación
eró tica eran et apas necesárias
que era preciso cubrir pero non
se pode simplificar a escrita e
clasificar a nosa poesia coma de
mulleres" opina Olga N ovo. A
escritora publicou por primeira
vez n as Edicións do Dragón,
unha iniciativa que facia de cada exemplar un obxecto único
e conxugaba a poesia coas artes
plásticas. Do seu primeiro poe ..
mário tiráronse cen exemplares
que foron debidamente presentados en numerosos recitais,
como cada un dos títulos que
compuñan a colección xa desaparecida.
Para Olga Novo os novos poetas "revitalizaron o panorama e
desmitificaron o papel do escritor, sabendo tamén que hai
grandes libros que fican nos
caixóns. Pero tampouco se pode deificar a mocidade porque
para ter mad uración poética é
preciso ter maduración vital e
hai xente de xeracións anteriores que está a ser esquecida".
"As mulleres fixemos que cambiara a poesía e non só a escrita por nós. Hai poetas que están r,ublicando xa cunha voz
diferen te. Antes habia un '(id ¡ ~ ··'
co universo masculino e agora
mesmo a eles se lle abriu a
ollada. O mesmo Rafa Villar
reciclou a voz feminina como
própria" comenta Isolda Santiago, outra das mulleres de
dEfecto 2000. "Aprendimos
moito das xeracións anteriores
pero nesta década déronse
grandes rupturas, os poetas novos aceleraron o ritmo fronte á
lentitude coa que a poesía camiñou durante tempo, de todas maneiras é a heteroxeneidade a que caracteriza aos últimos criadores" comenta a autora de Flor de tan mal xardín e
Berce das estampas. "Conseguiuse con esforzo persoal facer un
espazo para a poesía pero queda
pendiente ainda o seguinte paso que é acadarun maior número de leitores e intrÓducila en
escolas e institutos" aponta tamén Isolda Santiago.•
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OPtNIÓN

O CINEMA GALEGO, DEZ ANOS DESPOIS
Ven de recordarse nas últimas datas e en diveISOs
médios de comunicación galegas o décimo aniver,
sario do evento institucional que se chamou Cine,
galicia, que se desenvolveu entre os dias 26 e 29 de
Novembro de 1989 na cidade de Vigo e supuxo a
estrea das tres primeiras longarnetrares realizadai¡
en 35 mm. da cinematografía galega: Sempre Xon,
xa, do recordado Chano Piñeiro; Urxa, codirixida
por Carlos L. Piñeiro e Alfredo García Pinal; e
máis Continental, a proposta dun Xavier Villaver,
de que prosegue co seu labor fílmico na actualida,
de. Independenternente doutras consideracións
que se poderian argüir (por exemplo: a evidente
carga propagandística que a cerirnónia reportaba a
"111 govemo tripartito coa mirada posta na iminen,
~e carnpafia pre,eleitoral verbo dos rneirandes lo,
da sua política audiovisual), resulta asemade
inegábel ainda hoxe a releváncia daquel aconteci,
mento, que tiña lugar máis de noventa anos des,
1pois da primeira proxección cinematográfica no
'/ noso paísºl. Outra cuestión é que, xa que o Pisuer,
ga pasa por Valladolid, se teña aproveitado a tal
comemoración
para engadirlle outras do tipo
1
"Vintecinco anos de cine galega", fixando deste
.
xeito a orixe do cinema cento por cento galego no
1 ano 1974, cando a presentación da curtametraxe
/ dirixida por Eloi Lozano Rer.amo a Tagen Ata; os
motivos, ser o primeiro filme da nosa feble cine,
matografia realizado en 35 mm. e falado en galego.
Ben está. O único, que baseándonos en tales argu,
/
mentas de formato e sonoridade ~ que me perdoe
o matiz meu admirado e benquerido amigo Miguel
Anxo Femández- estamos a obviar, de entrada,
toda a história (máis ou menos densa, ésa é outra
cuestión) do naso cinema anterior á guerra civil
desde as suas orixes, fose de inspiración espafioliY
ta, galeguista ou nacionalista, que de todo houbo.
E iso se non entramos en máis detalles. De xeito
que xa estamos no de sempre. Asi e todo, non é
obxectivo destas liñas entrar agora en discusións
sobre localizacións comemorativas a propósito do
arrítmico devir histórico da nosa imaxe animada
(de feito, poderianse propor moitas e moi variadas,
atendendo a unha chea de referentes). Máis im,
portante resulta, en todo caso, que se fale e se es,
creba regularmente de cinema galego, que asome
aos nosos médios de comunicación -<:ando me,
nos- como está a facer nos últimos tempos, que
procure reflexións e balances, así como declara,
cións de intencións e recuperacións várias.

X.OSÉ NOGUEIRA

' ¡gros

1
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• PELÍCULAS GALEGAS. Resulta conveniente
por razóns de espácio (entre outras) enfocar a pri,
meira das cuestións mentadas a partir dun plante,
amento vonluntariamente reducionista, isto é, to,
mando como referéncia aquelas películas que po,
deriamos considerar especificamente galegas. É di,
cer, desbotando neste apurado balance todos
aqueles títulos que, ben que vencellados dunha
maneira ou doutra á produción galega, proveñen
en boa medida de iniciativas localizadas fora ou,
como muito, comparten esforzos con rnédios fi,
nanceiros, artísticos e técnicos aportados desde
aqui. Daquela, teriamos que sacar a colación a ac,
tividade de cineastas como Héctor Carré, Raul
Veiga, António Simón, Xavier Bermúdez, Carlos
Amil ou o xa mentado Villaverde, por citar só aos
autóctonos con traballos xa realizados no eido da
longametraxe. E neste sentido a valoración xeral
devén, para que enganarnos, mui regular, tirando
a má: ven á memória unha limitada maraña de
pouco rnáis de unha dúcia de propostas que osci,
lan entre as expectativas iniciais e a decepción
posterior (Villaverde, Carré), abranxen desde su,
xestivas apostas mal xogadas (Bermúdez) até pro,
xectos mal desenvolvidos (Simón), ou constituen
directamente casos perdidos (Veiga}. Isto se nos
cinximos ao artístico; non falernos xa dos sectores
da distribución e a exibición, as auténtiq.is asigna,
turas pendentes ~ nisto coinciden todos os impli,
cadas- de cara a unha mínima normalización da
nosa produción cinematográfica.

Do exposto enriba agrorna unha conclusión evi,
dente: ainda carecemos dun título de referéncia,
dun buque,insígnia que turre do cinema galego ca,
ra un desembarco solvente no mercado; da fita
que transmita de vez cara o exterior a concreción
(1) Que saibamos, a do 2 de Setembro do ano 1896 no Teatro-Circo da Coruña, cando un tal "sr. Prado", presuntamente
un avogado procedente de Oviedo, presentou unha série de
vistas cinematográficas vaéndose do seu kinetógrafo.

'Anda

carecemos
dun título
de referéncia,
dun buque~
insígnia que
turre do cinema
galego cara un
desembarco ·
solvente no
mercado"

dunha mirada, dunha peculiaridade. (ao cabo, máis
importante.de cara a falar da existéncia dun "cine,
rna galego" que outras cuestións vencelladas á pro,
cedéncia dos cartos ou ás porcentaxes de partid,
pación técnica e artística nas realizacións). Dese
filme que, en definitiva, atine a nos conmover.(e a
conmover púr ai adiante) de verdade. Resulta re,
velador ao respeito comprobar que, máis alá dos
apontamentos iniciais -infortunadamente trunca,
dos rnuito antes de tempo- dun Chano _Piñeiro
ainda en proceso de formación como cineasta, te,
ñan sido alguns directores e escritores foráneos
quen, dalgunha maneira, acadaseI}. un certo ache,
gamento ás beiras dese obxectivo {pénsense en
Cuerda e Azcona}, ben que desde traballos rnoi
determinados no temático. E a constatación desa
caréncia condúcenos· case directamente ao segun,
do ponto que queriamos tratar.
CRÍTICA SÉRIA E PROVJNCIANISMO. Son
consciente de que a exposición até aquí realizada
pódeme supor o imediato ingreso nesa nómina que
alguns denúncian dos duros enchidos de papanatis,
mo que se adican á pérfida demolición crítica de
calquer fita apresentada desde a Galiza, dos que
non se decatan de que os nosos (ainda escasos)
produtos fílmicos nada teñen que envexar· aos es,
pafiois ou europeus. Desa certeza despréndese unha
i;egunda evidéncia: a nosa urxente necesidade dun,
,ba prática crítica séria e normalizada, algo que tamén
/se está a botar de menos, a nível xeral, noutros ei,
dos da nosa produción cultural (literatura, arte... ),
ámbito no /que, polo visto, existen demasiados me,
diadores -amizades, empresas de produción que
controlan xomais, soportes críticos e comunicati,
vos marcadamente veiculados.... O problema aquí,
a diferéncia do que reza no recente título do cine,
asta Mateo Gil, é que todos coñecen a todos.
•

De maneira que o comentário fronte a cada novo
título adoita ter un carácter paternalista, cornprensi,
vo ("para algo que se fai aquí -ademais, fáino un
colega- non o irnos poñer a feder...");prodúcese
unha aberta reticéncia cara ás críticas ou análises
negativas. Asi non lle estamos a facer nengun fa,
vor á nosa cultura, e menos nos tem°pos que corren,
cando con mui poucos médios técnicos estanse a
facer ~ pódense facer- obras notábeis (ben que is,
to tampouco é tan novo}: rnentres seguimos a con,

Os saltimbanquis no paraíso

medusa

&Qt<11obkiñ00

siderar un acontecimento a ocasional ·conce8ión a
unha películfl galega dalgun prérnio menor nun de,
ses festivais de -no mellor dos casos- segunda ou
terceira categoría que tanto proliferan nas máis di,
versas xeografias, hai películas belgas ou iranranas
feítas con carro pesos que desde hai tempo arrasan
no palmarés dos mellares certarnes do mundo.
Quer dicer, unha cousa é elevar xustificadas quei,
xas verbo da actual dificuldade para acceder aos
circuítos de distribución e exibición e outra ben
distinta é caer no provincianismo: tan provinciano
resulta manter por norma que todo o foráneo é
mellor como pecharse nun discUISO penoso e acrí,
tico do tipo bastante,é,o--quMe,fai. Se cadra e para
botar andar con paso firme de forma definitiva, se,
ria pertinente diversificar concepcións, atender a
menos blancas madison (con todos os respectos,
non se me malentenda) e fixar referéncias en práti,
cas máis operativas, sexan as de rnovimentos corno
Dogma. {sempre que non se encargue Pinzás, claro)
ou as que están a desenvolver cineastas brasileiros
corno Walter Salles, capacitados para levar adiante
duas rodaxes á vez case polo mesmo prew (Estación
Central do Brasil e Midnight). Fan falla, pois, ideas e
organización, guionistas con cousas interesantes
que contar -transcorran nunha estación brasileira,
nunha cidade industrial inglesa, no corazón do
Irán ou nun porto galego¡ tampouco ha ser por fa,
lla de lendas, fragas e meigas- e xentes que os
apoien. Un pouco corno está a suceder até certo
ponto noutros sectores da nosa incipiente indústria
áudio,visual, como o televisivo, o publicitário ou
no campo máis concreto da animación.
Porque de certo que a día de hoxe, dez anos de5'
pois daquel Cinegalicia, unha cousa está clara:
avanzouse rnoito, cando menos a nível industrial,
na vertebración dunha imaxe animada galega
rnerecente de tal norne; queda agora consolidar
eses basamentos con propostas fílmicas identificá,
beis, perdurábeis. Asi e todo a situación actual re,
sulta esperanzadora (futuros proxectos, rnáis bases
argumentais, toda unha canteira de curtametra,
xistas, novas empres~ e orzarnentos), rnais polo
de agora convén non botar as campás a voar. +
XoSÉ NOGUEIRA é autor de O cine en GaJicia
(Edicións A Nosa Terra
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OPtNIÓN

PONTEVEDRA, CIDADE DA CULTURA
Agroma en Pontevedrá desde hai uns mesés a
árbore da Cultura, sementada por man dun gD'
berno nacionalista e de esquerdas cuxo primeiro
acto de educadfsimo norte e estilo foi borrarnos
da ollada o vulto disforme e dos ouvidos o lixo
mouro dos coches polas vellas ruas que baixan,
acougando nos salóns fluviais das prazas serenas,
a durmir no Lérez. Paseas agora entre o rumor
natural da xente e ó ar ponse antigo e arrecende
a historia e semella que podes toparte na volta
dun canellón coa distorsionada silueta moderna
de Valle,Inclán, coa cabal estatura decisiva de
Castelao, coa sabiduría cosmopolita de Muruais,
co entusiasmo fraternal de Bóveda.

