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Unha investigación comproba a relación do tumor de páncreas . 
coa contaminación por organo-clorados 

1 '' 

Os vertidos das celulosas producen can.ero . 

I 

Os fillos do río 
Antón Risco (1926-1998) 

Finalista do IX Premio de 
narrativa Torrente Ballester. 
Unha recreación de Ourense 
desde un ángulo novo. 
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O efecto ultraliberador 

Estamos a acabar co noso mundo pouco a pouco. Fronte aos 
milenaristas que agoiran un súpeto fin do mundo, os desastres 
naturais, coma os de Venezuela, Franza, Índia ou Centroamé, 
rica, demostran o mal que ·estamos a tratar a esta nosa grande 
casa coa que viaxamos cunha pasaxe, máis ou menos longa, 
pero con data certa de cadúcidade. Dominados por un sistema 
de explotación dos recursos naturais e do home polo home, 
non nos preocupamos da degradación constante da T erra e os -
rectores do ultra, liberalismo están dispostos a amañar algun 
remédio ainda que sexa parcial. Todo o máis, fronte á propa'. 
ganda do fip do mundo pregoada este verán, agora véndennos 
o grave perigo do Efecto 2000. Un xeito máis de sacar plusva, 
lías económicas a un clamoroso fallo dos seus sistemas. Unha 
imaxe da irracionalidade desta civilización incivilizada na 
que as persoas só son percibidas como consumidoras. + 
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Arredor de trescentas toneladas de organoclorados saen cada ano do complexo de Lourüán á ria. 

A ·Asociación para .a Defensa da Ria reclama o prometido estudo 
epidemiolóxico sobre as emisións de Celulosas 

Os organoClorados, veleno das fábricas 
de pasta de papel, tamén sairán 

da incineradora de SOGAMA 
9* G. LUCA 

Novas probas avalian que os organoclorados producen cancro. Un estudo asocia estes ve
lenos industriais co tumor maligno de páncreas. O branqueo de papel por cloro en Lourizán 
produce mil compostos organoclorados diferentes dos que só estan identificados unha tercei
ra parte. Tamén a incineradora de Sogama en Cercada lanzará organoclorados á atmósfera. 

s níveis altos de organoclorados 
en sangue relaciónanse cun 
maior risco de cancro de pán
creas, segundo un traballo da 
equipa de Miquel Porta, epide
miólogo do lnstitut Municipal de 
lnvestigació Médica (IMIM) de 
Barcelona que descobreu unha 
relación entre a mutación do on
coxén K-ras e alguns compostos 
organoclorados. 

ma en Cercada, 
cunha tecnolo
xia de tratamen-

. to de · 1ixo aban
donad a en en 
moitos paises 
industrializados 
precisamente 
pola emisión de 
organoclorados 
á atmósfera. 

As anomalias xe-néticas observadas 
nalgunhas clases de cancro, coma o de 
páncreas, teñen que ver coa 
contaminación por organoclorados. 

parándoo cos ca
sos de concentra
ción s químicas 
máis baixas, os 
casos con presen
za crítica de ·orga
n oclorados amo
saron unha proba
bilidade cinco ve-

A investigación actualiza a ne- O estudo dos epidemiólogos de estudo comprende o seguimen-
cesidade do estudo epidemioló- Barc·elona proba que as ano- to de 51 casos de cancro de 
xico comprometido polo SER- malias xenéticas observadas páncreas junto con 26 observa-
GAS para estudar os efectos do nalgunhas clases de cancro, cións sistemáticas sobre vinte-
complexo Celulosa-Elnosa de coma o de páncreas, teñen que seis persoas que non padecen 
Lourizán sobre a poboación. Ao ver coa contaminación por sus- esta clase de crecimento celu-
mesmo tempo aporta novas ra- táncias _prod1;1cidas pala indús- lar anormal na glándula abdo-
zóns para desconfiar da inci- tria, en particular con várias minal anexa ao tubo dixestivo 

ces maior de 
apresentar unha 
mutación mentres 

era altamente significativo o 
efeito dose-resposta. 

No traballo (publicado no nú
mero 354 da revista médica 
The Lancet, baixo o título Se
rum concentration of organoch
lorine compounds in K-ras mu-

neradora proxectada por Soga- __ .clsi.ses de .organoclorados. O que produce a insulina. Com-
l'.::i ~'•"' r.1r;.-,-.,<-1 ,1,J.1' ~.~.:i ¡1 i · 1:1 t_(c J J1

J C.:-":',-~. 1. "1;..<pt.~I ;.., 1Jr.J dt 1t1 

Pasa á páxina seguinte 
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Vén da páxina anterior 

tations in exocrine panchreatic 
cancer), os investigadores ad
virten que non se trata de indu
cir unha relación causa-efeito 
entre mutación e níveis en 
sangue de organoclorados, 
ainda que si se 

poden ser os vertidos de orga
noclorados, considerados polo 
ministério sueco para a Protec
ción do Médio Ambiente como 
as sustáncias máis contami
nantes que existen para a au
ga. Unha Fábrica coma a de 

Ence pode verter 
conclue que es
tes compostos 
poden reforzar a 
capacidade mu
táxena doutras 
sustáncias ou 
ben favorecer o 
crecemento de 
células que xa 
foran mutadas. 

Nunhas declara
cións realizadas 
pouco despois 
de publicar a in
vestigación, o 
epidemiólogo Mi
quel Porta sinala 
que os resulta
dos do traballo 
non deben cau
sar alarma pero 
si poden servir 
de axuda para 
unha mellar in
formación sobre 
o respeito ao 
médio ambiente. 

30.000 morfos 
cada ano 

O cancro de 
páncreas é un 
dos tumores ma
lignos con super
v i vé ncia máis 
curta e tamén 
dos que tañen 
causantes me
nos coñecidos. A 
alteración máis 
frecuente nos 
carcinomas de 
páncreas é a 
mutación K-Ras 
que se dá no 
78% dos pacien
tes e adquírese 
na vida adulta 
por causas igno
radas. No Esta
do, o cancro de 
páncreas é a sé-
tima causa de 
marte por cancro 
nos homes e a 
cuarta nas mu-
lleres. Na Unión 
Europea marren 

A directora xeral 
de Saúde 
Pública 
do SERGAS, 
Pilar Farjas, 
anunciara en 
1997 un estudo 
epidemiolóxico 
sobre a área 
de afección 
de Ence-Elnosa 
pero a 
investigación non 
se levou a cabo. 

Do ultimatum 
do conselleiro 
Cuiñaa Ence 
só queda unha 
sanción en vía 
marta e unha 
fábrica fedorenta 
que envia ao mar 
organoclorados e 
mercúrio. 

por esta causa arredor de 
30.000 persoas cada ano. 

anualmente en
tre 150 e 300 to
neladas de orga
noclorados. 

A instáncias da 
Asociación para 
a Defensa da 
Ria de Ponteve
d ra, a directora 
xeral de Saúde 
Pública do SER
GAS, Pilar Far
jas, anunciara en 
1997 un estudo 
epidemiolóxico 
sobre a poboa
cion que vive na 
área de afección 
de Ence-Elnosa. 
Sobre este tra
ballo da instán
cia de saúde pú
blica non se vol
ve ron ter notí
cias. 

O conselleiro 
Xosé Cuiña de
nunciara pública
mente o 19 de 
Xaneiro do 94 
que Ence incum
pria a normativa 
anti-contaminan
te e estaba a 
producir graves 
danos cos seus 
vertidos. "Ence 
debe cumprir -a 
Lei para evitar o 
peche", dixo o 
responsábel de 
política territo
rial. En Xuño do 
mesmo ano, a 
Xunta iniciou un 
expediente san
cionador ao 
comprobar que 
Ence seguía sen 
respeitar a Lei, 
pero o proceso 
foi interrompido 
por defeito de 
forma. Das ame
nazas do Conse-
11 e i ro ("se non 
permito a Ence 
conectarse ao 

Das fábricas de pasta de papel 
coa tecnoloxia ao sulfato, tal a 
de Enea, á beira de Ponteve
dra, o máis molesto son os fu
mes, o cheira dos mercapta
nos, que se desprenden da 
cocción da pasta, e os ruidos. 
O que menos se ven aos ollas 

emisário da ria, moito menos 
lle vou permitir verter residuos 
direitamente ao mar") queda 
unha sanción en via marta e 
unha fábrica que envía ao mar 
organoclorados e mercúrio. 
Dos perigos que os organoclo
rados encerran para a saúde 
sabemos agora un pouco máis. 
O cheira que despide a fábrica 
nunca deixou de molestar.+ 
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O PP trasacordou a sua promesa ele facer cumprir a lei anti-contaminante a ENCE-ElNosA. 

Doados de producir, imposíbeis de eliminar 
Calcúlase que nos vertidos das 
celulosas danse arredor de 1000 
compostos organoclorados dos 
que hai 300 identificados, coma 
disolventes clorados, fenois clo
rados ou bifenilos policlorados. 
Outros 700 están ainda por re
coñecer. A maioria· destes com
postos non se dan na natureza. 
Despois de expulsados da fábri-

ca, pouco se pode facer para eli
minalos ou para evitar que en
tren na cadea de alimentos. 

Todas as asociacións eco laxis
tas están daqordo en que o sis- . 
tema de incineración previsto 
por Sogama liberará organoclo
rados na atmósfera, tal como se 
comprobara en instalacións des-

Un poderoso canceríxeno 
En 1985 a Axéncia de Protec
ción Ambiental dos Estados 
Unidos (EPA nas suas siglas 
inglesas), clasificou a dioxina, 
un dos organoclorados produ
cidos palas fábricas de pasta 
de papel coa tecnoloxia de En
ce, coma un poderoso carcinó
xeno, a partir de dados de ex
perimentación animal. A indús
tria química reaccionou cunha 
millonária operación de rela
cions públicas nas que se de
fendian cinco argumentos: 1.
A dioxina é natural e non ten 
nada que ver coa indústria do 
cloro. 2.- Pedir que se deixe de 
usar o cloro na indústria equi
valdria a erradicar o cloro do 
planeta. 3.- Os produtos · fabri
cados con -cloro producen 
grandes beneficios e son ne
cesários para a vida. 4.- Os ar
gumentos contra a dioxina non 
son científicos senón senti
mentais e 5.- A natureza pro
duce moitas sustáncias que se 
comportan coma a dioxina. 

En 1985 a Axéncia 
de Protección 
Ambiental 
dos Estados 
Unidos clasificou 
adioxina, 
un dos 
organoclorados 
producidos palas 
fábricas de pasta 
de papel coa 
tecnoloxia 
de Ence, 
coma un 
poderoso 
carcinóxeno. 

ta tecnoloxia. O control da quei
ma de plásticos que poderia evi-

. tar en parte a produción de dio
xinas, foi anunciado por Sogama 
pero non está previsto nen ha
berá forma de comprobar que 
se cumpre. Pola ~ntra, os plás
ticos serán parte do combustibel 
preciso para a explotación eco
nómica da incineradora.• 

A Asociación para o Uso Res
ponsábel do Cloro respondeu 
que a dioxina pode detectarse 
en moitos lugares porque o 
uso dos derivados químicos 
do cloro está moi extendido. 
Os motores de explosión pro
ducen dioxina. porque a gaso
lina leva aditivos clorados e 
os incineradores son unha 
fonte principal de organoclora
dos porque o lixo que se quei
ma ten compostos de cloro. 

Sharon Beder no seu estudo 
Grupos de Presión en Guerra 
Contra os Ecoloxistas, publi
cado en 1997 nos Estados 
Unidos, denúncia a estraté
xia legal dos grupos quími
cos e das incineradoras para 
enredar en carísimas deman
das por inxúrias a toda em
presa de comunicación ou in
divíduo que dese publicidade 
a opinións críticas sobre a 
contaminación por organo
clorados.+ 

Unha contaminación de altísimo prezo para o país 
O invento de cachizar madeira, metela nunha enorme 
ola a presión (o dixestor) e cocela a 10 atmósferas e 
180 degraos nunha solución de hidróxido sódico, sulfuro 
sódico e carbonato de sódio é dos anos 30 deste 
século. Todos os países industrializados produtores de 
pasta de papel expulsaron cara a paf ses dependentes 
esta tecnoloxia ou ben cambiaron o proceso químico 
por outro menos agresivo para a natureza. A fábrica de 
celulosa ao sulfato de Pontevedra é desde hai anos un 
anacronismo industrial. Mantense porque a sua cuota 
de benefício é direitamente proporcional ás periódicas 
adverténcias científicas sobre os altos custes que ten 
para o médio ambiente. 

A Ditadura impuxo esta fábric_a aos viciños de 
Pontevedra coa intervención do exército e o primeiro 
Governo autonómico non podia pagar o alto prezo do 

atentado. Precisábase un cámbio de actitude e a 
procura dun acordo. A basta menor dun enorme 
benefício aplicouse tan tarde coma 1992 a medidas 
terciadas de depuración. 