XosÉMARIA
ALvAREZ CAccAMo

que nos rebelamos a cotío contra a política salva,
xe do interesado esquecemento, as vidas entraña,
beis e as mortes violentas de Germán Adrio, Xosé
Adrio, Ramiro Paz, Amando CaamañÓ, Víctor
Casas, Benigno Rey, Luis Poza, Xoán Rico, Tel,
mo Bernárdez e Paulo Novás, asasinados polo fas,
cismo de Franco o 12 de novembro de 1936.
Pero tamén veñen a nós en ledicia e homenaxe
de agradecido herdo os poetas e os libros da co,
lección "Benito Soto", con Sabino Torres, Emilio
Álvarez Negreira e Celso Emilio Ferreiro como
animosos tripulantes daquela lírica singladura pi,
rata, clave do posterior proceso de literario gale,
go. Ao longo dunha semana e no Teatro Princi,
pa~ de Pontevedra celebrouse o cincuenta aniver,
sario de Madrigal, Como el río, Poemas de ti e de
min, Dona do corpo delgado, Gcfrgolas, Anxo de te,
rra, Cantos da cotovía, Triscas, Muiñeiro de bréte,
mas, El dios de los precipicios, Cantigas da moite moza, Follas de un arbre senlleiro e As canciós d'ise
amor que se diz olvido, trece libros que serviron pa,
ra devolver voz~ en tempos de obrigada afonía, a
raíz do noso pensamento poético e para pór en
I!larcha ou confirmar o rumbo craro dos poetas
Alvarez ,Negreira, Sabino Torres, Xosé María e
Emilio Alvarez Blázquez, Cunqueiro, Tomás Ba,
rros, Carballo Calero, Elíseo Alonso, Pimentel,
Manuel María, Xosé Ruibal, Augusto Casas, Ma,
nuel Fabeiro e Pérez Creus. A carón deles fuco a
súa reaparición pública en edición facsimilar o
Fabulario Novo de Cuña Novás, aquel volume de
sorprendente proposta rupturista que hoxe aínda
conmove e admira pola súa dicción de absoluta

E Bóveda recupera, por obra de cultura, en ra,
zón política de xustiza e verdade, o nome trans,
parente que sempre lle correspondera, a honra
que a dereita neofranquista non lle quixo con,
ceder, porque a evocación de Alexandro trae os
panos agres dunha culpa en cuxa urdime vive a
estirpe da que procede, precisamente, o PP, o
partido conservador, esperto na conservación
da nosa memória máis activa en agullas de mor,
tal xelo e silencio. Recebeu Alexandro Bóveda
o pasado dia 11 de decembro, a titulo póstumo,
a medalla de ouro do concello e o titulo de Fillo
Adoptivo de Pontevedra, que xa o era, de ~odos
xeitos, para esa outra Cidade que as xentes de
ben deseñan no plano interior dos seus soños.
E, por causa de natural inclinación á cultura da
xustiza histórica regresan, convocados polo gober,
no muicipal de Pontevedra, en nome de todos os

actualidade. Completa a festa a reedición -en re,
alidade primeira edición de alcance público- de
Musa alemá, a escolma de poesía xermánica, tra,
<lucida por Blanco Freixeiro e recreada por Celso
Emilio, que sufrira daquela a gadoupada do furor
totalitario e o lume inquisitorial da incultura go,
bernarite, retirada das librarías pola censura e
queimada en fogueira bestial. "Benito Soto", cul,
tura galega aberta ao mundo, como adoita, desde
sempre, dialogar o espírito do nacionalismo noso,
ou sexa progresista, ou sexa de esquerdas.
Cultura celebrativa e libre a da Pontevedra de
hoxe, festa en memoria que tira luz da noite
histórica e restaura os fachos das nasas máis bri,
llantes e necesarias aventuras intelectuais, polf,
ticas, creativas. E que está a acender tamén luz
a alternativa para a mocidade a través das acti,
vidades desenvoltas no programa das "Noites
Aberras", que teñen lugar as fins de semana e
desde a nova -ou casi primeira- programación
da Casa da Cultura, artes visuais (¡felicidades
por "A venganza de Verónica"!), teatro, música
ou, durante este mes de decembro, o fundamen,
tal Salón Internacional do Libro Infantil e Xu~
venil, coa participación dos mellares especialis,
tas e creadores galegas e da periferia universal.
Alta cultura de logros concretos a da Pontevedra
dos últimos cinco meses e dos vindeiros anos,
non decorado faraónico, disfraz millonario nin
fulguración do baleiro global e da nada única, se,
nón singularidade de proxección progresista, ou
sexa nacionalista, quera dicir de esquerdas. •
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de Hércules.

PROGRAMACIÓN CULTURAL
DECEMBR099

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

AUDITORIO
TEATRO - DRAMA

SI o vello Slnbad volvese ás
lllas••• Polo Centro Dramátioo
G3Jego. Promove Pazo da Cultura e
IGAEM. X.Oves 2 e Venres 3 ás
21 :00 h. Prezo 600 pta. Reducdón
do 50% para estudantes e grupos.

The Ortglnal Dve B~ Boys of
Mlsslsslppl. Patrocina Caixa
Galida X.Oves 16 ás 21 :00 h.
MÚSICA- ClÁSICA

Orquestra Sinfónica de Lituania
Patrocina c.aixa Pontevedra .Mé:rcores
22 ás 21 :00 h. Prez.o 500 pta.
DANZA - RAMENCO

HOMENAXI

Ponse a venda na Galiza
un mural arxentino de Luís Seoane
O CGAC inaugura o 20 de Decembro
unha exposición antolóxica do artista

Ouróda
cldade a Alexandre Bóveda.
Promove Concello de Pontevedra
Sábado 11 de 12:30 a 14 h.

Entrega da Medalla de

MÚSICA· HOMlNAXE AO ARTISTA

Concerto Novos Aires
por Suso Vaamonde
Suso Vaamonde presenta a
Marisol Blanco, Grupo Sarabanda,
Grupo XlNenil Virxe da Renda e
Salterium. Promove Pazo da
Cultura. Sábado 1 1 ás 21 :00 h.
Prezo 500 pta.
MÚSICA- JAZZ

fonteUa bass 8.. The volees of
Saint Louis. Patrocina Caixa
G3Jida. Martes 14 ás 21 :00 h.

Un anúncio por palabras inserido nas páxinas dun xornal pro-mociona a venda dun mural de
Luís Seoane. Trátase de Rw da
Plata, unha obra da sua etapa
arxentina de nove metros cadrados que fora instalado na fábrica
de cerámicas que nese país abriu
Isaac Diaz Pardo. A obra sim.00..
liza a emigración galega en América e o seu prezo de venda situase nos dez millóns de pesetas.

Rio da Plata compense na sua es,
tructura decattopezas demadeira
que conforman unha obra de 4
metros de longo por 2.20 de alto.
Na parte superior deseñou Seoane
catto trisqueis de cor granate so,
bre fondo ocre craro que presiden
tres ondas nunha composición
que quer simbolizar a diáspora ga,
lega. O obra foi realizada nos
an cincuenta e conta cun certi,
ficado de autenticidade co que e
garante a ua procedéncia. Polo
d~ ag ra n n
chegou a acordo
con ningunha in titución para a
r -un
ua adquisición. O vend
particular en r lación con gale,
rias de arte- gura que a p za xa
se atopa na Galiza e que c nta
ad máí para a venda c n vári
acuar las d Seoane. O artista de,
senv lv u na Arxentina a sua fa,
ceta de muralista e a persoa que
ten a pr priedad da peza e tá a
procurar a ua venda con sidera
que se trata dun "caso ún ico por,
que o r sto non poderá sair nunca
do país. Esta pudo ser traida por
estar en mans de particulares".
Unha persoa tan vencellada a
Seoane como Isaac Diaz Pardo
recoñece a autenticidade da
obra e considera que debía ser
mercada por unha institución.
Coincide na definición da peza
e lembra o deseño en debuxo de
Seoane para a sua elaboración.

/

A estudosa da obra do artista, Mª
Antónia Pérez sinala que non
existe na Galiza ningunha obra
de similares características xa que
ao respeito ten catalogado "unha
vidrieira im talada na Fundación
Paideia, o que fixo en Sargadelos
e no fondo da piscina e un do
Castro". Mª Antónia Pérez afir,
maque, ao seu ver, o tratamento

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

Salón lntemadonal do Libro
Infantil e Xuvenil. A memoria
oral. Exposicións, contacontos,
seminarios, actuacións.

SALA DE. ExPOSICIONS
Al.TI. - GRAVADO

Bienal de Gravado. Promove
Caixavigo e Ourense Do XCNes 9 de

Decembro ao Domingo 9 de Xaneiro.
De Martes a Domingo de 11 :00 a
14:00h. ede 17:00a21:00h.

TEATRO PRINCIPAL
Rúa Charino 6
gratuíta ata completar aforo.
CINE - LONGAMETltAXJ.

Educación en vª1ores a través do
cine. "Mi vida en rosa".
Promoven as ConceUerias de
Xuventude e Servidos Sociais.
Mércores 1 ás 10:00 h. Dirixido a
Centros Escolares.
CINE - FORUM

Noites Abertas. "Uno rojo,
división de choque". Promoven
Concellerias de Xuventude, Politica
Social e Plan Urbári 11. Sábado 4 de
21:30a00:30 h. Entrada gratuíta
ata completar aforo.
Noites Abertas. "Hombres
armados". Promoven Concellerias
de Xuventude, Política Social e
Plan Urbán 11. Sábado 18 ás 21 :30
h~ Entrada gratuíta ata completar
aforo.

ENCONTROS - MESA REDONDA
50 aniversario da Colección de
Poesía de Benito Soto. "Contexto
cultural e político: Pontevedra e
Gal iza nos anos 40 e 50". Coa
participación de Xosé Enrique
Acuña, Marga Romero e Ra,imundo
Garáa Domínguez Borobó.
Promoye o Concello de
Pontevedra. Xoves 2 ás 20:30 h.
lNCONTROS - RECITAL POÉTICO

institucional que se debía dar ao
traballo artístico dos emigrantes e
exilados teria que ser "promover a
obra como nosa para os galegas
que están ali e mirar pola sua
conservación. A comunidade ga,
lega teria que tela como mostra
de orgullo nacional".

tro. A obra que se poderá visitar
nas salas do CGAC comporue de
71 óleos, 48 debuxos e 19 goua,
ches e acuarelas. Toda a obra que
estará a vista procede de diversas
entidades e coleccións privadas
galegas, en especiál da Fundación
Seoane e o Museu Maside.