Pero nesta o avance na investigación dos 
organoclorados arreguizou o mundo industrial. Os 
organoclorados prodúcense pala reacción do cloro, 
que se emprega para branquear a pasta de papel, cos 
compostos orgánicos da madeira. A relación co cancro 
deste grupo de velenos típicos das fábricas de pasta 
ao sulfato, denunciada pala Axéncia de Protección do 
Médio Ambiente dos Estados Unidos, derrotaba todo 
intento de mascarar a contaminación da fábrica de 
Lourizán. O desplante do conselleiro Cuíña cando 
anunciou o peche de Ence-E;lnosa se:seguia a .. . . 
contaminar quedou nun pincho no ar. 

Ao complexo industrial de Lourizán atinxen os 
resultados da investigación do IMIM de Barcelona que 
acrecentan a relación dos organoclorados 
co cancro de páncreas. Un país a penas visitado pela 
indústria química coma Galiza non debe pagar esta 
enorme factura nen comprometerse cun 
sistema de incineración de lixo que producirá de 
seguro organoclorados. Que a Xunta taga cumprir a 
Lei a Ence-Elnosa e non se agache por trás da 
defensa dos pastos de traballo como xustificacion para 
-o envelanamento do país e que a dirección xeral de 
Saúde Pública atenda con urxéncia a 
demanda dun estudo epidemiolóxico sobre a afección 
deste complexo industrial, como 
reclama desde hai tempo a Asociación para 
.a. Detensa da Ria.• 

ANOSA TERRA 
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Nen Patrimó.nio, nen Cultura, nen o arcebispado coñecen ese listado 

Non abriron os 27 edificios -
eclesi~sticos que anunciou Pérez Varela 
* P.C. 

O conselleiro de Cultura, Xe
sús Pérez Varela, aseguraba 
no parlamento que se veñen 
de abrir 27 edifícios eclesiásti
cos ao público. Sen embargo, 
ese listado de igrexas ou mo
numentos non se coñece nen 
na consellaria de Cultura nen 
na Dirección Xeral de Patrimó
n io. Desde o arcebispado de 
Santiago aseguran que ao lon
go do camiño e durante este 
Ano Xacobeo permaneceron 
abertas algunhas igrexas fóra 
das horas de culto para poder 
ser visitadas por peregrinos e 
turistas. Apuntan que é pro
bábel que continuen abertas 
no decurso do 2000 pero des
coñ ecen que se abrisen re
centemente esas 27 sinaladas 
polo conselleiro, cando seria 
esta institución quen teria 
que dar a autorización para tal. 

O arcebispado de Santiago ex
plica que todas as igrexas teñen 
un horário prefixado de acceso 
que coincide coas "horas de cul
to". En todo caso, sinala que se 
ten iniciado un proceso nalguns 
dos edifícios que se atopan ao 
longo do camiño de cara a am
pliar eses horários para facilitar 
a sua visitabilidade a peregrinos 
e turistas. "Comezouse no mes 
de Abril e estiveron abertas até 
agora", sinalan. 

A idea é que esa ampliación de 
horários se manteña durante o 
2000, pero para isa explican que 
é preciso contar co personal ne
cesário, para garantir a segurida
de destes monumentos histórico
artí sticos, e que ademais poida 
explicar as riquezas que albergan. 

Através dun programa da con
sellaria de Família, inserido den
tro dos programas de criación 
de emprego, o departamento 
que dirixe Manuela Besteiro 
subvencionaba a presenza dun
ha persoa titulada nalgunhas 
destas igrexas. Noutras era o 
próprio párroco quen se enca
rregaba de manter durante máis 
horas a igrexa aberta. 

PérH Varela, desmentido 

En todo caso, para que se pro
duza esa ampliación de horários 
ten que ser o próprio arcebispa
do o que dea a autorización. Daí 
que se ampsasen surprendidos 
pola notícia da recente apertura 
de 27 edifícios eclesiásticos 
-que a institución descoñecia
realizada polo conselleiro. 

Pérez Varela facia esa declara
ción en resposta a unha pergunta 
parlamentária realizada pola de
putadcr do BNG, Mª Pilar Garcia 
Negro. A representante naciona
lista trataba de coñecer o estado 
no que se atopan as conversas 
coa igrexa, logo de que todos os 
grupos parlamentários aprobaran 
o início de negociacións coa insti
tución de cara a acadar a apertu
ra de moitos dos edifícios, pro-

Xesus Pére:z: Varela, conselleiro de Cultura. 

priedade desta institución, que 
permanecen pechados, como é o 
caso de Santa Clara, San Paio 
de Antealtares ou a Colexiata do 
Sar, entre outros. 

No caso dos dous primeiros 
mencionados, o conselleiro ase
guraba que a sua apertura "está 
prevista para o ano 2000". Ao 
tempo, garantia a edición de fo-
1 letos informativos nos que se 
puidesen recoller detalles a res
peito das suas características 
artísticas e monumentais e a 
sua importáncia histórica. 

Ademais, Pérez Varela recoñe
cia que "a igrexa ten que facer 
aperturas máis importantes" pe
ro condicionaba esta á falla de 
persoal e aos problemas econó
micos que, ao parecer, padece 
esta institución. Moitas das 
aperturas anunciadas serian na 
própria Compostela, sen embar
go, ao dicer do arcebispado, po
lo momento só se abriron algun
has do camiño, alí onde hai al
bergues, ainda que se insinuaba 
que se poderian abrir algunhas 
tamén na vila compostelana. 

Na consellaria de Cultura expli
caban que para obter o listado 
das 27 igrexas ás que se referira _ 
o conselleiro habia que solicítalo 
á Dirección Xeral de Património. 
Sen embargo, e.n Património 
tampouco sabian deses edificios 
eclesiásticos mencionados por 

Pérez Varela. A responsábel de 
lnventário aseguraba que cal
quera autorización para abrir os 
edifícios depende do arcebispa
do e afirmaba que "o único que 
ternos delas é un inventário e se 
fo ron restauradas ou non". De 
feito explicaban que están en 
proceso de restauración e, polo 
tanto, pec~adas ao público a 
igrexa das Animas e San Miguel 
dos Agros, entre outras. 

Património galego 

Mª Pilar García Negro considera 
imprescindíbel que se negócie 
un convénio entre a institución 
eclesiástica e a administración 
pública, tal e como se aprobou 
no parlamento galega porque a 
igrexa "é a titular dunha parte 
importantísima do naso patrimó
nio histórico-artístico". Un patri
mónio que o BNG entande que 
ten que estar "ben conservado, 
reabilitado e a disposición da 
sociedade para o seu desfrute e 
uso público, tal e como a lexisla- · 
ción recolle". 

Nese sentido, Garcia Negro ase
gura que "defendemos que os 
poderes públicos axuden a todas 
esas necesidades pero, como a 
própria palabra convénio indica, 
que haxa contrapartidas, abrigas 
e direitos para ambas partes". 
Ou sexa, que se abran definitiva
mente os edifícios ca persoal e 
os médios necesários. • 

ANOSATERRA 

·Fraga visita oficialmente Vigo 
O presidente do Governo; Manuel Fraga rachou o illamen
to institucional á cidade de Vigo e visitou por segunda vez 
de forma oficial o seu concello -só estivo recén chegado a 
presidente da Xunta. Nos últimos anos Fraga non acudiu á 
Casa Consistorial nen sequer estando o PP na alcaldia; 
agardou até agora, cando o nacionalista Lois Pérez Castri
llo é o rexedor municipal. Castrillo pediou axuda institucio
nal á Xunta para os proxectos desta cidade e sobretodo fi
nanciamento pala vía da ,Consellaria de Política Territorial. 
Fraga apoiou a idea da Area Metropolitana para que Vigo 
cante cun mecanismo institucional que lfe permita afrontar 
os problemas que se atopa toda a comarca, xa que o ob
xectivo é liderar a eurorrexión Gal iza-Norte de Portugal.• 

Os nenos da Cidade dos Muchachos 

5 

impeden as medicións dos técnicos de XESlUR · 
Continua en Ourense o conflito pola construción dun 
novo campo de futbol dentro do proxecto "Ourense cara 
o novo milénio", que pretende instalar no Couto un 
edifício administrativo da Xunta e erguer un novo estádio 
no bairro de Seixalbo, en terreos nos que agora se instala 
parte da Cidade dos Muchachos. O Venres 24 técnicos de 
Xestur entraron nos terreos da finca de Benposta a 
efectuar medicións escoltados pola policía e alegando 
que non precisaban permiso por tratarse de terreos da 
Xunta. Rapaces e rapazas da Cidade dos Muchachos 
rodearon aos técnicos, que tiveron que marchar ao ser 
imposíbel a realización dos traballos. A Xunta reclama 
agora sesenta e tres mil terreas cadrados cedidos hai 
anos pola Cidade, que dirixe o Padre Silva, coa 
contraprestación de levantar ali unha urbanización 
destinada a antigos benposteños. O proxecto non se 
levou a cabo, polo que o Padre Silva sinala que a Xunta 
non ten nengunha potestade sobre os terreas.+ 

Galiza é o único país europeu 
sen catálogo de espécies a~enazadas 
Ca gallo da celebración, o 29 de Decembro, do Día Mun
dial da Biodiversidade, a Federación Ecoloxista Galega 
denunciou o preocupante empobrecimento que sofre a di
versidade biolóxica do país, pala falta de políticas axeita
das para garantir a sua conservación e uso sustentábel. A 
FEG acusa aos poderes públicos de ser os ·principais res
ponsábeis desta parda. Indican que o Valedor admitiu un
ha queixa da FEG na que se denúncia que Galiza é o úni
co país europeu sen un -catálogo próprio de espécies ame
nazadas e o imcumprimento por parte da Xunta da abriga 
de desenvolver planos para a recuperación das que están 
incluídas na lista estatal e que teñen presenza en Galiza.+ 

A Xunta apoia a prórroga 
da concesión da Autoestrada do Atlántico 
En 150.000 millóns de pesetas estimáronse os benefícios 
que Autoestradas do Atlántico, S.A., AuoASA, vai obter da 
pretendida prórroga da concesión da A-9 durante 25 anos 
máis, prórroga que está na mente do Governo central. Se 
o BNG manifestou a sua frontal oposición e o PSOE 
calificou de pelotazo a pretensión e prometeu anular a 
prórroga no caso de chegar ao poder, a resposta do PP 
foi de apoio a AuoASA. A única pexa que formulou a 
Consellaria de Política Territorial está relacionada coa 
cuantia das peaxes, pero non exixiu a sua eliminación ou 
a sua redución, senón que pediu que se compensase a 
AuoASA pola rebaixa. En realidade, as peaxes están a 
reducirse lixeiramente, ainda que a razón está relacionada 
coa necesidade de conter a inflación. Contodo, na Galiza 
as reducións son menores.• 

Cacharro Pardo reeleito 
presidente da Deputación de Lugo · 
Despois da repetición parcial das eleicións municipais en 
Montarte, foi posíbel a constitución da Deputación Pro
vincial de Lugo, que estaba en situación de provisionali
dade desde o pasado 13 de Xuño, cando se rexistaron · 
irregularidades que afectaron ao concello de Montarte. 
Repetido o proceso, ainda que de forma irregular -o PP 
volveu a facer campaña, cando non podia, por exem
plo-, a Deputación constituiuse definitivamente cunha 
maioria do PP, o que permitiu que o Luns 27 de Decem
bro a corporación provincial reelexise a Francisco Ca
charro Pardo como presidente. Cacharro , que inicia o 
seu quinto mandado, pediu a colaboración da oposición 
e esta, por boca do BNG, demandou unha modificación 
do regulamento interno para facilitar a sua participación.• 
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OPtNIÓN 

REFLEXIÓNS SOBRE A ROLDA DO MILÉNIO 

AB negociacións da OMC, vainos condicio
nar o futuro. Na anterior Rolda sobre o Co
mércio (GA TI) integraron catro novos sec
tores estratéxicos para que un país teña re
almente soberania nacional: a agricultura, 
servizos, propríedade intelectual e investi
mentos. Con esto incluen no control dun 
organismo opaco e sen democrácia, aspec
tos da vida cotiá que até agora era exclusiva 
dos países, como normas sanitárias, regula
mentación do turismo, e transforman as ar
tes e a própria vida (coa patentización) en 
simples mercadoria. Coa OMC clase un pa
so máis dótandose dun ·instrumento represi
vo (Organismo de Resolución das Diferén
cias): antes no GATT para aplicar unha 
sanción tiña que haber unanimidade inc-lu
so do país sancionado; agora a unanimidade 
é para decidir a non aplicación da sanción. 

O Sindicato Labrego Galego, representado 
polas organizacións da CPE (Coordenado
ra Labrega Europea) e Via Campesina (mo
vimento mundial de labregos e labregas) 
estivo en Seattle, estivo nas mobilizacións 
de finais de Novembro e primeiros de De
cembro. O movimento agrário estivo de
fendendo a democrácia, e o direito dos po
vos a decidir o seu futuro. 

As mobilizacións de Seattle ternos que va
loralas como un grande éxito. Os meios de 
comunicación de todo o mundo tiveron 
que facerse eco delas, e condicionouse o 
proceso de negociación. E non pola carga 
policial, que non foi tanta ainda que se 
apresentou como o máis importante, preci
samente para non reproducir o obxectivo 
das protestas e ocultar o fracaso do comezo 
da Rolda do Milénio. 

En América houbo unha grande cantidade 
de organizacións, de movimentos sociais. 
Poñer o acento nos distintos motivos dos 
manifestantes, é como desprestixiar unha 
folga xeral, dicindo que moitos van por 
medo e outros para quedarse na cama. 
Efectivamente que en Seattle, houbo di
versidade de organizacións, pero desde o 
movimento agrário, valórase que a mobili
zación social foi o verdadeiro protagonista 
do fracaso. E dentro da grande diversidade, 
a agricultura tivo moita preséncia e debate 
(isto ven dun traballo de anos da Via Cam
pesina); as organizacións ambientais, non 
foron só a defender as baleas, senón que 
conseguimos introducir o tema de agricul
tura e meio ambiente, na maioria das orga
nizacións que ali acudiron. E por outra 
banda, ainda que desde perspectivas distin
tas, unha grande maioria ten claro que a 
OMC é negativa para a sociedade e que hai 
que facerlle frente. Esperar debatendo no 
café pode ser moi coerente pero non vai 
mover nen posicionar aos cidadáns. 

Pero ademais non foron soamente as mani
festacións de Seattle, durante os últimos anos 
lévanse producindo mobilizacións en todo o 
Mundo contra estas negociacións. O próprio 
SLG, estivo manifestándose en Xenebra en 
Maio de 1998, e xa nas anteriores nego
ciacións do GA TI nos manifestamos <liante 
do Consulado de Estados Unidos na Coruña. 
Neste último ano, para protestar contra a 
OMC.:::, producíronse mobilizacións en multi
tude de países, de organizacións indíxenas, de 
labregas e labregos e de movimentos cida
dáns. A preocupación polas protestas, non é 
só polas manifestacións de Seattle, senón 
porque detrás estamos multitude de organiza
cións de base "as nubes· de mosquitos que loi
tamos pola democrácia en todo o mundo", a 
pesar que nos meios de comunicación nos re
collan a todos baixo as siglas ONGs. 

• NORMAS PARA ABRIR CAMIÑO ÁS 

T~ttAS[ó~~~~qµt~~ l.~.l~s\as repe-

MIGUEL A. MÉNDEZ LóPEZ 

tida na prensa oficial foi o invento do en
frontamento entre a Unión Europea, Esta
dos Unido_s e Grupo de Caims polo tema 
das axudas á agricultura. As negociacións 
da OMC, non son unha batalla entre 
EEUU e a Unión Europea, son nego
ciacións para dotar á grande indústria trans
nacional de normas que axuden a acumular 
máis riqueza, en detrimento das sociedades 
do Norte e do Sul. O modelo que se quer 
seguir é de caída dos prezos, esmolas para ir -
pechando explotacións labregas, e transferir 
a produción agrária á grande indústria, que 
saca ao mercado alimentos a cada de pior 
calidade e con escándalos como o das vacas, 
tolas~ antibióticos, hormonas, dioxinas, etc. 
Os prezos agrícolas des-

locais, do direito dos pavos a alimentarse 
eles mesmos, se pode avanzar a unha solida
riedade internacional con menos fame, me
nos pobreza, menos desigualdades. 

Ademais a falácia máis grande é que as 
axudas en Europa benefícian aos labregos e 
labregas. Na Galiza, sabemos moi ben que 
isto non é asi, que as axudas están para sa
carnos do mercado e da produción, que 
son para que a agricultura labrega "non 
poida competir", son para a agricultura in
dustrial produtora de dioxinas. Até a pró
pria Comisión recoñeceu que o 80 % das 
axudas van parar ao 20 % das explota
cións. E se falamos da restitución de ex-

portacións son para a 
conectados dos custes 
de produción levan a 
esta produción intensi
va que cada vez é máis 
perigosa para a socieda
de ( velai o aumento do 
número de cancros e 
outras doenzas deriva
dos da alimentación). 
E conducen a un dum
ping, que no Sul é moi
to máis un dumping so
cial de salários de misé
ria e destrución da eco
nomía labrega, co con
segu inte "labregos sen 
terra" que van aos arra
baldos das cidades. No 
Norte a un dumping 
económico, vendas por 
baixo do custo de pro
dución mediante axu- -
das e intensificación da 
produción cos conse
guintes escándalos, pe-

'A loita está 
por un modelo 

agro-indústria directa
mente. O Sindicato 
Labrego Galego está 
contra as axudas ac
tuais da Unión Euro
pea, porque son discri
mina tó rias, concen
tran a produción, des
p ovo a n e _producen 
dumping ( outra cousa é 
que namentres existan 
fagamos todo o posíbel 
por cobralas) . E pedi
mos a supresión ime
diata de todas as sub
vencións á exporta~ 

ción, por ser un aten
tado contra o terceiro 
mundo. 

de agricultura durábel, 
pola protección 

da actividad e agrária 
como un ben social 
en todo o mundo, 

baseado 
na remuneración 

do traballo e 
. no direito • DUMPING PERMA, 

NENTE. Outra falácia, 
derivada do teórico en
frontamento anterior, 

a producir" 

che de explotacións e 
"terra sen labregos". 
Nos dous lados, no 
Norte e no Sul, dum-
ping ecolóxico, coa des-
trución da terra, do ar, das augas, dor recur
sos forestais, do património xenético, etc. E 
todo isto produce perda de postos de traba
llo, despovoamento rural e máis fame no 
mundo, consecuéncias moito máis graves 
nos países do terceiro mundo. 

A pelexa non está entre agricultura do 
nNorte frente ao Sul, a loita está por un mo
delo de agricultura durábel, pola protección 
da actividade agrária como un ben social en 
todo o mundo, baseado na remuneración do 
traballo e no direito a producir; e isto tanto 
no Norte como no Sul. Só através da pro
tección e o desenvolvimento de agriculturas 

é que a libre circu
lación de mercadorias 
favorece aos países po
bres. Aparte de que os 
países Ricos, van se
guir facendo dumping 

(disfrazando o apoio ás suas producións de 
"multifuncionalidade"). A solución da fa
me nestes Estados non pasa porque se adi
quen a producir cultivos para a exporta
ción, senón que poidan producir os produ
tos básicos para a sua própria alimentación. 
O Brasil exporta grande cantidade de pro
teínas para as explotacións intensivas euro
peas, e por outra banda non dá producido 
bens de primeira necesidade para alimen
tar a sua povoación. Os países do Sul son 
os grandes perdedores co libre-cámbio, non 
teñen cartos para pagar axudas para a "mul
tifuncionalidade" aos seus labregos e néga
selres o direito á- soberania alimerrnrr, a 

protexer a sua agricultura. Moitos países do 
. Sul teñen un produto como alimento base, 
van ter que admitir importacións dese pro
duto das transnacionais (normalmente as 
importacións son de moita máis baixa cali
dade), a un prezo inferior ao do produto lo
cal. Isto desequilibra o seu mercado, co 
conseguinte peche das pequenas explota
cións e perda de capacidade produtiva, dese 
produto básico para a sua alimentación. 
Cando teñan as explotacións pechadas e xa 
se vexan abocados a importar, subirán os 
prezos e non terán meios económicos para 
mercar, coa conseguinte fame. O incre
mento da oferta de alimentos non resolve o 
problema da fame, se non hai reparto da ri
queza seguirá habendo povoación incapaz 
de mercar eses alimentos. 

Por outra banda estas negociacións para 
pór os produtos alimentares como merca
doria en función do máximo beneffcio, ne
cesitan uniformar os produtos e que non 
haxa distinción, que se perda o sabor, a 
cultura dos alimentos. E asi empregando 
normas que chaman de sanidade, sacan do 
mercado cantidade de produtos locais que 
terian defensa en circuítos curtos de co
mercialización. Na Galiza ternos un caso 
exemplar, o da augardente artesanal, que se 
sacou do mercado mediante normas; e ho
xe nos bares da Galiza apenas hai augar
dente clandestina, as famosas "pingas" fo
ron sustituidas por produtos de fora, sexa 
coñac ou whisky. O mesmo podiamos falar 
do queixo artesanal, que con normas sani
tárias pretenden sacalo dos mercados, para 
despois ocupar o seu sítio queixo de pataca, 
sen sabor e sen variedade. 

O libre-comércio polo tanto non é para to
dos, é para as trans-nacionais que se dotan 
de normas e técnicas para impoñer os seus 
produtos frente a posíbeis competidores. Ve
laí ternos a ameaza dos trans-xénicos e do 
patentado de seres vivos; a meio desta técni
ca e desta norma pretenden que non se poi
dan reproducir as sementes por parte dos la
bregos e labregas no mundo enteiro, e que 
estas queden nas mans de grandes trans-na
cionais ás que teremos que mercar todos os 
anos o direito para poder labrar a terra, ou 
incluso para reproducir o noso gando. 

O movimento Internacional de labregos e 
labregas da Via Campesina, fomos a Seattle 
a defender un desenvolvimento duradeiro e 
solidário, tanto no Norte como no Sul. Ca
da pafs ten direito a protexer a sua agricul
tura, os povos teñen que ser libres para es
coller o modelo agrário que alimente á sua 
'Süciedade-;-e non poñe a aittnentac ón hu
mana en función dos intereses da grande 
indústria transnacional. AB sociedades te
ñen que ter o direito de aplicar o prindpio 
de precaución fronte á ameaza de escánda
los na alimentación, ou fronte á destrución 
do meio ambiente. T emos que esixir ao po
der político, aos govemos, que ocupen o lu
gar que lles corresponde nunha democrá
cia. Os xigantes financeiros, industriais e 
comerciais deben deixar de ditar regras de 
funcionamento da economía. 

Collendo as palabras de Eduardo Galeano, 
a maioria das organizacións expresamos en 
Seattle a oposición ao imperialismo, que 
hoxe se chama globalización; denunciamos 
que ao cinismo se lle chame realismo, e 
non aceitamos manter baixa a esperanza, 
como se a esperanza fose un cabalo canso 
do que puidésemos baixar. Co~o expresa
ron as mulleres da Via Campesina: "conse
guimos globalizar a loita, globalizar as nosas 
esperanzas" .. + 

MIGUEL A. MÉNDEZ LoPEZ pertence 
· <i Cdmisi6·n 'de'Xesti'ón ao Sindicat01I:a&reg'o (Jalegd ; 
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funcionário non preveu a po
sibilidade da inabilitación? 

'O Estado español é moi rencoroso e a represión aos insubmisos 
é un aviso a outros colectivos' 

Daquela, en Maio do 93, come
zaban os encarceramentos 
masivos, César Aguiño era o 
primeiro insubmiso galega en 
entrar en prisión e trazábase 
unha estratéxia de desobe
diéncia civil que non só tiña por 
obxectivo a desaparición da 
m íli, senón tamén o Exército. E 
nalquel marco había distintas 
opcións de compromiso pero 
non se sabia o que ia pasar 
porque como dixen a represión 
era moi indiscriminada. 

-O- HORACIO VIXANDE 

EMÍLIO ROMERO É UN INSUBMISO QUE O VINDEIRO TRES DE FEBREIRO ENFRÉNTASE A UN XUÍZO QUE PODERIA IMPLICAR UNHA INABILITACIÓN PARA O EXERCÍCIO 

DE CARGO PÚBLICO E A CONSEGUINTE EXPULSIÓN DA DOCÉNCIA, A QUE ESTA DEDICADO PROFISIONALMENTE. DASE A CIRCUNSTÁNCIA DE QUE A VISTA PRODÚCE

SE NUN MOMENTO NO QUE O DELITO POLO QUE FOI CONDENADO DEIXARÁ DE TER SENTIDO- NO ANO 2003, CANDO SE SUPRIMA O SERVIZO MILITAR OBRIGATÓRIO. 
Volvamos a unha persecución 
aos insubmisos que calificou 
como rencorosa. Sempre re
xiu o mesmo sistema? 

Como enfrenta este xufzo? 

Hai dous anos o planteamento 
teria un maior contido político 
porque estabamos imersos nun 
conflito que tacticamente per
seguía a supresión do servizo 
militar obrigatório, aínda que 
estratexicamente ten como ho
rizonte a diminución dos gas
tos militares e do militarismo. 
Pero hoxe, coa míli a piques 
de desaparecer, un xuízo como 
este provoca unha situación 
kafkiana, porque se a míli vai 
desaparecer non ten sentido 
penalizar a irisubmisión. Por 
iso está en marcha unha cam
paña que trata de transmitir a 
idea da necesidade da despe
nalización da insubmisión ou 
polo menos de deter os xuízos, 
algo que é posíbel facer por
que o Estado ten mecanismos 
para levalo adiante. 

Pero na sociedade predomina 
a idea de que a insubmisión 
xa non é delito. 

~ 

É certo, pero continua a ser 
delito. Aínda hai persoas no 
cárcere polo que chamam<;>s 
insubmisión nos cuarteis, con
tinuan os xuízos e os insubmi-

despois da incorporación á mi
li , o Governo suprimiu as pe
nas de cárcere e sustituiunas 
por inabilitacións para recebir 
calquer prestación pública por 
un periodo que hoxe está entre 
os catro e os seis anos. 

Estes cámbios chegaron co 
chamado Código Penal da de
mocrácia e durante o seu de
bate houbo propostas tan pe
regrinas como a de pretender 
retirar o permiso de conducir 
aos insubmisos. Finalmente 
optaron por unha inabilitación 
total de entre oito e catorce 
anos, aínda que logo rebaixou
se até os actuais entre catro e 
seis anos. 