O artista á fin no CGAC

Á par da exposición inaugurara,
se a mostra Luís Seoane: grafista

A incerteza sobre o futuro do mu,
ral arxentino coincide coa inaugu,
ración da exposición Luís Seoane.
Pinturas, debuxos e grabados , 1932~
1979 que estará aberta desde o día
20 de Decembro no Centro Gale,
go de Arte Contemporánea de
Compostela. A mostra materializa
unha demanda que viña senda re,
petida desde o nacemento do cen,

producida polo Instituto Valen,
ciano de Arte Moderna e o pró,
prio CGAC na que se oferece
ao público máis dun cento de
criacións ao artista rio mundo
editorial e o deseño gráfico . Li,
bros, cartaces ou portadas de
discos integran esta mostra que,
como a antolóxica, estará aberra
até o día 27 de Febreiro. •

50 aniversario da Colección de
Poesía de Benito Soto. Coa
participación de Sabino Torres,
Manuel María, Bemandino Graña,
Miguel Anxo Femanán Vello, Ltúsa
Villalta e Xosé Mª Álvarez
Cáccámo. Promoye o Concello de
Pontevedra. Venres ás 20:30 h.
MÚSICA - FOLC

festival de Música Tradldonal
Galega. Promove Agrupación
Foldórica Os Alegres. Xoves 9 ás
20:30 h~ Entrada gratuíta ata
completar aforo.
MÚSICA -CLÁSICA

Concerto de Nadal. Promove
Universidad e de Vigo. Venres 1O
de 20:00 a 22:00 h. Entrada
gratuíta ata completar aforo.
Recital de Música de Nadal.
Promove Asociación Rexurdir.
Mércores. 15 ás 20:30 h. Entrada

Concerto de Nadal da ese.ola de
Música Euterpe. Luns 20, Martes
_21 e Mércores 22 ás 20:00 h.
Entrada gratuíta ata-eompletar
aforo.
Concerto de Nadal do Colexlo
Los Sauces. Martes 21 ás 12:00 h .
Entrada gratuíta ata completar
aforo.
Concerto de Nadal da Banda de
Música de Salcedo. Promove
Asociación Músico--Cultural San
Martiño. Xoves 23 ás 20:30 h.
Entrada gratuíta ata completar
aforo.
O sono dunha noite de verán.
Compañia Arume. Luns 27 ás
20:30 h. Entrada gratuíta ata
completar aforo.
TEATRO - PARA CATIVOS

O espírito do bosque. CompaiÍia
Falcatrúa. Promoven as
Concelleñas de Cultura, Educación
e XlNentude. Martes 14 e
Mércores 15 ás 12:00 h. Prezo 200
pta. Dirixido a Centros Escolares.
TEATRO - RIDI GALIGA

Morte accidental dun anarquista.
Compañia Teatro do Morcego.
Promove Pazo da Cultura e
IGAEM. Xoves 16 e Venres ·17 ás
20:30 h. Prezo 600 pta. Reducción
do 500/o para estudiantes e grupos.

SALA DE EXPOSICIONS
Artistas arxentinos. Do Luns 29
de Novembro ao Luns 13 de
Decembro de 19:00 a 21 :00 h.
XVI Concurso-Exposición de
canaricultura. Promove Sociedade
Pontevedresa de Canaricultura. Do
Mércores 15 ao Domingo 26 de
Decembro. de 19:00 a 21':00 h.
femando Estévez-Plácldo Ucha.
Promove Concello de Pontevedra.
Do Martes 28 de Decembro de
1.999 ao Venres 14 de Xaneiro do
2000.

;_
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A orixe do caciquismo
Ainda non leín máis que a primeira páxína do Umiar do libro
de Emilio Grandío Seoane, Caci-

quismo e eleccións na Galicia da 11
República, editado por A Nosá
T erra. Acaba de mo dar na redac.:·

ción do noso semanario, o noso
director, Afonso Eiré. De seguro
que iste libro me suscitará moitos
recordos e algunha reflexión. Pero xa me quedo detido no segundo parágrafo do Llmiar, que dí así:
"A orixe precisa deste com~rtamento [o caciquil] non é <loada
de establecer, pero o certo é que ·
ten o seu período de máxima expresión nos anos da Restauración
Borbónica. O sistema canovista
tiña coma un dos seus obxectivos
prioritários a estabilidade parlamentária, tan desexada no Sexenio Democrático polos grupos
conservadores, e procurouse o
control dos mecanismos eleitorais". Médiante o sistema, tan denostado, do caciquismo, cabería
concluir iste párrafo de Grandío.
Mais, ¿cando apareceu verdadeiramente iste fenómeno? Teño a
sospeita de que moito antes da
Restauración borbónica, sospeita
que expuxen xa en media duda
de anacos recollidos no cademo
terminal de La raíz mágica del Pri,
mero de Mgyo, publicado nas Edicións de Anxelo Novo, hai xa

dez anos. Digo alí que tratando
de responder a isa pregunta hotei
un vistazo aos textos do famoso
inquerito sobre Oligarquía e caci. quisrr).O, dirixida por Joaquín Costa, no Ateneo de Madrid, a prin· cipios do século que agora fina.
Pois ben, acerca do momento da
aparición diste fenómeno político contemporáneo, non topei
máis referencia na Memaria y resumen de la Información, escrita
por Costa, e entre os sesenta e
un lnformes ou testimonios dos
patricios participantes no inquerito, que a escuetísima incluida
na in~ervención de D. Damián
Isem, académico de Ciéncias
Morales e Políticas, que é a seguinte: "A palabra cacique ten
varias acepcións. Chamábase asi
neutros tempos ás persoas principais dun povo, e nese senso
usouna Cervantes. Significaba
tamén señor de vasallos, e nese
senso usárona cantos escritores
discutiron sobre asuntos de Indias. Actualmente chámase cacique ao representante dun oligarca que nunha provinda, distrito ou concello exerce foncións públicas e ilimitadas, sin
autoridade legal para iso".lstas últimas líneas expresan
perfectamente, para min, a
esencia do caciquismo, que é o

exercicio do poder sen a responsabilidade, cousa que nunca vin
ponderada polos tratadistas do
fenómeno. Nen embargantes, o
que niste intre me interesa é
aclarar, ¿cando surxeu na Galida ise tipo de poder sen responsabilidade nin título legal? En van indaguei para ter a resposta axeitada en cantos textos
de carácter histórico ou sociolóxico puden manexar. Nada indican, que eu saiba, Mufguía,
Risco, García Martí, Otero Pedrayo, Correa Calderón, Daniel
D. Vidart, Baldomero Cores,
X.A. Durán, X.R. Barreiro,
Francisco Carballo, Ramón Vi.llares, os Máiz ... Do contexto
xeral poderia tirarse a impresión
de que o caciquismo é un fenómeno parella e estreitamente ligado ao desenrolo do sistema
constitucional, eleitoral e parlamentarlo· do século XIX. Podería
manifestarse, pois, dende as
Cortes de Cádiz e iría perfeccionando ao longo da centuria, ata
acadar o seu cénit na Restauración borbónica, aquí baixo a tutela, tantas veces exemplar, de
D. Uxío Montero Ríos. Oligarca, mais non estrictamente cacique, no meu concepto.
Anque o sorprendente é o que
ninguén se fixara ata entón en

que o vocablo cacique xa o empregaba 1 no sentido decimonónico,
Frai Martín Sartimento na Carta
a su hermano Javier, escrita o 18 de
decembro de 1748, onde ·fustiga
con valentía o fenómeno do caciquismo. Galic.ia -mantén o P.
Sarmiento- "non precisa aumentar o número de caciques, senón
aminorar a infinidade de probes
infelices que son escravos de todos e da terra". T ropecei con isa
cita en T revonzos, hai once anos,
repasando La emigración gallega intrapeninsular enel siglo XVIU, do impar investigador histórico, Antonio Meixide Pardo.
Viña a preceder no tempo ás
alusións aos caciques que se esparexen polos Documentos para

la historia de las Reales Fábricas
de Sargadelos, publicados polo
mesmo Meixide. Así, por
exemplo, no Memorial que D.
Antonio Reymundo lbáñez dirixe ao primeiro ministro Urquijo , acusando a "aquellos
mismos caciques [Cora e Pedrosa] sobre as guerras maliciosas
acorridas nos montes das fábricas". Por iso pode deducirse que
istes caciques do século XVIII
xa exercían o poder sen a responsabilidade, feito que merece
considerar con maior detenimento, encetando pola medianería dos fidalgos. t

FRANCISCO

A. VIDAL

Neste mu:p.do da fartura, _o Nadal comeza un ou dous meses
antes, c~'nha pre-temporada
marcada por un marisqueo intenso e intensivo, de caza depredadora e aniquiladora, para consumir nun par de noites a ¡:-rezos
desorbitantes en mesas sobradas
de todo. Semella como se nos
cachondeásemos do pobre neno
que houbo de nacer nun cortello para demostrar a súa humildade, mentres esta nosa igrexa
predica o reparto dos bens da terra, pero non salta prenda.
Claro que o Nadal ten unha longa tradición que arranca do
mundo clásico, daquelas Saturnais romanas, cos mesmos ritos
baseados en banquetes familiares
e desexos de paz e prosperidade,
que xa se facían daquela igual
que hoxe, pois ata tiñan unha especie de lotería, pero tal e corno
nola presentan, con ese envoltorio de paz entre os homes de boa
vontade, sernella como que neste

sequera recollendo unha queixa
contra o departamento de facturación: era unha anciá pedindo
que lle amañasen o teléfono porque non tiña con quen falar.
Coincidía aquela chamada coa
véspera de Noite Boa, e a telefo~
nista explicoulle que fa ser irnpos ib le ir ese día solucionarlle o
problema. Daquela, a señora, cun
ton de voz sen estridencias nin
suspiros lastimosos, insistiu na
necesidade que tiña do teléfono.

mundo xa non queda ningún voluntarioso, e todo é unha mentira recalcitrante; incluso desde
esas epifanías do .románico, nas
que San Xosé aparece como isolado da escena,· caviloso e esquecido, como se o seu papel en toda a historia se limitase tan só a
cubrir o expediente da Virxe.
Pero é que cada ano, por estas
datas, é como se as historias de
desamor e desafecto agramasen
para desdicir esoutra imaxe da
solidariedade, e cada ano asisto

a estas datas coa abriga de curnprir, pero sen sen tilas.
A últitna contourna unha rapa;.
za que traballa de telefonista no
departamento de atención ao
cliente-nunha. multinacional da
comunicación.
Desde o primeiro intre, a telefonista soubo que estaba <liante
dunha demanda de atención técnica (quizabes mellar ·dunha sú;
plica), pero non por falta de prontitude ou por aviso repetido, nin

est

Adolfo Caamaño
'A poesia deberia
ter máis presenza
na escala'
Gasto das novelas de aventuras e
agora mesmo estou cunha de Xúlio
Vérne e ou ra obra chilena que
conta a história da armada independentista uruguaia. Tamén estou lendo a Iolanda Castaño e
Agustín García Calvo.
Que recomenda ler?
Aos rapaces que lles dou clase insisto en recomendarlles que lean
poesia. Anímoos a que antes de
durmir callan un libro ainda que só
sexa para ler un poema ou un relato curto, porque normalmente teñen bastantes dificuldades para engancharse cunha novela longa. Pero en xeral recomendaría calquera
causa, e mellar que sexa en galego.
Ven de receber o prémio Joan
Carballeira por Poemário Irlanlnspireirne nunhas longas vacacións que pasei durante un verán
en Irlanda coa miña muller. Teño
unha especial queréncia por ese
país e pola sua cultura, algo que tamén compartían os membros da
Xeración Nós e incluso autores
anteriores. T emos moitos elementos comuns, sofrimentos semellantes, as fames, emigración, o domfnio colonial. Tratei de facer unha espécie de viaxe no que ademais de reflexar Irlanda reflexara o
fondo ser de Galiza, visto desde os
autores de aqui e de alá e tratando
de buscar pontos en comun. Penso
que a nosa literatura é moi cosmo~
polita pero fai falta que~ os escritores nos fixernos máis no exterior.

a

- Poden chamarme, aínda que
iso sexa unha posibilidade re. ~H t
,1
mota, ¿pero ti sabes o que é es- Tiña
escrito
con
anterioridade
tar vendo tantos brindes na teoutro poemário, que fica sen edi,
levisión e unha só poderá brintar. É difícil publicar poesia?
dar con alguén se pon un espello diante?
Titúlase Poemário Compostel.án e
con el gañei un concurso en Marin
- ¿E a familia .... ?
o pasado ano, convocado co gallo
do 17 de Maio. Recolle as miñas vi-Son mozos e ricos .. :
véncias en Santiago a fin~is dos
anos 70 princípios dos 80. E unha
- ¿Pero os fillos ... ?
escrita intimis~a na que trato de
retratar a loita intema e social de
- Os filllos son fillos mentres
aquela
época. Levo máis de 20 anos
necesitan dunha, despois cada
escribindo
pero nunca publiquei
un está na súa vida... e un por
nada. Agardo a que este prémio me
outro, ninguén se acorda de
abra portas porque en definitva o
min. Os vellos somos un estorque quer o autor é que o lean. A
bo cando non ternos que dar.
poesia é un aspecto bastante olviOutros anos aínda estaba a midado. Nas escalas, por exemplo, deña amiga, e xuntas pasabarnos
berla terse máis en canta. Hai que
esta noite facéndonos compaña,
animar
aos rapaces a escribir, traba;
pero agora que ela se foi, só
llar
coa
palabra é fundarnt:ntal. •
agardo que o vindeiro ano me
traía a marte para volver a ter a
súa compañía.•

f
d
e

dés.