Contado, é unha pena moi se
vera porque condena a unha 
persoa moza á sua morte civil 
porque comporta que non po
de aceder a empregos públi
cos ou mesmo recebar bolsas 
de estudos. 

Dicia antes que non ten senti
d o continuar coa .represión 
cando a míli ten os dias con
tados. A que atribue entón a 
obstinación do Estado? 

consciéncia foi o que contou 
con maior apoio social durante 
boa parte dos oitenta e noven
ta. Ademais, non só se opuña 
á míli, senón que tocaba direc
tamente a unha institución co
mo o Exército, que mantivo un
ha ditadura durante cuarenta 
anos e que apenas mudou. 

O Estado non pode consentilo 
e por iso a nosa persecución é 
unha lección que se ·quer dar 
ao resto da sociedade. Castí
gase aos disidentes máis cla
ros, que na actualidade son os 
insubmisos, pero que no pasa
do foron os militantes de parti
dos ilegais ou de sindicatos e 
máis recentemente persoas co
mo as que impartían as clases 
en galego ou as que levaba!) 
ás aulas a educación sexual. E 
unha persecución contra os 
que queren abrir espazos de 
democrácia real e cos insubmi
sos ensaiaron unha via que no 
futuro pode aplicarse a calquer 
iniciativa que vaia contra a cul
tura dominante ou que toque 
unha das pezas claves do sis
tema. En definitiva as chaves 
do Estado son as mesmas que 
co franquismo. 

SQ$. 1,él_, i:Qí!i. ~Qr;i , iP,?Pi.li~f!.~.p.s ; 1¡Q1,..n.Q• Estado español é--_rnoj renco- Outra clave no p1i10.aeso.-p.oliti-
que sucede é que, para a in- roso. Cómpreler en-coñfif qüe ___ co i'elacioñaéió-có_á_·obxeccíórr 
submisión que non se produce o movimento de obxección de de consciéncia e a insubmi-

sión é que, aínda que a lei es
texa clara, hai todo tipo de 
senténcias. 

A. arbitrariedade foi o denomi
nador comun. No meu caso 
particular non entendo como 
despois de seis anos de facer
me insubmiso chega un xuízo 
e ademais nun momento no 
que a míli está a piques para 
desapar~cer. Pero nunca exis
tiu . un crit.ério, foi algo asi como 
un sorteo. En todo este tempo, 
desde o ano 1989, que foi can
do a insubmisión comezou co
mo movimento, e despois no 
92, cando explotou, até a ac
tualidade, houbo moitos insub
misos que non foron a xuízo, 
outros foron absoltos, outros 
enviados a prisión e outros 
condenados pero sen entrar no 
cárcere porque o xuíz na mes
ma senténcia pedia o indulto. 

Non. Nos primeiros momentos, 
o Estado optou pola represión 
selectiva para escarmentar aos 
insubmisos , pero como non 
serviu, adoptou unha via dura 
e chegaron a haber centos de 
insubmisos no cárcere. lsto 
provocou unha resposta social 
tan ao noso favor que moitos 
xu ices--deeidtron-desouv-tr-as-tn~ -
di caci ó ns do Fiscal Xeral do 
Estado e buscaron solucións 
particul.ares, pero nós busca
bamos unha solución global 
porque entendiamos que era 
un problema político. Posterior
mente, os insubmisos fornas os 
grandes protagonistas do novo 
Código Penal, que como dixen 
condenounos á morte civil , e 
cando o PP chega ao poder, 
para governar ten que pactar 
con CiU e acede ? suprimir a 
míli no ano 2003. E unha nova 
conxuntura, pero repito que 
continua a represión, hai insub
misos no cárcere e uns delin
cuentes, coma min , con data 

· de caducidade, o 2003 ou se 
cadra antes -se adiantan a su
presión da míli-, por ·¡so hai 
que superar esta situación e 
despenalizar a insubmisión. 

E nunca houbo un diálogo co 
Estado? 

Nunca, porque non nos deron 
opción. Estamos dispostos a 
discutir o que sexa e por su
posto admitimos que podemos 
estar equivocados, pero a úni
ca oportunidade que nos deron 
para manifestarnos foron os 
xuízos e as condenas , e con 
iso conquerimos ter uns apoios 
sociais e personais impensá
beis ao principio do proceso. 
Mesmo tomos quen de tras
cender as fronteiras do Estado, 
non esquezamos que nos paí
ses nos que existía a obxec
ción de consciéncia a ninguén 
se lle pasaba pola cabeza dis
cutir a posibilidade de facer a 
míli ou a sua alternativa. 

E cal ere que foi a posición do 
PSOE no proceso? 

Recentemente e con grande ci
nismo, o PSOE apoiou unha 
iniciativa para despenalizar a 
insubmisión, iniciativa que per
deu por un só voto no Congre
so. Despois de perder as elei
cións xerais, os socialistas ta
mén pediron perdón pola sua 

Hoxe mesmo no País Basco os atitude na represión dos insub-
xuices non celebran xuízos misas. Pero non podemos es-
porque a míli vai desaparecer quecer que os militares esta-
e en xulgados como o de Vigo, ban moi contentos co PSOE, 
dependendo do xuiz, un insub- que co PSOE aumentaron os 
miso podia ter unha condena gastos militares e os salários 
de dous anos, catro meses e do Exército, que entramos defi-
un dia de prisión, ou de tan só nitivamente na OTAN, que a 
duascentas mil pesetas de represión da insubmisión cos 
multa. . ~ ~'" , ~_qqi9l~~t~~. f?) ,'!1~.i~1 c}p,r~ 1e,_~u~,-~ 
- - - - · - - - - - - - - - - - - - - - · \ - • - farón résponsabe1s -ad· enca-r~ 1 

No seu caso persoal, como ceramento da xente. • 
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As províncias de Lugo e Ourense son a~ máis discriminadas pola Xunta 

O 73% dos concellos 
. non van ofertar educación permanente de adultos 
* P . BERGANTIÑOS 

Co fin de erradicar o analfa
betismo na Galiza e extender 
o direito á educación a todos 
os cidadáns, o Parlamento 
galego aprobou no ano 1992 
a Lei de Promoción e Educa
ción de Adultos. Oito anos 
despois a CIG mantén que 
estes obxectivos segu i rán 
sen. cumprirse porque a Xun
ta só vai oferecer estas ehsi
nanzas nas cidades e algun-

, has· cabeceiras de comarca; · ·-_ 
Segundo se desprende da re-

. de de centros ·a presentada 
·pala Consellaria de Educación, 

..... q~,~-mantén que a oferta s~pe
ra. á ·demanda, no 73% dos con

-·- cellos non se vai impartir ~du-
- - · ~ción permanente de adultos. 

A CIG denúncia que, má,lia a 
que esta modalidade educativa 
está concebida para aqueles . 
sectores con máis caréncias e 
necesidades educativa-s, a 
maioria dos concellos non van 
ofortar a Educación Perma
nente de Adultos (EPA) e o 
mundo rural vai quedar exclui
do, máis unha vez, da progra
mación escolar. 

"Con esta planificación -enga
den- a Consellaria tamén está 
a conculcar o direito recollido 
no artigo 51 da LOXSE que ga-' 
rante ás persoas adultas a po
sibilidade de adquirir, actuali
zar, complementar e ampliar 
coñecimentos e atitudes para o 
desenvolvimento persoal e pro
fisional". A Administración edu
cativa galega que a oferta su
pera á demanda e que o censo 
de analfabetos funcionais pa
sou do 7% ao 2% en quince 
anos. Manteñen que ao redor 
de 11.000 galegas participan, 
cada curso, nos programas de 
educación permanente de 
adultos, pero o certó é qye só 
o núm~ro de persoas que non 
sabian ler nen escribir en 1996 
supera ás 40.000. · 

A CIG pon de manifesto que 
tampouco se levou a cabo nen
gun programa para promover o 
coñecimento da nasa realidade 
e especialmente a língua e cul
tura, como indica o artigo 3 de 
da lei do 1992. Ao tempo, indi
can "a formación do profesorado 
para esta modalidade educativa 
é insignificante, pésie a estar ~e
collida a obriga de formar aos 
docentes que a impartan". 

Por outra banda, a rede inicial 
de ofertas da EPA foi publicada 
unha vez feíto o proceso de ads
crición en Secundária, "o que 
confirma -sinalan desde a CIG-

. que este proceso foi feíto en ba
se a unha rede de centros in
completa", que non contemplaba 
esta área da docéncia. Ao tem
po Educación tampouco levou á 
Mesa Sectorial Docente, como é 
preceptivo, a sua proposta para 
debatila cos sindicatos. 

Programación 
prevista por Educación 

1 

Segundo se pode observar no 
cadro 1 , 228 concellos, o 73%, 
non van ofertar EPA. ·En Ou ~ ; · 

A Xunta incumpre a loxsE ao non garantir .ás persoas adultas a pasibilidade de adquirir, actualizar, complementar e ampliar cañeci
mentos e atitudes para o desenvo~mento persoal e profisianal. . A. PANARO/ Arquivo 

rense esta porcentaxe ascende 
ao 87% dos municípios ·e en 
Lugo ao 78%. Ao tempo, só 7 
concellos, os das sete cidades, 
van contar con centros especí-· 
ficos. Se a análise se fai por 
comarcas (cadro 2) das 53, 11 
(20,75%) non van pfertar o ní-

vel 1, que é o da aprendizaxe á 
lecto-escritura e do razoamento 
matemático. En Lugo, .das 12 
só o van ter 7 e en Ourense ·de 
13, sé 8. En 2_2 tampouco se 
vai ofertar o Bacherelato T ec
nolóxico e en 12 non se vai im
partir o · Científico. É dicer que 

Cadr~ 1: Centros EPA por provincias e concellos 

IEScon Centros Concellos Concellos 
Nºde Nº de con EPA sen EPA 

comarcas concellos ofertas específicos 

45 3 37 57 
A Coruña 18 92 15 51 

67 16 1 
13 12 80 Lugo 

92 14 1 
Ourense 12 2 21 40 
Pontevedra 10 61 30 

105 7 84 228 

Cadro 2: Comarcas sen algun nivel de EPA 

A Coruña . Lugo Ourense 
Pontevedra 

Bareala 

Arzua 
Barcal a 
Muros 
Ortega! 
Melide 
Soneira 
Xallas 

Sar 

Aneares 
Fonsagrada 
Ulloa 
Quiroga 
Meira 

Aneares 
Fonsagrada 
Mariña Centro 
Mariñaleste 
Meira 
T erra de Lernos 
Ulloa 

Chantada 
Mariña Oeste 
Sárria 

Allariz-Maceda 
Urnia-Baixa 
T erra de Caldelas 
Terra de Trives 
Viana 

Allariz-Maeeda Caldas 
Límia-Baixa Paradanta 
T erra de Caldelas 
Viana · 

T erra de Caldelas 

Carballiño T erra de Montes 
A Urnia T abeirós 
T erra de Caldelas 
Ribeiro 
Valdeorras 
Verin 

son as províncias do interior as 
que de novo van ter menor 
oferta de EPA. 

Por outra banda a modalidade 
de Bacherelato Artístico só se 
imparte en dous centros da Ga
liza, no IES Concepción Arenal 
de Ferrol e no IES nº 1 de Ou
rense e, a día de hoxe, Educa
ción tampouco ten deseñada a 
rede de centros da Formación 
Profisional específica. 

Fronte a isto a CIG mantén que 
a Consellaria ten que planificar 
programas de alfabetización e 
de formación básica dirixidos a 
povoación necesitada e que es
ta planificación non debe estar 
interferida por opcións formati
vas doutras institucións. Ao 
tempo apontan que a Xunta ta
mén ten que prever a forma
ción da povoación para coñe
cermonos a nasa história, xeo
grafia, sociedade, natureza e 
cultura galegas, como recolle a 
Lei de 1992, xa que depois de 
oito anos de vixéncia a Conse-
11 aria non emprendeu nengun 
destes programas. 

Como medidas concretas, a 
central sindical, propón que nas 
localidades de 10.000 habitantes 
existan centros expecíficos de 
EPA que impartan todos os ní
veis e que estes tamén se ga
rantan en todos os concellos. 
"Nas comarcas onde existan 
centros que impartan na actuali
dade ou no futuro o Bacherelato 
Artístico, este tamén t~n que es
tar garantido nas modalidades 
de educación de adultos. Nas 53 
comarcas deberiase ofertar ta
mén na modalidade de educa
ción de adultos os bacherelatos 
Tecnolóxico, de Ciéncias e de 
Humanidades". Tamén deman
dan os ciclos de FP para adultos 
e programas de garantia social e 
apontan que a Consellaria debe
ría concretar que centros van 
ofertar o ensino a distáncia e 
instituir unha política de bolsas e 

-axudas para desprazanientos.• · 
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FENOSA deixa 
sen subministración 
a milleiros de viciños 
da Costa da Morte e 
da montaña luguesa 

Antes de que comezase o 
temporal, a FENOSA deixaba 
sen subministración eléctrica 
a vários concellos da 
montaña de Lugo e da Costa 
da Marte. En concreto, en 
Návia de Suarna os seus 
habitantes habian de pasar a 
Noiteboa sen iluminación 
porque FENOSA cortou a lus. 
En Laxe, sucedeu outro tanto 
e o apagón prolongouse 
vários días. Posteriormente 
arrechou o temporal e isa 
permitiu a FENOSA achacar ás 
incleméncias do tempo os 
cortes na subministración 
enerxética. Mentres en Návia 
o alcalde clamaba contra a 
FENOSA -que serve 170 
vóltios pero que cobra 220-, 
en Laxe os viciños estudan 
negarse a pagar a lus. • 

O Porriño rexeita 
a empacadora de 5oGAMA 

O Plano de Resíduos 
Sólidos Urbanos que 
xestiona a Sociedade 
Galega de Meio Ambiente, 
SoGAMA, a cada ten o 
futuro máis escuro. O 
concello do Porriño (PP) 
vén de rexeitar a 
construción dunha 
empacadora por parte de 
SoGAMA polo temor a se 
converter "no basureiro de 
todo o Sul da província" 
de Pontevedra. En lugar 
disto, Porriño tratará de 
negociar con Tui e Mos 
unha empacadora própria 
que só traslade a Cerceda 
os residuos non 
reciclábeis. Ante a 
contestación dos mesmos 
alcaldes do PP, o Plano 
SoGAMA recebe outro 
varapau e ponse de 
manifesto que a sua 
execución vai ser 
imposfbel.• 

O concello de Vigo 
merca por catrocentos 
cincuenta millóns 
vários edificios militares 

A Xeréncia de 
lnfraestruturas e 
Equipamento da Defensa e o 
Concello de Vigo 
resolveronn un conflito de 
dez anos de duración sobre 
várias propriedades. Despois 
dunha negociación, ambas 
institucións acordaron que o 
concello vigués adquire, por 
catrocentos cincuenta 
millóns de pesetas, a 
Comandáncia Militar, a 
Batería da Guia, agás o 
deslinde do domínio público 
marítimo terreste, e o antigo 
Acuartelamento de Barreiro. 
En lugar de cedelos 
gratuitamente, Defensa 
vendeu os terreas por 
razóns especulativas e 
incluiu unha cláusula de 
indeminación se en dez anos 
o Concello recalifica os 
terreos e aumenta o volume~ .. 
de edificación.• 
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¿Que hai na terra 
máis poderoso que 

a natureza? 

Despois da devastación acontecida palas graves inundacións dos 
pasados dfas en Venezuela, partes enteiras do pafs sufriron nas súas 
carnes o intenso azoute das forzas da natureza, e encóntranse sen 
fogar máis de 80.000 persoas. A sobdariedade de tódolos galegas debe 
un frse para axudar a un pa fs ca que nos sentimos profundamente 

unidos. 

Centos de miles de venezolanos agardan a nosa axuda para poder 
recupera-los seus fogares, empregos ... e ter un raio de esperanza. 

É o momento de que todos nos mobilizemos para poder palia-Lo 
desastre, que esta vez se cebou cun pafs que acolleu a miles de galegas, 
achegando os nosos donativos na canta que abriu CAIXA GAUCIA. 

Porque non hai forza na terra que poida freo-La solidariedade dos 

galegas. 

BRA SOCIAL 
' . 

,·CAIXAGAi.ICIA 
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Estúdanse novas zonas para restrinxir o tránsito 

Vigo aproveita o Nadal 
para ensaiar a peonalización 
*H.V. 

Aproveitando o Nadal, o con
cello de Vigo vén de peonali
zar várias ruas nun ensaio do 
que será un modelo a esten
der no futuro. De momento 
catro áreas da cidade ven res
t r in xi do o aceso da circu
lación total ou parcialmente. 
Contodo, trátese dunha situa
ción provisional que non sem.:. 
pre continuará; asi, mentres 
algunhas peonalizacións se
rán suspendidas porque hai 
obras previstas, hai proxectos 
de eliminación do tránsito que 
destas non foron ensaiados. 

O éxito da-peonalización é rela
tivo. De momento alguns veícu
los ignoran a proibición de trán
sito e rexístranse algunhas pro
testas, -pero a iniciativa pon de 
manifesto que as promesas do 
governo municipal a prol da hu
manización da cidade están a 
cumprirse. 

No entorno da céntrica rua do 
Príncipe -un espazo peonil 
desde criado hai máis de trinta 
anos-, o concello decidiu peo
nalizar a única rua con tránsito 
que a atravesa: Velázquez Mo
reno. Esta foi a peonalización 
que máis críticas atopou. A 
0posición veu dos pequenos 
comerciantes e nomeadamen
te do presidente da Federación 
de Comercio de Pontevedra, 
António Reguera, un home 
que xa se opuxera frontalmen
te á pretendida peonalización 
de Pontevedra hai 20 anos, 
cando Rivas Fontán chegara á 
alcaldia da cidade do Lérez. 
Hoxe en Pontevedra as tornas 
son outras e o novo governo 
municipal emprendeu con éxito 
notábel a peonalización do 
casco histórico. 

En Vigo a experiéncia de peo
nal ización da rua Velázquez 
Moreno é transitória porque o 

A rua do Príncipe, na fatografia, é a única peonalizda desde hai 30 anos. Agora o go
vemo municipal impulsa a restrición do tránsito noutras ruas. A.N.T. 

tráfego non poderá estar inte
rrompido despois do Nadal, xa 
que imediatamente comezan 
obras de saneamento nas pro
ximidades e a meio prazo pre
vese a construción dun esta
cionamento baixo chan nunha_ 
rua cercana, polo que poderia 
precisarse de Veláquez More
no para ser alternativa para a 
circulación de veículos. 

lndependéncia, 
lrmandiños e Calvário 

Outra das ruas peonalizadas 
con ocasión do Nadal é a Pra
za da lndependéncia, na zona 
das Travesas. Nesta rotonda 
desviouse o tránsito cara as 
ruas de arredor. O resultado 
non satisface inteiramente ao 
governo municipal pero é unha 
situación que terá que manter
se durante vários meses, xa 
que no vin~eiro mes de Xanei
ro comeza nesa praza a cons
t ru ció n dun estacionamento 
baixo chan, o que implicará a 
interrupción do tránsito de veí
culos e a abrigada peonaliza
ción da zona. 

No centro tamén peonalizouse 

temporalmente -en horário 
nocturno- a rua dos lrmandi
ños, ainda que desde a oficina 
de prensa do concello confir
maron que esta poderia ser 
unha medida conxuntural no 
Nadal. 

A que é definitiva é a peonali
z ación Domingos e festivos 
dunha das ruas centrais do 
bairro do Calvário. Esta foi a 
primeira iniciativa neste campo 
e contou co aplauso de viciños . 
e comerc.iantes. Pero mália 
que o governo· municipal confe
sa que algunhas das peonali
zacións son meras probas, es
tuda seriamente levar adiante 
a testrición total o parcial do 
tránsito e a humanización dal
g u nhas ruas. Oeste xeito, os 
ensaios realizados son o pri
m ei ro paso, . a inda que non 
sempre as peonalizacións defi
nitivas coincidan coas postas 
en prática este Nadal. Un estu
do que xa está en marcha é o 
que abordaria a eliminación to
ta I ou parcial da circulación 
desde a Alameda até a zona 
das Avenidas, unha zona de 
beiramar colindante co proxec
to de abrir Vigo ao mar.+ 

Membro da CIG identificado como agresor por un empresário, que despois se retractou 

Quéixanse ao Valedor polas fichas . 
de sindicalistas na comisaria de Ourense 
O secretário comarcal da CIG en 
Ourense, Etelvino Branco, ven de 
apreseritar unha queixa diante do 
Valedor do Povo tras ser chama
do un membro desta central a de
clarar por un delito de agresións 
no xulgado. A denúncia dun em
presário contra "un individuo de 
barba, de 1,68 de estatura, com- ~ 
plexión forte" levou á polici~ a 

. mostrarlle fotografías de António 
Gómez Pérez, responsábel do 
metal da CIG. Odia do xuízo, o 
21 de Decembro, o empresário 
retractouse ao decatarse de que 
Gómez non tiña nada que ver 
nos sucesos xulgados. Agora, a 
CIG solicita a Xosé Cora que to
me medidas para que non se vio
len os direitos constitucionais. 

Sampedro produciuse· tra~ mái& 
de un mes de folga no complexo 
deportivo "Bámio" de Ou~ense .. 
Segündo a versión que o empre
sário deu na comisaria no ·mes 
de Xuño, unha persoa rompeu vi
dros con- pedras e agrediuno. En 
declaracións posteriores-á pren
sa, o empresário sinalou que na 
comisaria de policia mostráranlle 

· várias fotografías, identificando a 
António Gómez Pérez como o 
agresor, ainda que despois se 
retractara. O fiscal pediu a abso
lución para o secretário do metal 
da CIG porque nengunha das 
testemuñas recoñeceu que esti
vera no complexo "Bámio". 

te d_a CIG, qu~ nen ten antece
dentes; nen ·tiña que estar o dia 
dos sucesos no complexo. De 
onde .. sacan estas fotografías? 
Lévanos a pensar que existe un 
central de persoas sinaladas 

· pola policía", explica Etelvino 
Branca. 

Na denúncia que a CIG fixo ch·e
. gar ao Valedor do Povo máis á 
subdelegación do Governo en 
Ourense sinalan que "chegamos 
a conclusión de que se acusou, 
a meio de fotos, que existen na 
comisaria de policía de Ouren
se, a António Gómez, por ser un 
coñecido dirixente da CIG". Na 
central consideran que se está a 

"A pregunta que nos tacemos é conculcar o élireito que teñen as 
por que a policía ensina ao em- persoas á sua ideoloxia e a or-

~ ~~~e~~~9~~4 dc;> ~emp~~~~~ .. ~~~: ~ yr~-~~:.i~~-f~~~gl~~~~"~?~_?_:~:~~i~en- . ~· ."'g~~iz~~s:_l~bremente. + 

En galega, 
mais difícil 
Antón Femández Xil denúncia 
no Kornal REDACCIÓN XoVE 
as dificuldades dos alunas da fa, 
culdade de Direito de Vigo para 
seguir a carreira en galega. "A 
utilización da língua própria es, 
tá nun estado praticarnente 
pre,constitucional: ainda que 
non se negue o direito a se ex, 
presar na língua escolleita, hai 
un ambiente de intoleráncia 
que faí que quen opte polo gale, 
go se atope moi marcado, mes, 
mo entre o profesorado. O pro, 
fesor de economia identificado 
coas siglas MG, por exemplo, 
tras impartir uns poucos dias as 
aulas en galega, acabou por re, 
nunciar de maneira vergoñante 
a seguir facéndoo porque había 
xente de fora, díxo. T amén hai 
casos de posibeis represálias so
bre as notas de alunas galega fa, 
lantes, suspendidos con 4,99 
por profesores de talante maní, 
festamente contrário". O infor, 
mante califica de "insolvéncia 
científica" o caso da profesora 
de Direito Constitucional, que 
identifica coas siglas NG, quen 
para fundamentar o artigo 6 da 
Constitucións ("España, pátria 
única e indivisíbel de todos os 
españois"), argumento u: "isto é 
algo indiscutíbel porque España 
existe desde os Reis 
Católicos".• 

O busto é seu 
Xosé Castro, alcalde de Pontea, 
reas, non quer acatar a decisión 
de retirar a simboloxia franquis, 
ta da vila, por moito que se tra, 
te dun acordo do pleno do 
Concello. "O busto de Franco, 
instalado na praza maior da vi, 
la, e a vidreira do patamar da 
escada central do Concello, fo, 
ron os obxectivos principais da 
moción apresentada polo BNG 
e o PSOE -informa A PENEI, 
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RA-; tarnén se decidiu que as 
ruas da vila que teñen nomes 
relacionados coa Guerra Civil 
ou coa Falal1Xe, recuperen as 
denominacións denanteriores. 
O alcalde xa anunciou no ple, 
no que non pensa acatar esas 
resolucións porque entende 
que, para actuar como pide o 
Pleno, seria preciso un referen, 
do popular no que os viciños te, 
rian que dar a sua opinión sobre 
se queren eliminar esa simbolo, 
xia. A oposición retrucou que 
non houbera referendo nengun 
cando se impuxeran eses nomes 
e símbolos".• 

Bomba 
de reloxeiria 
constitucional 
J .L. Orella Unzué, cadeirádego 
de História Medieval, defende 
no diário GARA o marco cons, 
titucional para a construcion 
nacional de Euskal Herria. "A 
imensa maioria dos 
constitucionalistas, igµal que os 
membros do Foro de Ermua, 
son reducionisras á hora de le, 
ren o texto constitucional e 
non admiten senon unha parte 
mínima <leste: a que poden in, 
terpretar no seu beneficio. Os 
defensores da Constitucion te, 
ñen medo de botar a andar a 
bomba de reloxeria da Adicio-
nal Primeira da Constitución. 
Ainda que hoxendia se deno-
minen defensores do Estatuto 
de Autonomia do País Basca e 
do Amelloramento Navarro, 
non paran de torpedealo desde 
hai lustros, retardaron a sua 
execución e impediron as 
transferéncias políticas e eco-
nómicas. Ainda máis, retiveron 
durante anos a execución das 
transferéncias conferidas e tei, 
maron en xudicializaren o de, 
senvolvimento do concerto 
económico. Non optaban polo 
diálogo político e polo recoñe, 
cemento dos direitos das mino, 
rias, senon por desenvolveren 
políticamente a Constitución a 
traveso dun instrumento xurf, 
dico tan doado de interferir co
ma o Tribunal Constitucional. 
Mentres, os defensores do 
Acordo de Lizarra imunízanse 
ante calquer planteamento le, 
gal e xurisdicional que proveña 
das institucións españolas. Os 
defensores da Constitución, 
tanto como os que están contra 
o Estatuto de Autonomia de 
Guernica, non puxeron encol 
da mesa as posibilidades que te, 
ñen as adicionais da Constitu, 
ción e do Estatuto".• 

Monumento co busto de Franco, instaldaa na Praza Maior de Ponteareas. 
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C*MARCAS 

Apostan por priorizar a redución do lixo en orixe fronte á incineración 

O BNG fai un chamamento 
a PP e PSOE para consensuar un novo plano de ~síduos 
.. P.C. 