A soidade do N adal
O Nadal nunca foi a miña festa
preferida. De cativo parecíamé
unha mentira porque nunca nevaba na rniña vila; de mociño
un engano, porque a emigración
sempre abrigaba a alguén ~a familia a ficar fóra e só, sen poder
celebrala con nós; e agora paréceme a hipócrita celebración das
barrigas cheas. Ao final, analisado con frialdade, o Nadal é un
canto triste, sobre todo cando se
celebra Ill,lll país de emigrantes.

A

Barro (1959). Escritor.
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O Trinque

Luis Seoane
Exposición antolóxica do
noso pintor maior, o exilia,
do Luís Seoane, difícil de
contemplar en conxunto.
Obra de todas as suas etapas

históricas que se poden ollar
no Centro Galega de Arte
Contemporánea de Santia,
go. Un verdadeiro xubileo
artístico.+

• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS ft

•••••••••••••
A Colección

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

Becerreá

de Lola

Garrido,
naque
están medio
cento dos
máis
famosos
fotógrafas
do mundo,
encóntrase
na lgrexa
do
Univenidocle
de

pintura e escultura desde
11.000 a 28.000 pta. no

Pazo de Congresos.

•MÚSICA

AS MÁQUINAS
DELEONAROO
Da Vinci, claro, na Estación Marítima, até o 9 de
Xaneiro.

AFREOO ÜLEZ. VILELA
O canta-autor lucense
ven de gravar un disco titulado "Diáspora" no que
está acompañ.ado polo
grupo Zoa. Con poesias
de M. RodrCguez López,
Fiz Vergara Vilariño, Dario Xohán Cabana, Rosalia de Castro ou ou próprio canta-autor, preséntao, o Domingo 19, na
Sala de Festas Yaguar.

SANTIAGO.

VIRXÍLIO VIÉITEZ
Fotografias de 1955-65 da
Terra de Montes na sala da
Fundación Cai.xaGalicia até
o 9 de Xaneiro.

O Barco de V• EXPOSICIÓNS

FLORÉNCIO ARBOIRO
Mostra a sua obra, na Sala

de Exposicións de Caixa11igo e Ourense , até o vindeiro Mércores 29 de De-

cembro.

ueu
•ACTOS

XORNADAS
MICOLÓXICAS
Organizadas pola A. Micolóxica Liboreiro e a Oficina do Concello de Información Xuvenil, véñense desenvolvendo desde o Luns 13, inais ainda
estamos a tempo de asistir, · o Xoves 16, á conferénc1a de Antón Patiño
Regueira sobre "Meigas e
micoloxia: o mundo
psicotrópico en relación
coa bruxa de Torbeo" e,
o Venres 17, á impartida
por Marisa Castro sobre
"Gastronomia dos cogumelos". Para o Sábadol8,
día da clausura, teñ.en
programada unha saída ao
monte ás 9 h . e, a partir
das 12, un concurso libre
de pratos gastronómicos.
•MÚSICA

ÑACOÜOÑI&
Los BLUESCAVIDAS
O grupo madrileño de
blues estará, o Domingo
19, no Aturuxo a panir das
22:30 h.

Caldas de R.
•MÚSICA

CuARTETO AMITIÉ
Formado por Marcos Seoane, violino 12 ; lmaculada
Diago, violino 2 2 ; Ana
Ortiz, viola; e Ramón
Solsona, violonchelo, darán un concerto, organizado pola Fundación Cai.xagalicia e o concello, o Domingo 19 ás 20:30 h . no
Auditório Municipal.

A Coruña
•CINEMA

CGAI
No ciclo adicado ao finés Aki
Kaurismaki proxectan, o Xoves 16, Leningrad Cowboys
meet moses (1994), os I.eningrad Cowboys perdidos en
México e sen un peso, rentan
voltar ao seu fugar siberiano,
tras eles anda un ax.ente da
CIA disfrazado de profeta
Bias que quer recuperar o nariz da Estátua da Liberdade,
en poder do incompetente líder do grupo. O Venres 17 é
odia adicado á Produción
Galega con Amor serrano, de
Luís Liste (1999); e A ti romo se che di adeu.s?, de Xorxe Coira (1999), con entrada
de balde. No ciclo Underground USA fican por ver as
fitas do director Jooas Mekas

e asi, o Sábado 18 ternos Notes on the circus (1966) e
Scenes from allen's last three
days on earth as a spirit
(1997); o Martes 21, Reminiscences of a joumey to l.ithuania (1972), e Happy
birthday to John Lennon
(1996); o Mércores 22, The
brig (1964) e Scenes fram
the life of Andy Warhol
(1963-90); e o Xoves 23 He
stant:& i"' a desert counting
the seconds of 1ús life (1986),
esta última ás 19:30 pola sua
duración. Ambos ciclos con
subtítulos en galego. Entradas
a 200 pta, con carné xove
100, e abono para dez sesións
a 1.500 pta. De Martes a
Vemes ás 20: 15 e Sábados ás
18:30h
• EXPOSICIÓNS

INTERIORES
Visións íntimas dun século,
pintura de artistas españois
desde finais do XIX até os nasos días, no Palácio Municipal de Exposicións Quiosque
Afonso, até o 9 de Xaneiro.

NOVA ARQUITECTURA
MEXICANA
Até o 9 de Xaneiro, na Fundaci6n Banié, podemos facernos unha idea da arquitectura mexicana a través dunha
escolma de proxectos de nove estúdios. Coa mesma periodicidade e lugar, desenvólvese outra mostra arquitectónica, a adicada a Teodoro
Goruález de León & Abraham Zabludovsky, contemporáneos e representativos
dalguns dos aspectos máis significativos de México.
SEBASTIÁO SALGAOO
''Urna grac;a incena" é o título baixo o que se acobiUan as fotografías do brasileiro na Casa do Home Domus, até o 20 de Decembro.
• LEITURAS

SUPERMERCAOO
DA ARTE
Feira na que se pode atopar

frustrado que lai .ctucigratnas para un )(Qmal en
Sevilla. sea ~erelo vese envolto n.unlia ttatna
coa que. apiuentemente, unha secta satáhlca~re
tende ·destruir ·~ d<l'1de; Pita ef:íti:~ida,: dirix_i,da

por M~too Qll . gue ijilnda nas . e .
tei;pte~\óns deJorol Mollá.
..,;:

•'

-~:

.

no de Galiza. O Sábado 18, ás 16 h,
sairá un autobus de Santiago con
chegada a Cervo ás 18:30, para facer o Rorerro da Ilustración (visita ao
C9rp.plexo industrial de Sargadelos);
ás 20:15 h, chegada a Viveiro e homenaX:e popular aos represaliados
do 36 da vila, cun recital poético e_
intervención política; ás 21 h, charla-colóquio sobre a Idade Média na
época de Pardo de Cela coa intervención de André Pena Graña, arqueólogo e investigador, Xerardo
Pardo de Vera e Bieito Lobeira; ás

•MÚSICA

~

Os CARUNCHos

do Nacionalismo

organizado polos CAF e co~
entrada Ubre, con espectáculo de contacontos: Carlos
Branco, Patrída Vázquez
(Chapa e Pintura), e Avelino
González (Ollomoltranvia).
O Venres 17, estará o grupo
madrileño de blues, Naco
Goñi & Los Bluescavidas,
presentando o .seu CD. E o
Sábado 18, serán os galegos
de Los Doré os que enchan
o local coa sua música latina.

SOLISTAS 00
METROPOLITAN DE
NEWYORK
Que teñen no programa
"Unha noite para cantar",
no Círculo das Artes o Sábado 18 ás 20:30 h.

•MÚSICA

J. ÜUTIÉRREZ SOLANA

UNDROP
Dan un concerto no Praia
Clube o Venres 17.

Castro de R.
•MÚSICA

HOMENAXE
A ANTÓN MOREDA

As Brigadas en Defensa do. Património Chairego organizan
un concerto-homenaxe ao
escritor nativo Antón Moreda, o Sábado 18 a partir das
1O da noite, no Mercado do
de Lea contando coa participación de Caldaloba, A
Quenlla e Os Diplomáticos
de Monte Alto. Coa recadación preténdese, ademais,
editar a obra do escritor. Para máis infonnación pódese
chamar ao 98~ 243 990.

O Grove

'"'

•MÚSICA

CUARTETO AMITIÉ
Formado por Marcos Seoane, violino 12 ; !maculada
Diago, violino 2 2 ; Ana Ortiz, viola; e Ramón Solsona, violonchelo, darán un
concerto, organizado pola
Fundación Caixagalicia e o
concello, o Sábado 18 ás
20 h. na igrexa parroquial

de San Marriño.

Lugo
•MÚSICA

CLAVICÉMBALO
Continua o Clube de Arte e

22:30, cea de c~nfratemidade; e das
12 en diante, festa-concerto, en
Covas, coa actuación de AH<arpa e
Troula e sesións de pinchadiscos.
O Domingo 19, ás 10:30, saída no
iate Garoa cara a illa Coelleira que,
segundo a lenda, foi asentamento
Templário e na actualidade obser~tório omitolóxico; ás 12:30, oferenda floral a Pardo de Cela na Praza da Catedral de Mondoñedo, coa
intervención de Martiño Santos e
Emílio López Pérez; para dar remate ás actividades ás 14 h Para máis
información podedes dirixirvos ao
teléfono 670 507 486. +

Música co seu programa. O
Xoves 16 clausuranse al VI

• EXPOSICIÓNS

Gado, de Castro de Riberras

~ NlNG\JBN CON'ECE A NINOUBN.
Eduatdo Noriega é un escrito~ de novelas

Organizado por GaliZJJ. Nova da Ma-.
riña, dentro dos V Encontros do Rei-

FERNANOO PESSOA
Os Venres deste mes, a
A.C. "O Facho" organiza
un ciclo adicado á obra literária deste portugués, no
seu local de Federico Tápia
12 12 , a partir das 20:30 h.

CoRREA CORREOOIRA
"Os dias gravados" chama
Xabier Correa á mostta que
podemos ollar na Fundación Luís Seoane, durante o
mes de Decembro.