O plano de residuos aprobado 
a nivel estatal prioriza a com
postaxe e a reduclón en orlxe 
do lixo. Do mesmo xeito, as di
rectivas europeas sobre trata
mento de resfduos, consideran 
que estes son os métodos máis 
acaldos para dar unha solución 
ao problema do llxo dun xeito 
ecolóxico e respeltoso co me
dioambiente. De aplicar estes 
planos na Galiza a cantidade de 
llxo destinada á incineración 
minlmizarfase tacendo invlábel 
Sogama. Por lso, o BNG enten
de que este é o momento para 
consensuar, entre todas as 
instituclóns e forzas políticas 
implicadas, un novo plano 
que permita dar unha solución 
conxunta para todo o país. 

ran que este é o momento para 
que se consensue un novo pla
no de Resíduos Sólidos Urba
nos. Así o sinalaba o responsá
bel de Política Institucional na
cionalista, Lois Obelleiro. 

Segundo Obelleiro, o actual pla
no de RSU. (Resíduos Sólidos 
Urbanos), ''foi imposto polo PP" 
sen ter en canta as diferentes 
sensibilidades existentes ao res
peito. Pero lago de se aprobar o 
plano estatal, entende que este 
"abriga a modificar Sogama tal e 
como estaba concebida", polo 
que haberia que abrir vias de 
diálogo de cara a dar solucións 
"axeitadas á realidade galega". 

plo". De feito, a solución pola 
que apostan os nacionalistas 
provocaría sérios problemas a 
Sogama, que depende do lixo 
que producen estas cidades pa
ra manter a sua política de inci
neración. 

Plano global 

Partindo da idea de que "ten 
que haber un plano global para 
todo o país. Un plano debatido 
e aprobado polo Parlamento 
galega tendo en canta a opinión 
dos concellos e dos cidadáns", 
desde o BNG váise tentar abrir 
canles institucionais de diálogo 
"que permitan que non haxa 
cinco ou seis planos, senón un 
só compartido por todos os que 
ternos responsabilidades de go
verno", indica Quintana. 

Tendo en canta o novo marco 
político resultante das pasadas 
eleicións municipais, co BNG e o 
PSOE governando en seis das 
sete grandes cidades galegas e 
as modificacións que introducen 
o plano de resíduos aprobado a 
nível estatal e as directivas euro
peas, os nacionalistas conside-

Para Anxo Quintana, a única so
lución posíbel pasa por "minimi
zar o lixo en orixe" e por iniciar 
campañas de concienciación ci
dadá através das que se trans
mita a idea de que "non se trata 
de producir máis resíduos, se
nón de reducilos". De aí que os 
nacionalistas, en aqueles con
cellos nos que governan, tañan 
destinadas xa unhas partidas 
económicas concretas, nos or
zamentos do ano 2000, dirixidas 

a propiciar esta concienciación. 

A.N.T. 

"choca co actual plano, que só 
dá unha solución técnica a un 
problema que é moito máis am-

Ao seu entender, agora o prioritá
rio é "planificar o tratamento de 
resíduos a curto, médio. e longo 
prazo". En todo caso, os naciona
listas advirten que, mália estar 
abertos á posibilidade de chegar 
a un acordo, "non podemos acei
tar un plano que non teña como 
prioridade a redución". • Esta proposta, sinala Quintana, 

» Correspondencias 
en portugués, 
castelán e inglés 

» Tódolos personaxes 
de Galicia 

» Tódalas materias e 
a cartografía total
mente actualizadas 

» Máis de 400 
especialistas 
para a súa 
redacción 

» U nha fon te 
excepcional 
de consulta 

~ 986211212 

» 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 
íntegramente 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. 
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O deputado nacionalista Guillenne Vázquez denunciou a vixéncia da emigración. A.N.T. 

Máis de 21.000 persoas tiveron que procurar traballo tora do país en 1997 

Galiza segue perclendO povoación 
por mor da emigración 
A emigración na Galiza é ainda 
un grave problema que supón 
unha perda de povoación con
tinua, a pesar de que aumen
tou moito o fluxo de imigra
ción desde hai vinte anos. O 
deputado do BNG no Congre
so dos Deputados Guillerme 
Vázquez denunciou esta situa
ción e perguntoulle ao Gover
no central cales son, para o 
gabinete Aznar, as causas de 
que os galegos sigan saíndo 
do país para procurar traballo. 

tes tora do país que intentaba 
agochar a saída de masa traba
lladora, e que nen así se conse
guíu parar a perda demográfica. 
E un total fracaso que se debe 
explicar coerentemente". 

Albaneis e 
camareiros nas Canárias 

O único que mudou, desde o 
ponto de vista de Vázquez, en 
canto á emigración, foron os des
tinos dos traballadores. Salientá
bel é o fluxo de povoación cara 
ás lilas Canárias. 
O estabelece-

moitos desempregados para con
seguir continxentes de emigran
tes que son contratados por perí
odos que van dos tres meses da 
tempada de Semana Santa aos 
dous anos continuados. 

Na pergunta ao Governo que fixo 
Guillarme Vázquez, formúlase a 
suspeita de que, "dentro da Es
paña que vai tan ben, hai proble
mas de fundo que as políticas do 
PP non son quen de paliar". O 
d.eputado galega considera que 
sectores clave para a economía 

galega están nun
ha crise case que 

Segundo o último informe do Ins
tituto Nacional de Estatística, du
rante 1997 21.379 galegas tive
ron que mudar a sua residéncia 
con motivo da busca de emprego 
alén das nasas fronteiras. Esta 
cifra de saídas non se compen
sou cos 19.241 imigrantes que se 
domiciliaron na Galiza nes~ mes
mo período. Como resultado, ao 
contrário do que pasa na maioria 
das autonomías do Estado espa
ñol, a povoación galega tivo un 
saldo negativo de 2.138 persoas 
por motivo da emigración. 

mento nesa auto.: 1c· 
nomia de diferen- o agro e 
tes negócios de 
hostaleria, moitos 
deles en mans de 
empresários gale
gas, arrastra 
grandes contin
xentes de man de 
obra. En moitos 
casos, estes emi
grantes adícanse 
a labores de alba-

irreparábel e que 
este esgazamen
to das áreas de 
produción tradi
cionais son as 
responsábeis da 
necesidade de sa
ír dos galegas. "O 
agro está en ban
carrota, a pesca 
destrozada. A 
Xunta non tentou 
dotar á nasa eco
nomia de sectores 
noves que servi
sen de colchón 
para a crise dos 

a pesca 
destrozadas. 
A Xunta non 
dotou á nasa 
economia de 
sectores novas 

neleria e neutros, 
Os dados publicados a semana á hostaleria. Tan-
pasada desmascaran, en opinión to nunha activida-

que seNisen 
de colchón" 

de Vázquez, os intentos da Xun- de como na outra, 
ta de Galiza por dar por finaliza- as condicións de 
da a época da emigración. "Mália vida para estes traballadores son 
que Manuel Fraga teima en que infrahumanas, morando en chou-
xa non hai emigrantes, está claro panas mal acondicionadas, con 
que Galiza non é o paraíso idílico xornadas laborais de até dez ho-
que el nos pinta e moitos traba- ras e uns salários que, a pesar 
lladores teñen que marchar tora de seren maiores que os da Gali-
para buscar o seu sustento". Se- za, son baixos tendo en canta o 
gundo o parlamentário, o Gover- nível adquisitivo das Canárias. O 
no autónomo non foi quen de co- método de reclutamento pouco 
locar a balanza povoacional ao variou desde as saídas masivas 
seu favor nen posibilitando o em- cara a Suíza. Organízanse en-
padroamento de emigrantes da centros nos que certos promoto-
terceira idade retornados da res tentan convencer aos posí-
Arilérica e Europa. "Hai que pen- · beis candidatos das bondades 
sar que se iniciou desde hai seis dos traballos tora da Galiza e, 
anos unha política de incentivos mediante o boca en boca, apro-
ao .retor-no .d~ xubilaqQ_S, residen- -_. wéitanse-as dificeis GG!ilgieiéns de, 

outros e é por iso 
que as oportunidades son moi 
poucas". 

Outra das causas da continuida
de da emigración é a persistén
cia de di.feréncias económicas 
moi fortes entre as diferentes 
comunidades autónomas. Tal e 
como di na pergunta parlamen
tar Vázquez, a emigración "non 
é unha proba defini~iva de que 
as políticas que instrumenta o 
Governo están moi lonxe de 
producir os efectos desexados 
en canto á converxéncia real 
entre os diferentes territórios 

. que,com¡tituen 9. ~st;¡i<;ipT • , , 1 , . .1 1 ' 

Eleicións decisivas 
MANuELCAO 

O balance definitivo desta lexislatura terá lugar o vindeiro 12 
de Marzo data na que os principais axentes políticos partidá, 
rios buscarán de revalidar ou mellorar os resultados obtidos na 
anterior convocatória eleitoral. Hai que buscar no eido da or, 
ganización interna do Estado español as claves do que se xoga 
neste comícios. En efecto, o vencemento dos 20 anos para o 
concerto económico basco e as reclamacións moi maioritárias 
da sociedade catalana cara un novo encaixe de Catalunya no 
seo de España afectando tanto a temas económicos como po, 
líticos colocan en posición pre,eminente o asunto central que 
ven preocupando aos grupos políticos, sociais e mediáticos es, 
pañois: a redefinición institucional do Estado español. 

As forzas políticas relevantes teñen xa definidas as suas posi, 
cións políticas e prepáranse para o combate eleitoral e social 
que se prevé duro e desputado. A obtención de maiorias abso, 
lutas parece, hoxe por hoxe, unha mera ilusión e os partidos 
estatais están a pelexar polos escasos escanos en danza que se 
poden acadar ou perder por unha pequena presa de votos. As 
províncias dubidosas recibirán marés de políticos e tratamen, 
tos económicos e institucionais de choque tratando de influír 
no colectivo de indecisos e captar o voto útil e menos parti, 
cipativo do votante que dá e quita maiorias, ainda que sexan 
relativas. Neste sentido, o apetecido voto da alicaida IU pode 
operar como un balón de osíxeno fundamental para o PSOE 
ao tempo que priva ao PP dun aliado estratéxico para mello, 
rar resultados pasados. No referente á organización territorial 
do Estado o PP xa optou por un discurso típicamente espaf'io, 
lista e belixerante cos nacionalismos. En particular, o na, 
cionalismo basco está a servir perfectamen te para este obxec, 
tivo na créncia de que o grao de indiferéncia sobre a probb 
mática basca é a cada menor. Para os estrategas do PP o na, 
cionalismo basco cumpre a función do mal maior nacional, 
da antiespaña, que é necesário extirpar nunha posíbel analo
xia co asunto de Chechénia para o eleitorado ruso. No con, 
texto europeu ocidental democrático parece arriscado e fora 
de lugar tensionar <leste xeito a vida dun país, tal vez, para 
meterse nun calellón con poucas e más saídas. O PSOE, en 
troques parece optar por unha maior indefinición tratando de 
casar as diferentes tendéncias que o compoñen. Parece ex, 
cluído, por agora, o seguidismo españolista e suicida de Bo, 
rrell. PP e PSOE haberán de ir con pés de chumbo e coidarse 
de cometer erros pois disto pode depender que o inquilino fu, 
turo da Moncloa sexa dun ou doutro partido. 

Con Anguita foro da política, o bipartidi1mo acentúase. 