Homenaxe a Pa_rdo d.e Cela_

Marcado polo trasfondo da
guerra civil e o exílio, os
traumas infantis, a antropoloxia e a necrofilia foron temas constantes na carreira
do madrileño J. Gutiérrez
Solana (1886-1945). Agora,
o Museu Provincial acolle,
até o 2 de Xaneiro, 6 óleos,
25 augafones e 4 litografías.

ALFONSO

O Círculo das Artes ,acolle,
até o Martes 21, amostra do
fotógrafo madrileño Alfonso
(1902-1990), baixo o patrocfnio da Fundación Banié.

Presentan o seu disco "Ala,
que vai" o Sábado 18 ás 23
h. no Café-teatro do Real.

Negreira
•TEATRO

MARE,MARE
É o grupo encarregado de
. por o ramo ao Mes do Teatro organizado pola Sociedade Cultural "Afonso Eanes", o Sábado 18 ás 18 h.

Ourense
•CINEMA

VIII CONGRESO DA
. HISTÓRIA DO CINEMA
Con carácter internacional
e organizado pola Asociación Española da Hist6ria
do Cinema, celébrase, no
Salón Nobre do Liceu, do
Xoves 16 ao Domingo 19.
• CONFERÉNCIAS

SIDA E DROOAS
NOCARCERE
Máis concretamente "Intervención e efectos psicosociais da SIDA, drogas e cárcere", por Javier Barbero,
psicólogo da Oficina sobre a
SIDA de Madrid, o Venres
17 ás 19 h. no Salón de Actos de Cai.xavigo e Ourense.
8 EXPOSICIÓNS

TAUROMAQUIA E
PROVÉRBIOS
Os de Goya, no ·Museu ProtJincial até o dia 12 de Xaneiro.

· O madrileño inaugura unha

INGEMORATH
No Círculo das Artes, as fo.
tografias xacobeas desta
autora; na sala da Fundación Cai.xagalicia; e até o 9
de Xaneiro, "Referentes
das vanguardas históri·
cas en España"; e na Tq,bla de Flandes as obras de
Lourdes Rodríguez.

Os óleos de Ang]ada Cama-

Moaña
•TEATRO

CAFÉ-TEATRO 00 REAL
Conta, para o V enres 17 ás
23 h, co grupo amador A
Nosa Terra que representará a obra ''Esteviño". O Domingo 19 ás 18 h, será o grupo de títeres Cabuxa, do IES
de Moaña, que cenifique "A
trabe de ouro"; .máis tarde,
ás · 20:30 h, o grupo amador
da A. Xuvenil de Meiro representará "Os cravos de
prata", de Nicolás Bela.

LursMAYo
mostrá de pintura, titulada
"Ourense. Recuerdos", na
galería Marisa Marimón o
Venres 17 ás 20 h. Nela recolle recantos da cidade e
dos arredores no que el define como a cidade do pintor.
Até o 18 de Xaneiro.

MODFRNISMO O\TAlÁN
rasa, bronces e arranques da
escaleira de Eusebi Arnau,
obxectos de A. Gaudí, alfaias de Masriera, estucos
polícromos de Llimona Cabrera, debuxos e óleos de
Ramón Casas e outtos artistas como lsidre N onell,
Josep Llimona Bruguera,
Sebastiá Junyer Vidal ou
Caries Maní Roig, entre
outtos, até o Domingo 9 de
Xaneiro na Aula de Cultura
de Cai.xavigo e Ourense.

ALEXANDRO
Pintura "1990-1999", no
Museu Municipal até o 10
deXaneii:-o.
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Mª SoLEDAD BRANCO
"Iconos e acuarelas" titula
a sua mostra no Lic~ e que
podemos ollar do 16 ao 30
<leste mes.

ARTisrAS CAMIÑANTES
No Albergue de San Francisco até o 23 de Decembro, e
serve para facer unha pequena homenaxe a Conde
Corbal, finado en Marzo
<leste ano. Ademais da obra
de Carbal recolle as pinturas de Rgueiras, Moreiras e
Quessada Jr; as esculturas
de Enrique Conde, as caixas
de Carballido, os debuxos
de Alexandro Bobillo e as
fotografias de Berta Ares.

• LEITURAS
A.NUÁRIO DE Esruoos
LITERÁRlOS GALEGOS
Será apresentado, o Xoves
16 ás 20 h; na libraria Torga. Iste mesmo local é escollido por Raul Soutelo para
apresentar o seu libro "Os
intelectuais do agrarismo",
pero o Venr~s 17 ás 20 h.

•MÚSICA
ÜRQUFSTRA SINFÓNICA
DA OPERA DE MINsK &
CoRO CAPELLA
Concerto de Nadal, organizado polo Padroado do
Teatro Principal, o Martes
21. T amén no teatro Principal, pero o Mércores 22,
dá o seu concerto de Nadal
a Escala Municipal de
Música.

•TEATRO
PRINCIPAL
O Xoves 16 a Compañia
Tempestades sube ás táboas
coas obras "Tempestades" e
''Para que tu me oigas". O
Venres 17 e Sábado 18, é a
compañia Fígaro a que o fará
con "la opinión de Amy".

Coral Neocantes
Fai unha xira por diversas vilas de Ourense. O Domingo 19, estará no Centro
Cultural Avenida da RuA ás 20:30 h; o
Luns 20, na igrexa de Nsa. Sra. da Asunción de VIANA DO BoLO ás 20:30 h; o
Martes 21, no Templo da Veracruz do
CARBALLIÑO ás 19:30 h; e o Mércores
22, na igrexa conventual de S. Rosendo
de CELANOVA ás 20 h. t

Outes
• EXPOSICIÓN$
MUIÑOS DE AUGA
Xacinto Camheiro fa¡ unha mostra, até Fehreiro, de
fotografias, vídeo e diapositivas sobre os muiños de
auga do concello no pub
Tabasco. As diapositivas e
o vídeo pásanse os Domingos a partir das 8 da noite.

As Pontes
• EXPOSICIÓN$
APRENDE
A MIRAR A PINTURA
A exposición didáctica
chega á Casa da Cultura,
onde ficará até o 19 de Decembro, da man da Fundación Caixagalicia.

Pontevedra
•CINEMA

o ESTIJDANIB DE PRAGA
O Mércores 22, na sala de
Caja Madrid, én sesións de
20:30 e 22: 15 h . dentro da
programación do Cine-clube. Considerada como a precursora do Expresionismo,
ista fita fantástica, do ano

Convocatórias
IX CERTAME DE NARRACIÓNS
BREVES "MANUEL MURGUIA"
Convocado polo Concello de Atteixo,
poderán concorrer a el calquer persoa
cunha única obra, de tema libre, escrita
en galega, orixinal e inédita, cunha extensión non inferior aos 15 fólios nen
superior aos 30, escritos por unha só cara, mecanografados a duplo espazo e só
co título da obra e un lema, da que presentarán catro cópias. Nun sobre pechado, co título e lema da obra no exterior,
incluirase o nome, enderezo, teléfono e
currículo do autor ou autora. As obras
deben enviarse antes do 1 de Marzo do
2000, facendo constar IX Certame Ma-

nuel Murguia de Narraci6ns Breves . Concello de Arteixo. Praza do Alcalde R. Dopico l , l 5. l 42 Arteixo (A Coruña). Estabelécese un único premio de 400.000
pta. que pode ser declarado deserto ou
ser repartido "ex aequo" entre dous. A
decisión, ir}a.pelábel, do xúri farase pública en Maio do 2000, ano de Murguia.
Os orixinais non premiados poderán ser
devoltos, sempre que se solicite nun

1913, está dirixida polo alemán Paul Wegener e o danés Stellan Rye e narra o
drama do estudante Balduin,
que por amor vende a sua
imaxe reflexada nos espellos.
HOMBRES ARMADOS
Dentro da programación
das Noites aberras do cineforum, promovido palas
concellarias de Xuventude,
Política Social e o Plano Urbán, o Sábado 18 ás 21:30
h. con entrada gratuíta até
completar aforo.

• EXPOSICIÓNS
TATIANA MEDAL
Mostra a sua obra no Espacio para a Arte (Avda. Sta.
Maria s.n.), baixo o patrodnio de Caja Madrid.
V BIENAL
INTERNACIONAL DE
GRAVADO
Nesta edición participaron
658 artistas de 59 países con
1.078 traballos dos que se
escolmaron 135 para que,
xunto cos artistas invitados,
chegar ás 16 7 que campoñen a mostra. O gañador
<leste ano foi o xaponés To_moya Uchida ca augafote
"Nest 21". Até o 9 de Xaneqo, baixo a promoción de
Caixavigo e Ourense, no Pa-

zo da Cultura.
ÜBRA GRÁFICA
CONTEMPORÁNEA
Na galería Anexo, até o 22
de Decembro, con obras de
E. Arroyo, R. Bilbao, R.
Canogar, J. Ca5tro, M. Dimas, X. Freixanes, L. Gordillo, J. Guerrero, M. Lamas, A. Nagel, L. Novoa,
N. Olmedo, J. Pastor, A.
Patiño, A. Saura J. Ugalde
e M. Valdés.

•MÚSICA
THE ORIGINAL FIVE
BLINS<;D BoYs oF
MISSISSIPPI
Grupo de jazz que, patrocinado por Caixagalicia, estará no Audit6rio do Pazo da
Cultura o Xoves 16 ás 21 h.
ÜRQUFSTRA SINrDNICA
DELI1UÁNIA
O Mércores 22 ás 21 h; no

prazo máximo de un mes despois de coñecido o fallo. O/s autor/es/as premiados renúncian ao.s direitos de autor no
caso de que o concello edite o texto. Se
fixer outras edicións farase constar que
foi premiado neste certame.

CF.RTAME E1NOORÁHCO DE VÍDFD
E FarooRAAA ''M. MURGUIA"
.
Convocado pola A.W. ·Manuel Muj
guia de Oseiro, Arteixo (A Coruña),
no que pode participar álquer pers a
con traballos inéditos referidos a temas
emográficos galegas e que os presenten,
antes do 11 de Marzo do 2000, en A.

W. Manuel Murguía. I Certame de Etnografía. Praza de Manuel Murguia.
Oseiro l 5141 Arteixo. As obras presentadas non poderán levar o nome do autor ou autora, que deberá figurar en sobre aparte no que irá o título da obra.
Os vídeos, en sitema VHS, non poderan exceder de 30 min. As fotografias,
montadas sobre soporte ríxido, terán o
título polo dorso e poderán ir acompafiadas dunha pequena memória explica-

gar, pero o Xoves 23 ás
20:30 h; a Banda de Música de Salcedo tamén dá un
concerto de Nadal.

•TEATRO

C~

• EXPOSICIÓN$
RAFAEL R. BAIXERAS
Mostra retrospectiva, na Sala de Exposicións do Museu
Valle-Inclán, que inclue pinturas cedidas por distintos
coleccionistas privados e pola própria família, asi como
debuxos e cademos do pintor. Até o 20 de Decembro.

Ribadávia
•MÚSICA
CORAL DE RUADA
Dá un concerto, na igrexa
do PP Franciscanos, o Sáhado 18 ás 19:30 h .

Ribadeo
• EXPOSICIÓNS
RAIMUNDO IBÁÑEZ
Unha mostra, na Casa da
Cultura, comemora o 250
aniversário do nacimento
do Marqués de Sargadelos.
Fotos dos lugares vinculados
coa sua vida, documentos e
obxectos persoais, até 16 paneis e unha abundante bibliografia, configuran a esposición organizada pala A.

de Amigos do Conxunto Hist6rico-artístico de Sargadelos,
A. de Amigos ele R. Ibáñez,

. Audit6rio do Pazo da Cultura, patrocinada por Caixa . Concello e Caixagalicia.
Pontevedra.
TEATRO-PRINCIPAL
A Escola de Música Eu·
terpe dá os seus Concertos
de Nadal; o Luns 20, Martes 21 e Mércores 22 ás 20
h; no teatro Principal, con
entrada de balde até coropletar aforo. No mesmo lu-

IV CERTAME POÉTICO ''XOHÁN
DE REQUEIXO"
Convocado polo Cfrrulo Recriatiw Cultural de Chantada co desexo de fomentar
a poesia entre os máis novos e na honra
do chantadino do século xru. Premiaranse tres poemas de tema e méaica libres,
escritos en galega, inéditos e non premiados con anterioridade noutros certames. Cada autor ou autora poderá pre-

Santiago
• CONFERÉNCIAS
ROBERT A. MUNDELL
O prémio Nobel de Economía impartirá unha conferéncia, o Xoves 16 na Aula

Luís SEOANE
Retrospectiva sobre iste nome fundamental da vanguarda artística galega no
CGAC, coa que o centro
pecha o ano. lnaugurarase o
Luns 20 e divídese en duas
partes, a primeira recolle
pinturas, deseños e gravados
datados entre 1932 e 1979,
e a segunda, no soto, titulada Luís Seoane: grafista, e
coproducida polo IV AM,
reune máis de un cento de
obras deseñadas polo intelectual, entre as que se encontran libros, afiches, cartaces ou portadas de discos.
S. BAONES
É o seudónimo da pintora
~ Salomé San Julián que
ten unha mostra das suas
obras na galeria]osé Lorenzo
que, ademais, mostra os fondos dos artistas habituais.
CLÁSICOS DA
FOTOGRAFIA MUNDIAL
A Universidade compostelá
utiliza a sua lgrexa para albergar a Colección 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. Cunningham, A Siskind, Weege, R. Steiner,
Renger-Patzsch, A. Rodchertlco, A Lavenson, L. Jacobi, H. E.dgerton, M Ray, B.
Brandt, Cartier-Bresson, E.
Boubat, R. Capa, A Kértesz,
R. Misrach, P. Sebah, K.
Blossfeldt, L. Geesaman, A.
Siskind, l. Morath, R. Rauschenberg, K. Carter, L. DiCorda, N. Goldin, C. Madoz, C. García Rodero, Garda-Álix, L. Clark, Álvarez
Bravo, E. Gowin. A Webb e
M. Rio Branca.
SOLEDAD PITE
SANXURXO
Ten unha mostra, na sede
do Coléxio de Arquitectos, de
acuarelas, grafito e técnicas
mixtas, dos currunchos que
roáis a inspiran da capital
galega. Até o Mércores 22.
MANUEL P ATINHA
O escultor portugués utiliza
a Casa da Parra como refúxio da sua obra. Bombos,
contedores, sarcófagos, ba!andrinas, zarzolas e pérolas
son alguns dos motivos sobre os que Patinha construe a sua obra.

sentar tantos poemas como desexar (3
cópias por poema), nun sobre pecho,
baixo lema e pseudónimo e, noutro sobre
pecho os dados persoais. Deberanse enviar ao Círculo Recreativo Cultural ele

Chantada. Praza do Bon Xesus 5. 27500
Chantada (Lugo), antes do 20 de Decembro de 1999. Estabelécese un 1ll premio
de 15.000 pta, insígnia ·de prata e diploma e un 22 de 5.000 pta, insfgnia de prata e diploma, podendo ser declarados desertas polo xúri. Os premios entregaranse
persoalmente aos gañadores o 13 de
Maio do 2000 durante a V Festa da Poesia, na que se fará público o fallo. Os poemas deberán ser recitados polos autores
e a non asisténcia supón a renúncia ao
prémio. Os traballos gañadores, asi como
os que se estimen oportuno dos presentados, quedarán en poder do Círculo, podendo publicalos, caso no que se fará
mención do autor ou autora, que poderán incluílos, pala sua canta, noutras publicacións, abrigándose a facer constar
que foron premiados no presente certame e remitindo un exemplar da obra.•

de Xelmírez, Coléxio Forueca e San Paio de Antealtares.

de Cultura de Caixagalicia,
sobre "Retos económicos
do novo milénio: Europa,
España, Galiza.

• LEITURAS
HOMENAXE
A Uxro NovoNEIRA
Desenvólvese o Sábado 18
no marco do teatro Principal.Ver páx. 26 deste número

• EXPOSICIÓN$

MORTE ACCIDENTAL
DUN ANARQUISTA
De Dario Fo, dirixida por
Xoán Cejudo e con Celso
Parada, Salvador del Río,
Damián Contreras, Miro
Magariños e Casilda García
no reparto, do Teatro do
Morcego, o Xoves 16 e Venres 17 ás 20:30 h. no teatro
Principal. Basada nun feito
real ocurrido nos EEUU en
1921, onde un anarquista,
imigrante italiano, "caeu''
desde un 14º pise da Comisaria Central de New York.
Cun prezo de 600 pta. fanse
descontos do 50% para estudantes e grupos.

Póvoa do

tiva, que en nengun caso debe exceder
de 3 fólios a duplo espazo e unha só fa~
ce. As obras premiadas en cada modalidade receberán 50.000 pta e o xúri pode conceder un máximo de 5 accésit de
5.000 pta. Esta 1 edición non poderá ficar deserta. O fallo farase público o 26
de Marzo do 2000. As obras presentadas
a concurso ficarán en poder da A. W.
e as plicas das non premiadas serán
abertas a un mes de fallado o concurso
para abrir un ficheiro de colaboradores
e, de facer proxección, edición ou mos·tra, participarllo aosa utores. Os prémios entregaranse o 1 de Abril.

As BOLBOREfAS

MANoLüPAZ

Case vinte ttaballos presenta o escultor cambadés, na
galería Trinta, onde combina materiais xa tradicionais
nel coma granito, madeira,
metal, pizarra xunto coa
madeira policromada das
suas últimas obras. Até o
20 de Decembro.
VIAXEÁ LUA
Con guión cinematografico
de F. García Lorca e imaxes orixinais do pintor e
cenógrafo Frederic Amat,
no Pazo de Bendafí.a, sede
da Fundación GraneU.
A.NTÓNIO
ÜARCIA PA TIÑO
Mostra de pintura baixo o
tftulo Os milagres do apostolo Santiago, no claustro do
mosteiro de San Domingos
de Bonaval.
ÓSCAR PuGLIESE
Mostra as suas fotografias no

pub Modus Vivendi.
ARTE AFRICANA.
A TERCEIRA
DIMENSIÓN
No Pazo de Bendafí.a, sede
da Fundación Granel!, exposición artellada con roáis
de un cento de pezas proc,edentes de nove países da
Africa Subsahariana. A colección é propriedade de
Joaquín Yebra e cédea ao
museu para a exibición.
Ademais, neste mesmo
centro, podemos conteroplar a colección Xogo de

Suxeréncias, Granel! e Arquitectura e tamén Os Libros de Artista, con pezas de
máis de_setenta ~utores.
CAMIÑODE
SANTIAGO VIRTUAL
Unha nova forma de viaxar polo Camiño e. polo
tempo sen ter que moverse
de San Martiño Pinário.
Até o 31 de Decembro.
SANTIAGO
Asi se titula a mostra que
podemos contemplar, até o
31 de Decembro, no Pazo

DOURADAS
~va por título o libro de
Anxela Gracián, editado
por Sotelo Blanco, e que será presentado, o Mércores
22 ás 20 h, na librarla Pedreira coa preséncia da autora, X .. Antón Neira
Cruz e Carme Hermida,
directora da colección.
!SALÓN
DO LIBRO ÜALEGO
Organizado pala AsOCÚlCÍÓn
Galega ele Libreiros, ten lugar do 13 ao 17 <leste mes
no hotel Meliá-Araguaney.

•MÚSICA
BRANDELLMOSCA
Formado en Vigo hai case
3 anos por Eládio Santos,
Xabier Lado e Diego de
Luís, foron os gafíadores
do lll Concurso de Pop.-rock
vigués, surprendo tanto ao
xúri coma ao público. Músicos xa veteranos que pasaron por Killer Barbies,
Bromea o qué, Foggy Mental
Breakdown ou Los Tres Sudamaricones, están o Xoves
16 na sala NASA ás 22 h.
CAFÉ QUIJANO &
KETAMA
Concertos gratuítos organizados polo concello para
despedir o ano e receber o
próximo como Capital Cultural. Os Café Quijano estarán o Xoves 16, e os Keta·
ma o Mércores 22, ambos
no Pavillón de Sta. Sabela ás
10 da noite.
REAL FILHARMONIA
DE ÜALICIA
Dirixida por Antonio Flo·
rio e con Roherta Inver·
nizzi, como soprano, e Lucia Naviglio, como mezzosoprano, o Xoves 16 ás 21
h. no Auditório de Galiza.

•TEATRO
BERROBAMBÁN
É o grupo encarregado de
coordenar as actividades dirixidas aos máis novas, para
aproximalos ao mundo do
teatro, e que desta voltan
cantan co guitarrista Xabier Abraldes e o grupo de
contacontos Palique. Dentro do espal,9 Choiva ele me-

8enchambS.1t
xunto con
algun
personaxe
como oque
ollamos á
aquenio,
son os
enca11g d

de animar,
para

osmáu
miudas,
as tardes
dominicai1
da NASA en
SANTIAGO.
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tearitos da sala NASA o Do-

• EXPOSICIÓNS

mingo 19 ás 17:30 h .

UN LUNAR VERMELLO
É cenificada, pala Compa·
ñia de Pilar Urbano, o Xoves 16 no teatro Principal.

(3
:io,

bre
MOFA E BEFA ·
O humor rnáis duro e perralleiro de Evaristo Calvo e
Vítor L. Mosqueira acompafiará, o Venres 17, ás 24 h,
aos asistentes á sala NASA.
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Artistas Plásticos.
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VI FEIRA
DE ARTES PLÁSTICAS
Na Sala de Exposicións da
RENFE e até o 5 de Xaneiro,
reune a case 30 artistas que
mostran as suas esculturas,
acrílicos, pasteis, guaches e
óleos, ademais de haber
obradoiros de pintura para
as crianzas, pintura en directo e recitais de poesía.
Organiza a Asociación de

•ACTOS

1

IX> PSG ATÉ EsQlJERDA
NACIONALISTA
O Martes 21, ás 20:15 h .
na libraria A Caixa de Pandora (Triunfo 1), Antón
Fernández Oca, presidente
de Esquerda Nacionalista,
dá un conferéncia titulada
"Por unha Galiza socialista.
Do PSGaté Esquerda Nacionalista. Os socialistas no
nacionalismo galega" .
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CLONACIÓN
HUMANA
Reflexións sobre a Convención Europea de Bioética" é
o título da conferéncia que
impartira Francisco León
Correa, director do Grupo
de Bioética da Galiza, no

rib5r\.

"'

xe
que
á

a,

Centro Cultural Caixavigo e
Ourense o Xoves 16 ás 20 h..

acb
ar,

A Rede

CRUZ PÉREZ RUBIDO
Encadrada na abstracción e
con obras que integran o lenzo e o bastidor con ferro ou
alumínio nun coqueteo suxerente coa línguaxe escultórica, a coruñesa inaugura unha
mostra, o Venres 17, na galeria Abe! Lepina onde permanecerá até o 8 de Xaneiro.
PINTORES
ROMÁNTICOS INGLESES
Na Espafia do déculo xix,
na Sala de Exposicións do

Centro Cultural Caixavígo e
Ourense, até o 9 de Xaneiro.
ANTÓNlO PESSOA
Autodidacta que escrebe,
pinta, canta, toca e compón
e que, segundo o programa,
coas suas exposicións despenou admiración nas galerías de media Europa . Agora
temos a posibilidade de ollar
as suas pinturas na galeria
Darían (Placer 17 ), até o 15
de Xaneiro.
ISABEL SOMOZA
Mostra os seus gravados,
até o 23 de Decembro, na

IU
en
~.