'O nacionalismo galega, 
pola sua banda, pode dar un paso 
adiante na preséncia institucional 

coa obtención de grupo 
parlamentário próprio" 

As forzas políticas nacionalistas teñen bastante perfilada a 
sua estratéxia e obxectivos senda de destacar a existéncia de 
fondas e radicais diferéncias entre cada unha delas derivada 
do contexto social, económico e político no que desenrolan 
a sua actividade. Asi, para o nacionalismo basco a aposta 
por Lizarra e o modelo soberanista parece sólida e resistente 
mentras que para o nacionalismo catalán a estratexia pactis, 
ta con tiróns pontuais apoiados pola maioria dos grupos po, 
líticos que operan en Catalunya parece gañar terreo. O na, 
cionalismo galega, pola sua banda, pode dar un paso adiante 
na preséncia institucional coa obtención de grupo parla, 
mentário próprio. Incidentalmente, a matemática eleitoral 
pode proporcionar ou non aos futuros Deputados galegas un 
maior ou menor papel que multiplicará máis ou menos o seu , 
valor parlamentar na formación de maiorias de governo. • 
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Envasan lactosueros, denúncia a FEPLAC, que tamén critica a complacéncia da Xunta 

Máis do 60% das marcas 
venden como leite un sucedáneo 
Máis do 60% das marcas de lei
te que se comercializan vénde
se a prezos que suporian per
das para as indústrias lácteas_ 
Segundo ven de denunciar a 
Federación de Empresários Pro
dutores de Lácteos, isto obede
ce a que moitas destas empre
sas envasan o leite engadíndo
lle lactosueros, antibióticos, per
meatos e incluso auga. A Xunta 
Directiva da Feplac, que se reu
niu o 22 de Decembro, denun
ciou a "pasividade e ineficácia 
da Xunta" ante os graves pro
blemas que amenazan o sector 
profisional lácteo galega. 

A Feplac sinala que non existe 
nengun control por parte da Admi
nistración sobre o leite envasado 

e pesto no mercado. Indican que 
"é moi sospeitoso que se poidan 
vender máis do 60% das marcas 
con prezos que xustificarian per
das. Nós sabemos, o mesmo que 
a Administración, --€ngaden- que 
se envasan lactosueros, antibióti
cos, permatos e auga". 

De entre os "graves problemas 
polos que atravesa o sector pro
fesional lácteo" a Flepac referiu
s e a especulación criada co 
mercado das cuotas lácteas. 
Durante os últimos meses, na
mentres o prezo do leite era ca
da vez máis baixo o da licéncia 
de produción aumentou até che
gar a acadar no mes de Setem
bro un incremento de máis do 
80%. Esta especulación pravo-

cou que --€n contra do que man
tén a Administración- gadeiros 
dos máis profisionais tiveran 
que pór á venda as suas cuotas 
de produción e explotacións. 

A Xunta tampouco artellou me
didas para permitir que, frente a 
baixada dos prezos, os gadeiros 
poideran cambiarse de indústria 
para entregar o seu leite e obter 
mellares remuneracións. Neste 
sentido os produtores tiveron que 
suportar pactos secretos entre as 
indústrias co obxecto de baixar 
os prezos e seguir recollendo o 
mesmo leite, como medida para 
poder facer frente ás grandes su
perfícies organizadas. 

No seu balance, a Feplac referiu-

se ao "maltrato" efectuado pela 
Consellaria de Agricultura, no re
parto de anteriores cuotas lácte
as, que obrigou vários gadeiros a 
apresentar contenciosos admi
nistrativos e ao Plano de calida
de do leite "con cifras millonárias 
regaladas a non sabemos quen, 
nen para que". Para facer frente 
a esta situación, a Feplac enviou 
un chamamento ás indústrias 
lácteas "que queiran apostar polo 
futuro" para chegar a acordes de 
traballo que beneficien ás duas 
partes. Tamén pediron ao Con
selleiro de Agricultura, Cástor 
Gago, quE;! comece a marcar o 
camiño da interprofisionalización 
sen cometer o erro "de deixar fó
ra aos que ternos as vacas, as 
cuotas e o leite". + 

iifi!H§M&ifMji 

O euro non ten moito que celebrar no seu 
primeiro aniversário de nacemento. No seu 
primeiro ano de vida acumula xa unha de, 
preciazón do 13% fronte ao dólar. Lonxe 
queda o nível que alcanzara o euro o catro 
de Xaneiro de 1999, cando se cotizara a 
1,1900 dólares. 

As operacións de fin de ano volveron a levar 
á moeda única a níveis moi próximos á pari, · 
dade co dólar. De nada serviron as declara, 
cións do Banco Central Europeu, quen ase, 
gurou a un diário alemán que o euro reva, 
lorizaria,se fronte ao dólar en canto a infla, 
ción estivese baixo control. Algo que debía 
aco tecer moi pronto, segundo o BCE. 

Un ano do euro 
todo un síntoma dun repunte inflacionista 
que hai moi probábel que a autoridade mo, 
netária europea decida elevar os tipos de 
xuro no primeiro trimestre do ano 2000. Js, 
to afondaría no xa 

Ainda que "non na mesma -medida, nas 
Bolsas europeas pasou algo semellante e os 
níveis de endebedamento do persoal ta, 
mén medraron. Os dados sinalan que os 

grande diferencial de 
tipos que existe entre 'Os dados sinalan· que 
EEUU e a eurozona. 

Pola banda das Bolsas, 
hai que reseñar un re, 
cente informe de JP 
Margan que a escalada 
recente das bolsas nor, 
teamericanas obede, 
cen ao extraordinário 
crecemento da liqui, 
dez nos EEUU. A base 

os amencanos e os 
europeus están a gastar 
moi por riba das suas 

posibilidades" 

americanos e os euro, 
peus están a gastar 
moi por riba das suas 
posibilidades. Iso for, 
ma parte da eufória 
consumista e do clima 
de riqueza que logrou 
criar a forte propa, 
ganda dos governos e 
as empresas. Por su, 
posto, todo iso terá 
un teito e pensamos 
que xa chegou. 
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O Governo sobe o salário 
mínimo nun 2 por cento 

Os sindicatos nacionalistas 
de Euskadi e de Galiza, ELA 
e CIG, respectivamente, 

· apresentaron unha proposta 
unitária de pedimento de 
suba do salário mínimo 
interprofisional para o ano 
2000, que ao final non se 
tivo en conta. Esta proposta 
pedia que o novo soldo 
mínimo alcanzase as 86.770 
pesetas. Coincidindo coa 
decisión do Governo de 
Madrid, que aprobou unha 
suba do 2 por cento para o · 
ano próximo, ambas as 
centrais eren que "no 
próximo ano, este salário 
debería recuperar todo o 
perdido nos últimos anos". 
Segundo os sindicatos, a 
paga mínima ''teria que 
aumentarse sumando ao 
1 PC do exercício anterior os 
incrementos de 
produtividade. De ser asi, 
hoxendia o salário mínimo 
seria de 104.000 pesetas e 
non de 69.270, como é en -
realidade".+ 

O servizo de urxéncias 
061 inicia unha folga 

Os representantes dos 
teleoperadores e dos 
traballadores das 
ambuláncias do servizo de 
urxéncias 061 anunciaron 
o início dunha taiga 
indefinida a partir do 30 de 
Decembro para denunciar 
a situación na que se 
encontran. Os 
teleoperadores 
denunciaron a excesiva 
carga de traballo á que 
están sometidos e a 
precariedade laboral que 
soportan. Pola sua parte, 
os traballadores das 
ambuláncias, ademais de 
laceren a tolga para se 
solidarizaren cos seus 
compañeiros das 
operadoras, tamén 
acusaron á dirección da 
Fundación Pública do 061 
por posibilitar que se dean 
horários "inumanos que 
tan perigar a 
seguridade".+ 

O Reino Unido indemniza 
• aos pesque1ros 

expulsados en 1988 
•Tras dez anos de conflito e 

Sen embargo, os dados da M3 (liquidez mo, 
netária) coñecidos nestos días non parecen 
apontar a un bó escenário de prezos na UE. 
De feito este indicador medrou a un ritmo 

primordial desta ex, 

ante un fallo xudicial 
iminente, o Governo 
británico decidiu entregar 
ardes de pagamento aos 
pesqueiros galegas que 
foron expulsados en 1988 e 
1989 dese país en virtude da 
Merchant Shipping Act. A 
citada lei obrigou a amarrar 
a 97 barcos por non cumprir 
uns requisitos que 
vulneraban o Tratado da 
Unión Europea e que 
pretendían desbotar aos 
barcos de propriedade 
estranxeira con bandeira 
británica, os chamados 
"quota hoppers" (asaltadores 
de cuota). Nalguns casos as 
indemnizacións chegan aos 

Para rematar, as anált, douscentos millóns de 

'"db 6,2 o/ó ~n. ' t?lx:i 1ñfetañtlál, fñdi ·po"r "ril:5a·dó ·· 
obxectivo marcado pola UE de 4,5%. Isto é 

pansión é o crecemen, 
to do 20% do crédito bancário. Neutras pa, 
lábtas; b s norteamericanos consumen a to, 
do gas ..,e endebedan,se corp.o loucos. 

ses que se coñecen fa, pesetas, polo que os 
lan de moi bós augúrios para a economia , armadores pensan que os 
europea no aR0 lWOOi íFoda moi •doce ·de, - • .,.v .. ' x-ulgaCl.10s pede.flian.fixari_ 
masiado bó ... Feliz ano para todos.• cantidades superiores .• 
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'Efecto 
2000' 
para os 
traballadores 
dos bancos 

Moito se fala nos últimos 
días do ano do "Efecto 2000" 
e das suas consecuéncias nos 
sistemas informáticos de em, 
presas e institucións. Aos 
usuários recoméndaselles sa, 
car un extracto dos movi, 
mentos das suas contas ban, 
cárias nos últimos dias do 
ano por se houber algun pro, 
blema coa chegada de Xa, 
neiro. Pero son os traballa, 
dores das entidades financei, 
ras os que se ven prexudica, 
dos pela alarma ante o 
"Efecto 2000", sendo moitos 
deles chamados a traballar o 
primeiro de ~aneiro. 

A CIG ven de protestar por 
un "Efecto 2000" que non 
ten en conta aos represen, 
tantes dos traballadores en 
bancos e caixas. "Desde a 
CI G non queremos ser a 
fronte opositora ás adapta, 
cións que corresponda co co, 
mezo dun novo milénio , pero 
estamos en contra das formas 
dalgunhas entidades finan, 
ceiras que, sen contar para 
nada cos lexítimos represen, 
tantes dos traballadores, ºP' 
tan por cambiar o estabeleci, 
do no convénio colectivo e 
no estatuto dos traballadores 
en materia de libranza de 
festivos". 

Sinala a CIG que non se po, 
de abrigar a asistir ao traba, 
llo o dia 1 de Xaneiro do 
2000 a ninguén e que ten 
que resolver os problemas de 
persoal os departamentos de 
recursos humanos "que unha 
vez máis non souberon estar 
á altura das circunstáncias". 
A Fed~ración de Banca da 
CIG manifesta a sua disposi, 
ción "para axudar ao persoal 
das entidades financeiras an, 
te calquer problema que poi, 
da acontecer, tanto para rea, 
lizar denúncias colectivas na 
inspección de traballo como 
para a defensa individual de 
calquer persoa que se negue 
a ir á oficina a traballar o 1 º 
de Xaneiro". • 

COMPROBE 
a eficácia 

de anunciarse en 
ANOSA TERRA 

Chame ao 986 433 830 
e solicite . 
as nosas 

tarifas publicitárias 
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As transformacións que sufriu Galiza nas suas celebracións de Nadal 

Papá Noel 
come bacallau con coliflor? 
-0- CÉSAR LORENZO GIL 

A meados dos anos sesenta, 
o Nadal, no rural galega, se
guíase celebrando do mesmo 
xeito que durante os cinco 
séculas anteriores. Hoxendia, 
·a espallamento do consumis
mo e a mundialización da 
American way of lite tamén 
chegaron ao noso país e as 
tradicións máis arraigadas _ 
sufriron fondas transforma
cións. Moitas delas ficaron 
apartadas definitivamente 
das celebracións e outras co
rren o risco de desaparecer 
por mor das mudan~s dos gus
tos e das modas importadas. 

Como en moitos outros aspec
tos, Galiza está a meio camiño 
entre a modernidade máis chic 
e kitsch, importada directamente 
de Manhattan ou de Paris e os 

· hábitos que perviven precaria
mente grácias á teima dos máis 
vellos, totalmente desprotexidos 
especialmente polos meios de 
comunicación, portavoces tamén 
eles dunha globalización empo
brecedora ou da difusión de tra
dicións que son vendidas como 
próprias pero que só responden 
a intereses comerciais alleos. 

Historicamente, Galiza concedía
lle toda ·a sua atención a duas 
datas en particular. O 24 de De
cembro celebrábase a Noiteboa, 
o 25, odia de Nadal ou de Naci
mento e o 5 e 6 de Xaneiro a 
chegada dos Reis. Para come
morar a natividade e a epifanía 
de Xesus, os galegas afianzaron 
todo uo sistema de ritos que ago
ra está en franca decadéncia. 

O marisco segue sendo o elemento máis prez:ado na mesa galega. 

En canto á comida, na Noiteboa 
era moi comun nas zonas do in
terior cear polbo á feira e baca
llau con coliflor -por mor da vixí
lia relixiosa-, tomando como so
bremesa as torradas de pan re
seso mellado en viño branco ou 
leite. O xantar do dia 25 estaba 
composto por carne, as máis das 
veces de año ou de cabrito. Este 
menu variaba nas zonas costei
ras, onde o acceso ao peixe era 
máis doado e consumíanse ma
riscos de tempada e ollomol, por 
exemplo. No dia de Reis, o único 
elemento culinário fixo era o ros
cón, que agora case que está 
desaparecido na Galiza, pasan
do este doce a ser o rei dos re
galos dos padriños na Páscua. 