Sala de Arte de Caixavigo e
Ourense .
SAGRARIO ÜRTIZ
Pintora leonesa, que se caracteriza por plasmar, de
forma abstracta, elementos
naturais nos seus cadros,
ten unha mostra da sua
obra na galería Sargadelos.

AssFMm.ElA DA MOCIDADE
INDEPENDENTISTA
http:/fmembers.xoom.com/AMl

A Assembleia da Mocidade Jndepen~
dentista (AMI), informa na páxina
sobre a organiza<:ión, informa das
webs locais da Assembleia, oferece o
voceiro Terra Livre, lígazóns, dados
sobre mar.erial á venda, información
sobre a comisión da muller e ourtas
relativas á actualidade. •

ANTÓNIO QUESADA
O famoso pintor ourensán
enche coa sua pintura a
Nova Sala de Exposici6ns de
Caixavigo e Ourense até o
23 de Decembro .

MARIA DE FELIPE
Mostra as suas pinturas, na
galeria Ad Hoc (Garcia Barl:xSn 71), até o 19 de Xaneiro.

5.000 ANOS

•CINEMA

tural Caixavigo e e:>urens ,e
en versión orixinal subtitulada en españ.ol en sesións de 17 e 20:30 h .

•O BNG de Alfoz-O Vala·
douro tamén está na interrede: httpJ/members.es. tripod.de/valadouro ademais
do enderezo normal: Apdo.
27. O Valadouro 27770

• A Assembleia reintegra•Compro selos novos,
cionista Ene Agá quer facon ou sen goma, usados
cilitar o acesso ao uso da
mundiais e traxetas telefónigrafía reintegrada. Quem
cas novas ou usadas. José
estiver interessado mandeApdo . 32.004, 28080 Madrid.
nos 150 pta em seles e o
, seu endereQO ao Apdo. 122
de Pontevedra e receberá
• Calendário 2000 da
por correio um Breve PronFunda~om Artábria. A toda cor, ilustrado e com a
tuário Ortográfico e urnas
legenda "A Galiza do sécuúteis Tabuadas Ortografilo xxi tem que sacar a lín- _ cas para consultas rápidas.
gua". 200 pta cada un + 80
de gastos de envio. Fai a
• Grande oferta de discos
tua encomenda, incluindo · e fitas, anos 80. Prezos inteo total en selos de correio,
resantes. 986 413 496.
para: Artábria, Apdo. Correios 570 de Ferrol :
• Clases de alemán, inglés e direito, en Cangas,
• Atoparás poemas de lo·
impatidas por licenciada trilanda Castaño, Chus Pa·
língüe. Todos os níveis, amto, Emma Pedrelra, no
pla experiéncia. Telf. 986
novo número de PolpA.
307119 e 656 574103.
Pídeo enviando dous seles
de 35 pta. ao Humilladoiro,
• A Mesa pola NormaliApdo. 816, 15.080, A Cozación Lingüística de Viruña. Envíanos tamén os
go busca colectivos ou
teus poemas para os vinasociacións para comdeiros números.
partir local. Pedro Valades, telf. 986 412 834.
• Mestre e animador sócio-cu ltural busca cal• Oferécese masaxista,
quer traballo. Manuel 616
manicura, pedicura, etc.
354 911 .
na zona da Coruña e arredores. Prezos económicos.
Telf. 981 641 286.
• Véndese Suzukl Baleno 1.6 de gasolina, 3 portas, extras, ano 99, impe• Alúgase ca~a en Car- cábel. Telf. 600 670 747, - nota, grande, amoblada,
preguntar por Xúlio.
con vistas ao mar e económica. Telf. 981 294 879.
• Véndese amplificador
Marshall guitarra, modelo
• Véndese Renault Clio
1.9 D. cinco portas, exVatvestate. Con pedal para
cámbio de canais e reverb.
tras, ano 95, impecábel.
Cabezallo 100 w., pantalla
Informa, no telf. 696 916
150 w. Prezo 99.000 pta.
678, Emílio .
Mário, telf. 981 586929.
• Clases de ioga en Bouzas (Vigo) todos o Martes
• Gozas contando histórias? desfrutas escrebene Xoves de 7 a 8 do serán
do? gostariache que lera
impartidas por Ángel Gueas tuas narracións? Agora
salaga "Kailas", profesor
ti tamén podes publicar
de Sanatana Dharma.
nos naso idioma os teus
Máis información no Telf.
986 304 357.
escritos. Se tes algo inédito que contar, visita nas
páxinas de www.andelvir• Vendo xarope de plantual.com o Foro Novo. Só
ta de aloe vera. Compatí-

techno, house, trance, drum'n'OO.ss,

big beat, leftfiedl, down tempo, dubtech, experimental e ambient. O
proxecto conta cun programa
musical, elaborado por Ernesto
Gómez, que inclue 60 CDs dos
estil~antes mencionados. Dadas
as características do proxecto e de
que as pezas están ubicadas en espazos serviciais do CGAC, foi
preciso criar ambientes suxerentes tanto para mostrar as pezas, os
espazos de documentación ou o

bel con calquer tratamento
médico. Telf. 616 323 933.
• - Compro setos novos
baixo facial. Tamén tarxetas -telefónicas. José
Manuel telf. 91 376 07 23.
• Véndese terreo en Cele i ro-Vive i ro, céntrico,
perta do porto e a carón da
rúa. 1 000 m2 edificables.
Prezo a convir. Telf. 985
735 669, 982 128 840 e
987 607 059.
• Oferécese xoven terapé u ta, en Vigo, para
acompañar enfermos e
persoas maiores en hospital ou domicilio. Telf.
616 323 933
• Señora oferécese para
cuidar palas inañás ou
noites a señora maior na
zona de Vigo ou Santiago.
Telf. 606 077 607.
• Vendo impresora matricial Epson LQ-200 por
10.000 pta a negociar. Manolo, telf. 616 354 911 • Paso traballos a ordenador (gráficos, teses,
etc.), rápido e económico
para a zona de Vigo. Telf.
986 202 853

• O Domingo 19 de Deze mbro celebra-se a 111
marcha nacional pola liberdade das presas e
presos independentistas. Venhem de ser rea~
.grupados, no~e na actualidade, no' cárcere de Paradela (Teixeiro). A jeito de
recibimento e com o objectivo de aumentar a presom social para dar passos cara a sua liberdade,
pom-se andar esta marcha. Animamos-vos a colaborar na sua organi zaQom, difundir a convocatória e participar nela. É
hora de saca-los fora.
Convocan Comités AntiRepresssivos da Galiza e
Juntas Galegas pala Amnistía. Fretarán-se autocarros desde as principais
comarcas.•

checo, M. Vilariño, T. Carbajo, A. Patiño, X. Vázquez,
M. Pena, F. Casás, L Blanco e Reimundo Patiño comparten cartaz coa arte rupestre. Na Casa das Artes até o
26 de Decembro.

DE ARTE

cións fotográficas e calcos a
tamaño natural, a variada temática dos signos rupestres
prehistóricos do noso ámbito
ademais dunha escolla de
obras de arte contemporánea
que refl icten a pegada da
imaxe rupestre na conciéncia
estética galega . M. Moldes,
X. Frei.xanes, B. Cáccamo,
M. Vasco, S. Blanco, M.
lamas, Luís Seoane, S. Pa-

Xúuo VILLARINO
Trinta fotos a cor sobre a
traxédia de Kósovo compoñen a mostra, que amplia un

progri'-ma de son, como no que
realizar os eventos en directo con
Djs ou Vjs, asi Pablo Sánchez disefiou unha sutil AMBIENTACIÓN.
No apartado das EXPOSICIÓNS están representados artistas plásticos con fotografias, vfdeo-instalacións, esculturas con son, instalacións e pezas fronteirizas ente o
obxeto cotiá, a escultura ou a instalación. No que ao programa de
VIDEO se refire, inclue numerosas
producións. EVENTOS EN DIRECTO: o Xoves 16 ás 21 h, Colectivo Musical Autónomo, e ás
22:30, Xoán Anleo e o Home
Xirafa. TALLERES E SESIÓNS DE
ThABALLO: para quen lle intere:
se que aponte o teléfono 981 546
623 que é onde hai que reservar

praza, o Sábado 18, Sesións de
Traballo para orientar aos docentes co traballo da música e o
son na aula, por Esperanza Vázquez. CONFERÉNCIAS: a de Carles Guerra para o 1 de Marzo.
Para rematar, os ESPAZOS DE DO•
CUMENTACIÓN: instalados na biblioteca e na cafetaria; con dous
monitores de vídeo onde se poden ver diferentes programas de
La Mandrágora, Metrópolis e un
ordenador desde onde acceder a
várias páxinas electrónicas ou a
escolma documental de libros
revistas e catálogos. 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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•MÚSICA
SETEMAREs
Xunto con Articket organi:
zan un apretado calendário
para o mes de Decembro.
Para o Venres 17, Nel.lo &
La Banda del Zoco presentan o disco Crápula (Dani
Nel.lo estivo nos Rebeldes,
Blues Messangers, Nel.lo's
Fellows e Tandoori Lenoir,
ademais de compartir cenário con numerosos artistas
como Pata Negra, Loquillo,
Raimundo Amador ... ) ; o
Luns 20 os vigueses Los
Lombardi (xa compartiron
cenário con Sugarless, e Los
Piratas), toman o relevo e
danlle a vez, para o Mércores 22, aos vilagarcianos de
Salty Water (gañadores do
San Telmo Rock'99 de Tui,
teñen actuado cos Flechazos,
Amparanoia, Red House,
Víctor Coyote, Marabunta ... ). Para a semana seguimos informando.

.>f

ROSENDO
O Sábado 18, na sala Óxido
ás 22:30 h, presenta "Siempre hay una historia". Entrada anticipada l. 700 pta,
na billeteira, 2.000.
DEMOLITION
DOLLRODS
O rockeiro e sexy grupo de
Detroit pr~senta o seu ál. bum, o Xoves 16, no Iguana Clube a partir das 23:30
h. A entrada anticipada
custa 1.500 pta, e na billei- ·
ra 1.800. Para o Sábado 18,
ista mesma sala ten programado aos Undrop.

REAL FILHARMONIA
DEÜALICIA
Dirixida por Antonio Florio e con Roverta lnvernizzi como soprano e Lucia
Naviglio como mezzoso- prano, estará, o Venres 1 7,
na concatedral Colexiata
de Sta. Maria, ás 20:30 h.

illRAL MAxlMo Garua
Dan un concerto na Asociación ·do V al do Fragoso, o
Sábado 18 ás 19 h.

•TEATRO

CRJMES ANÓNIMOS

Organizado polo COAG e
a Fundación A. Camuñas,
mostran dez traballos de
distintos estúdios españois,
entre eles os galegas, Xesus lrisarri e Guadalupe
Piñeira, na sala do COAG,
(Marqués de Valadares
27), até o 30 de Decembro.

Lost in sound
Trata de oferec.er un panorama da
música dance, a cultura de clubes
e, a través delas, unha posibilidade de realizar un exercício de hermenéutica da cultura xuvenil e
analisar a estética, valores, significados e imaxinários da música

tes que enche un formulário e envíalo. Lago escolmaremos os mellares para
sairen publicados de balde
en formato dixital en Andel.

XóVENES ARQUITECTOS

Presenta, a través de reproduEsTREAS DO NADAL
Year of the horse , de Jim
Jarmusch (EEUU,1996),
o Martes 21; e Chicago
cab, de Mary Cybulski &
John Tintori (EEUU,
1997), o Xoves 23 . No
Auditório do Centro Cul-

Anú.ncios de balde

h. nos locais de Edici6ns Xerais (Doutor Marañón 12),
coa participación de X.L.
Méndez Ferrin, Manuel
Bragado e o próprio autor.

É representada por Nove
Deus baixo a dirección e

JOSEPH SOPKOWICZ

mes máis a sua esposición, e
que se encontra na delegación de La Voz. Unha das
instantáneas acaba de ser escolmada polo European Fuji
Award para representar ao
Estado na final que se celebrará en Atenas en Febreiro.

SUPERMERCADO
DA ARTE
Máis de 3.000 obras orixinais, entre pinturas e esculturas, nesta feira da American Prints que se encontra
en López de Neira 5 .
·

o Sábado 18 ás seis do serán; ou tarnén a Maga Rulana que fará outra sesión
de cantos presentando as
novidades de Kalandraka
EditOf'a, o Xoves 23 tamén
ás seis dó serán.

PENSANAO
O libro de Anxo Angueira,
recente gañador do prémio
Xerais de Novela, será presentado o Venres 17 ás 20

dramatúrxia de Roberto
Cerdá. O Sábado 18 (22:30
h.), e Domingo 19 20:30
h.), no Auditório do Centro
Cultural Caixavigo. Neste
mesmo cenário, pero o Mércores 22 ás 20:30 h.. Rara
AtJis presenta O Rabo, de
XoséRuibal.

Vi.lagarcia
• EXPOSICIÓNS

MARIA LóUREIRO .
A galeria Arcana acolle as
suas esculturas, até o 31
deste mes, nunha mostra
organizada pola Concellaria -de Cultura.

Madrid

• LEITURAS

• EXPOSICIÓN$

A CAIXA DE PANDORA

ANTÓNIO pALÁCIOS
A Casa de Galiza acolle, até
o 6 de Xaneiro, unha mas- tra do arquitecto porriñés
(1874-1945), autor de alguns dos edifícios máis emblemáticos da capital madrileña coma o Palácio de
Comunicacións, Círculo de
Belas Artes, Hospital de
Maudes, Casino e outros
muitos.•

lsta libraría ten un apretado programa para iste mes.
Por exemplo o recital poético Defecto 2000, Anto-

loxia dos poetas dos 90,
organizado pola editorial
Letras de Cal, o Xoves 16
ás 20:30 h; ou o espectáculo de contacontos infantis
a cargo do alunado do

Obradoiro de Contacontos,

Demolition
Doll Rods
están en
VIGOo
Xoves 16.
Rosendo,

abaixo, o
Sábado 18.
Perohai

máis musica,
botadeunho
olladacla ao
programa
do Sefe
Mares.
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Aempresa de cerámica do Castro posue tendas nas capitais europeas ·do d~~eño

Sargadelos, símbOlo da Galiza en todo o mundo
que serven para a experimentación individual da cerámica".

-0- CÉSAR LORENZO GIL

Quizais António Reimonde lbañez, o primeiro marqués de
Sargadelos, no século XVIII,
cando ergueu na Mariña lucen·se unha fábrica ceramística
nunca pensou que o forno onde cocia aquela primeira arte
afondaria tanto na alma da Galiza e seria estandarte no mundo enteiro da sua peculiar maneira de ver o mundo e mais a
. vida. Hoxendia, Sargadelos
posue doce tendas en várias
cidades de Europa e a sua fama chéga áos cinco continentes. Ademais; esta· fábrica
logrou un sinal d~ identidade
e de estilo único, tanta que a
mei rande parte dos galegas,
á hora de facer un aga~allo co
que precisen ficar ben obri_gato ria mente, decántanse por
unha figura de Sa~gadelos.
A empresa de Sada, que agora
dirixe o empresário polifacético
Isaac Diaz Pardo, é un exemplo
de duas causas ben pouco
achegadas á história empresarial e cultural galega. Por unha
banda, Sargadelos quer ser imaxe da Galiza e do sentir dos
seus habitantes, quer amosar en
cada unha das suas pezas a
e·xisténcia dun povo único que
acada nas formas das esculturas
de cerámica, constáncia da sua
peculiaridade. Pela outra, Cerámicas do Castro iniciou unha expansión comercial e industrial
que a fai representar a Galiza fóra das nasas fronteiras cun vencello único con Galiza e o galega, relación co país que non
conseguiron marcas tan coñecidas como Zara, Adolfo Domínguez, Roberto Verinno,Vieirasa,
Hiperxel, Froiz, Coren ou San
Luís. Até o de agora abriu ten- ·
das próprias nas capitais europeas do deseño, como Milán e
Barcelona e mantén unha rede
de franquícias que foi pioneira
na Galiza e incluso no Estado
español. Noutras partes do planeta, como en América, particulares constituen as suas pequenas tendas Sargadelos, logo de
levar algunhas.pezas da fábrica
galega.

O laboratório de Formas

...
~

Un dos alicerces da fábrica de
Sargadelos é o denominado Laboratório de Formas. Criado por
-galegas exiliados ·en América
na segunda metade deste século, quer ser a guia do de~eño
das figuras que saen todos os
dias do forno. Tomando como
ponto de partida todos os estudos sobre deseño en série do
constructivtsmo ruso e da
Bauhaus alemana, o laboratório -moito menos estudado academ i ca mente que os outros
dous movimentos- procura, alén
do próprio significado e significante que ten, por forza, cada
unha das figuras, atapar a orixe
cultural da sua própria imaxe.
"Cada forma que criamos e que
acaba constituíndo unha série
de pezas ten un antecedente na
realidade cultural gal~ga, proce-

intento de difusión do noso país'
en Cataluña.

Galerias Sargadelos, máis ca tendas

Vários dos estabelecementos de
Sargadelos ábranse ao público
en forma de franquícias. Moito
antes de que moitas empresas
As doce Galerias Sargadelos
do Estado· español se lanzasen
existentes na actualidade, a vená carreira de colocar o seu nome
da de cerámica é só unha das
en locais clónimoitas actividacos xestionades que se de.· s e n v o 1ve n .
dos por un autónomo, SargaAdeniais d.e
delos ensaiou
.serviren.-de foro
esta forma de
para a apresenexpansión ecotación de novas
nómica. Graobras r novos:
autr>res e dar .
zas a un deseacubili0 ·expoño interior perfecto e moi fasi ci óns artísticilmente recocas, as. tendas
ñecíbel, en forde fóra da Galima de distribuza cumpren tación do espámén a función
de seren cen- ·
cio, orientación
da luz e dispotros da cultura
sición de moe da realidade
bles e obxecgalega. Como
tos, estas tenunha espécie
das en franquíde embaixadas
cia conseguen
culturais, Sargadetos pon á Isaac Dim: Pardo é exemplo de boa xes- darlle ao condisposición dos tión e servb:CJ á terra.
sumidor sinais
e estímulos tan
seus clientes
claramente deen Madrid, Sefinidos dos vavilla, Milán e
lores que trae consigo SargadeBarcelona unha porta permalos que calquera información ennentemente aberta ás últimas
gadida xa é incluso redundante.
tendéncias artísticas, sociais e literárias da nosa terra.
Segundo Isaac Diaz Pardo, a
mensaxe de Sargadelos é ben
A galeria barcelonesa é un exemclara e continua senda válida,
plo interesante de como funcionestes tempos onde parece que
nan as sucursais. Situada na estodo se estandariza e ha ser
quina entre o Carrer de Provenza
igual en Canadá, Arménia, Are a Rambla, está dividida en tres
salas (a Daniel Castelao, a Ánxel xentina ou Xapón. "Só tendo unha idea própria, baseada na naCasal e a Luís Seoane) nas que
se compaxina a venda de libros sa cultura local, arroupada pola
procura constante donoso estilo,
galegas e portugueses coa expopoderemos facerlle fronte á masición de arte e de cerámica. Esta
rea que nos quer impoñer o ulgalería continuamente acolle actracapitalismo en forma de muntos vencellados con Galiza e serdializaCión empobrecedora".•
ve de cabeza de ponte de calquer

.a

de dos valores locais do noso
povo", afirma Diaz Pardo.

Os datos falan por si solos. Somos
agora 5,3 billóns de habitantes e
mentras no primeiro mundo a tasa de nacementos por cada mu ller
fértil sitúase por debaixo dos 2 fillos , no países pobres esta tasa
elevase aos 6 fillos de media. Esto
supon que o 90% dos nacementos
acontecen en países pobres. Así,
mentras no primeiro mundo apenas hai renovación da poboaci n,
o forte incremento da poboaci n
mundial concéntrase nos paí es
pobres, ou o que é igual, na xeografía mundial da fame.
Se non se pon remedio, a actual
presión dende o sur cara os países do norte que, tradicionalmente, caracterizóu a loita pola
supervivencia ten tódalas trazas
de incrementarse ainda máis nos
próximos anos, poñendo de manife to a existencia dunha ba,
rreira entre o mundo rico e o
mundo pobre que, neste caso sí,
convértese nun auténtico "telón
de aceiro" entre ricos e pobres.
A mundialización á que estamos
abocados, esixe dunha política de
integración que faga desaparecer
barreiras, dunha toma de
conciencia superadora de dogmas
relixiosos e, sobar de todo, dunha
política capaz de desterrar a fame
no mundo. Nun momento en
que, sen recurrir sequera a aberración que supón a agricultura
transxénica, sabese que no mundo hai alimentos suficientes para
alimentar a todos os seus habitantes varias veces 6 día. S6 coa producción actual de grao mundial
seda· suficiente para que cada ser
humano deste planeta tiv
unha dieta diaria de 3.500 calorfas.
As paradoxas que nos deben facer reflexionar son actitudes cerno as de Europa que, como b n
sabemos os ga legos, multa ós
agricultores e gandeiros por pro- ·
ducir máis da conta á vez que
paga enormes subvencióhs para
que abandoen os campos de cultivo. O problema está, coma
sempre, no reparto.+

O sentido deste princípio de fundo está .claro. Ante da tendéncia
xeral da sociedade á mundialización_, Sargadelos aposta pola
cultura galega e dignifícaa, elevando os seus modelos tradicionais a unha nova esfera de
modemidade, bon gusto e estilo
orixinal que serve para identificar
as obras desta fábrica entre calquera outra. Desde as matérias
primas até os últimos detalles,_ a
cerámica imbrícase coa terra na
que se fai. O labor do próprio
Diaz Pardo e de artistas.do nivel
de Luís Seoane concédenlle a
cada elemento desta firma un
valor'único e unha trascendéncia
que enlaza a utilidade cotiá éoa
história e a poesia.
O compromiso de Sargadelos _
co seu país está presente nas
outras actividades da empresa,
que tamén rexe o Seminário de
Estudos Galegas, Edicións do
Castro, o Museu Carlos Maside
e o Instituto Galega de Información, entre outros. En canto á
arte ceramística, no Castro séguese cada verán uns encontros que son "escota libre para
a ideación e obradoiro técnico

E

algo teríamos que ser os
primeiros: Galicia está n?
rimeirísimo mundo en canto a índice de natalidade, con menos nacimentos que mortes por
ano. Andamos baicos de presión
demográfica. Un tema que tanto
preocupa a Fraga, tal vez obsesionado pola extinción dos galegas.
O certo é que a ONU, como fa¡
cada dez anos, ven de facer público o último informe sobre a presión demográfica no mundo, con
datos que deixan cortos todo-los
pronósticos sobre a evolución da
poboación no mundo.

V OLVER AO REGO
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As figuras
de Sargadelos
están unidas
á sociedade galega.
Sobre estas liñas
"Muller que sempre perde",
arriba, o sinal dos comos.

Aznar convídano a
inaugurar as instalacións dun xornal e solta
unha soflama españolista de
moito pistongo <liante de con,
vidados de todo o arco político
que, por ~ducación, teñen que
aturalo. A vulgaridade súmalle
a solemnidade coa que di cousas como "non podemos estar
cambiando continuamente a
Corutitución", cando en vinte
anos non se tocou .nen apenqs
unha coma do texto constitu,
cional e cando se füm foi pola
porta de ~trás para adaptarse ás
normas de cidadania da UE. +