A dia de hoxe, tamén por mor da 
mellara das condicións económi
cas e sociais e especialmente lo
go de proliferaren os alimentos 
conxelados, os menus enriquecé
ronse en canto á inclusión de ma
riscos como nécoras, lagostinos, 
cigalas, ostras ou vieiras; novas 
peixes tomaron importáncia,, co
mo o linguado, o rodaballo ou o 
salmón -que baixou o prezo des
pois da xeralización das piscifac
torias-. Mais a maior novidade 
das comidas de Noiteboa na Ga
liza foi a importación do pavo. Es-

' ta ave. e uñ ~alime"'r:fü). frlol \r'c(dicl.ó~ '. 
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nal en países como os Estados 
Unidos, onde se consome na cea 
de Nadal, un dia despois da nosa 
de Noiteboa. Outro produto que 
tomou · moita forza na mesa gale
ga foi o turrón alacantino que, 
grácias a unha hábil política co
mercial converteuse no doce 
máis característico destas datas. 

Cantar os reis 

Tamén os ritos mudaron moito 
nestes últimos trinta anos. Tra
dicionalmente, 

Todo isto sufriu cámbios que se 
entroncan coas novas tendén
cias sociais aprendidas das in
fluéncias extranxeiras. O maior 
mito neófito é Papá Noel, un per
sonaxe alleo á nosa tradición 
que ·callou perfectamente e que 
se converteu na excusa perfecta 
para que os pequenos reciban 
os seus regalos o dia de Nadal. 
"Asi teñen máis tempo para go
zar dos xoguetes novas", afirman 
os defensores do mito finés. As 
misas trocáronse pelas saídas 

dos máis novas, 
por mor do peso 
da lgrexa nestas 
celebracións, 
adoitábase asistir 
á Misa do Galo 
de Noiteboa, bi
car o nena Xesus 
o dia 25 e recibir 
o ano no templo 
para comemorar 
o dia de San Ma
n u e l. Ademais, 
eran moi impor
tantes as panxoli
ñ as populares 
(hoxe case que 

Para os nenas, 
odia máis 
importante era 
o 6 de Xaneiro, 
cando os Reis 
traian humildes 
presentes 

que ateigan as 
discotecas e os 
locais de copas 
durante o dia 25. 

Unha data que se 
foi impoñendo 
aos poucos foi a 
de Fin de ano. A 
Noitevella, festa 
totalmente pagá, 
convértese na 
personificación do 
exceso. Lago de 
consumir doce 

ninguén canta vi-
lancicos próprios 
da Galiza), excusa artística fun
damental para os máis peque
nos, que saian palas aldeas 
cantando os reis coa intención 
de recibir o aguinaldo. Para os 
nenos, odia máis importante do 
ano era o 5 de Xaneiro, noite na 
que os Reís traían humildes pre
sentes que depositaban nas 
pantuflas, dos meniños lago de 
degustar as galletas e o coñá 
q~~; 1\es.- p~;i~é}9~n prep9-~aqq~. 

uvas -rito de boa 
serte que inventa
ron os viticultores 

de Alacante para darlles saída ás 
uvas que ficaran en stock-. A 
xente adoita ir ás discotecas con 
carísimos vestidos de noite e 
smokings (moitas veces aluga
dos ou que se devolven dous días 
despois), criando nas cidades un
ha caravana de bébedos de pa
xariña que vagan até o mencer na 
procura do chocolate con churros, 
coa botella de calimocho no peto 
dá améiicao9:·' · · · ·• _, ~ 
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O Constitucional avala 
a unha denunciante 
de acoso no traballo 

O recurso de amparo da traba
lladora viguesa Ana M~ Izquier
do, que denunciara ao proprie
tário do vídeo-clube no que es
taba empregada por acoso se
xual, foi aceitado pola sala se
gunda do Tribunal Constitucio
nal. Ana Maria aturou o acoso 
durante tres meses, tras os que 
acudiu ao Centro de 
Información para a Muller, que 
xestiona Alecrín en Vigo, e de
nunciou ao seu xefe. O xulgado 
do social de Vigo condeouno ao 
pagamento dunha indemniza
ción, ainda que esta foi revoca
da polo Tribunal Superior de 
Xustiza de Galiza porque enten
día que por parte da vítima de
berla terse dado "unha reacción 
clara e contundente". Agora o 
Constitucional dá a razón a Ana 
Maria Izquierdo argumentado 
que se produciu "unha conduta 
libidinosa e, en concreto, toca
mentos ocasionais ou comentá
rios verbais de tal natureza, e a 
conduta non era desexada pola 
destinatária". • 

Denúncian a instalación 
, dunha torre de telefonia 

no Castro do Covelo 
O BNG do Covelo denunciou 
na consellaria de Cultura e na 
Dirección Xeral de Património 
a instalación dunha torre de 
telefonia móbil sen licéncia 
municipal no Castro do Coto 
de Aldir, espazo protexido 
polas normas de urbanismo 
que o próprio PP aprobou na 
anterior lexislatura. Os 
nacionalistas van presentar 
unha moción no segulnte ple
no do concello para 
regulmentar a colocación de 
torres e Instar á empresa ins
taladora a que retire a Torre 
do Castro de Aldir, facéndose 
cargo dos custes do desman
telamento e da reposición 
dos danos causados.• 

Lois Pérez Leira 
condecorado coa 
Gran C111z de Cabaleiro 
de Santiago 

A Sodedade Cultural Cabalei-
ro de Santiago, de San Salva
dor de Bahia, decidiu 
concederlle a Lois Pérez Leira, 
coordenador nacional do 
Departamento de Migración da 
CIG, a Gran Cruz de Cabaleiro 
de Santiago "en recoñecimento 
ao seu traballo en defensa dos 
emigrantes galegas e pola re
cuperación da memória históri
ca da diáspora". Esta socieda-
de ten como principal obxecti-
vo o de difundir a história, cul
tura e tradicións galegas na 
Bahía e con anterioridade con
cedeu este galardón ao presi
dente da Xunta, Manuel Fraga, 
a Lois Baamonde, director de 
Galicia en el mundo, Amarelo 
de Castro, secretário xeral pa-
ra as Comunidades Galegas 
nó Exterior e ao embaixador 
do Estado español no Brasil, 
J~~~ 1~-ur~·e~~$pd·• .. ~ ~ l ~-~ .' r. 2 ¿ 
'' .• ? >:- .l.1 \ t ..• 1 ... t.~,., r: ,f_.f. ~ 
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Evasión de divisas e impostas, branqueo de diñeiro ... 

Anticorrupción disposta a investigar aos clubes de futbol 
-0- PUCHEIRO 

A intervención do Atlético de 
Madrid e a destitución de Je
sús Gil como presidente por 
mandato judicial van marcar 
unha nova era dentro do pa
norama futbolístico, pois sen
tan un precedente legal para 
que a própria Fiscalia Antico
rrupción poda entrar a inves
tigar outros casos semellan
tes. Até o de agora o Estado 
permitiu a corrupción xenera
lizada nos clubes de futbol: a 
existéncia de Caixas B, o 
branqueo de diñeiro, a eva
sión de impostas e divisas ... 

O escándalo pode desatarse . 
Con Jesús Gil preparado para 
entrar na cadea, na que tamén 
está en lista de espera Fernando 
Puche, presidente do Málaga, 
desde a Fiscalia Anticorrupción 
están dispostos a investigar ou
tras sociedades deportivas por 
vulnerar as leis vixentes na ac
tualidade. Até o de agora a Axén
cia Tributária fixo total deixación 
das suas responsabilidades fisca
lizadoras cos clubes de futbol. 
Tamén a Liga non cumpriu co 
seu deber fiscalizador, facendo 
que as SAO se adaptasen ao Có
digo de Comércio e Leis que ri
xen ás Sociedades Anónimas. 

Hai seis anos que Facenda co
mezou unha investigación no 
Real Madrid, aoque lle reclama
ba 3.000 millóns de pesetas. 
Daquela Ramón Mendoza man
daba duplicar as entradas, o 
que lle permitía ao clube embol
sar cantidades de diñeiro negro 
que ian parar a unha Caixa B. 
Este diñeiro permitía pagar par
te dos contratos das figuras. Pe
ro Facenda non fixo outra cousa 
que mandar colocar tornos nas 
portas dos estádios para conta
bilizar os asistentes. 

Jesús Gil recoñece agora que fi
xo pagamentos con diñeiro ne
gro entre 1987 e 1991 (porque_ 
xa é un delito prescrito). Pero 
non se queda ai. "Ninguén ere 
que a figura da equipa (refírese 
a Kiko) cobre unicamente 40 mi
llóns de pesetas como aparece 
no contrato federativo. Para pa
gar a xogadores corno Kiko ou 
Hasselblanck hai que facer o 
que todo o mundo fai", declarou 
Gil en Antena 3. Pero Gil tamén 
ameazou: "Vaise saber todo. Al
gun dia falarei dos contratos de 
todas as cores". 

Para burlar ao fisco os clubes 
criaron axiña unha importante 
división de inxenieria financeira 
para poder seguir pagándolle 
aos xogadores máis importantes 
as fichas estipuladas en contra
tos privados, baixo a cláusula 
de "contratos de imaxe". Moitas 
destas sociedades criadas da
quela teñen a residéncia fiscal 
en paraísos fiscais. Un destes 
xéniop financieiros foi o directivo 
do Barcelona Juan José Folchi, 
agora procesado polo caso KIO. 

O Barcelona tamén chegou a un 
acordo con TV-3 para que esta 
televisión autonómica lle abona-
se ao clube ~~9'1~Pfl~~ diy..füi"( 
sas, desde os 1 .too aos 2.500 
millóns en calidade de contratos 

Jesús Gil foi o primeiro en ver intervido o clube, pero a amecua é global para a opacidade económica do futbol. 

de imaxe. O Real Madrid denun
ciou a prática ante a Axéncia 
Tributária, que ainda non resol
veu nada. 

Pero Folchi non só levaba os 
asuntos dos xogadores do Bar
celona, senón doutros xogado
res coma os de Ronaldo, Suker 
ou Bebeto, na sua estáncia no 
Deportivo. 

Contratos falsos 

A Fiscalía Anticorrupción ten ou
tras denúncias ainda máis im
portantes que as de evasión fis
cal. Nos clubes de futbol esta
rianse branqueando importantes 
cantidades de diñeiro nos útli
rnos anos ante a irninente che
gada do Euro. As grandes ficha
xes rnillonárias non serian uni-

camente por causa da liquidez 
que aportaron as televisións de 
pagamento, senón un método 
de pór en circulación diñeiro ne
gro, ligado a negócios escuras, 
coma o contrabando de tabaco 
ou a droga. 

A proliferación de tantos estran
xeiros, afírmase que teria rela
zón coa necesidade de sacar di-

visas do país para realizar pa
garnentos fara do Estado. Fa
cenda asinaba a operación pero 
a figura que moitas veces non 
chegou a xogar e foi alugada ou 
vendida, recibía moito menos 
que o que aparecía no contrato. 
O resto do diñeiro quedaba "li
berado". 

Os casos de Limou , Bernardo 
. Matías, Oliveira e Abbas, supos
tos xogadores do Atlético, cedi
dos por Gil ao clube por máis de 

. 2.700 rnillóns de pesetas, cando 
nen chegaron a xogar na equipa 
e, algun, nen sequer era futbo
lista, non son os únicos_. 

Agora resta por saber se a Fis
calía Anticorrupción, enfrontada 
ás veces co Governo, gozará da 
li,berdade precisa para s·eguir in
vestigando. Na ltália existe o 
precedente dos comezos da 
presente década cando o Fiscal 
António Di Pietro comezou a in
vestigar aos clubes e parouse 
toda a tramitación despois de 
encausar aos principais dirixen
tes. Na franza, Bernard Tapie, 
presidente do Marsella, foi en
cadeado e a equipa descendeu 
a Segunda. Resta por saber se 
a omertá entre os dirixentes es
pañois funcionará ou os clubes 
que sairon prexudicados por es
ta prática van reclamar. Só o 
Atlético prexudicou a 32 clubes, 
segundo a fiscalia. • 

As supostas 
irregularidades 
do Deportivo, 
Celta e 
Compostela 
Os sócios verdadeiros do 
Deportivo non son coñeci
dos pois Lendoiro négase 
a apresentalos diante da 
Liga de Futbol Profisional. i~M 

~~~fsº~~~ ffc~t:;e~ 1~:i~ 11 
zadas nos últimos anos. il 

;,~~~~~~~~[{~~~;~ 1 
~~~~~ ,:¡~;d~~~do un dos 1 
Tampouco o Celta escapa 
das suspeitas. As opera
cións que lle impediron bai
xar a Segunda División por 
impago en prazo da fianza, 
a merca das accións por 
parte do actual presidente 
e a sua directiva, nunca 
ben aclaradas e o contrato 
de determinados xogado
res, son obxecto tamén de 
crítica por parte doutros 
clubes que se consideran 
prexudicados. O Compos
tela estaria rnáis ou menos 
11ª mesma liña .• 
~-- ------------------ 1 
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Aznar volta ás acusacións da campaña eleitoral de hai catro anos, pero a situación semella que mudou. XAN CARBALLA 

PNV, EA, CiU e PSOE critican con dureza os ataques de ·Aznar ao nacionalismo 

Todos contra o PP 
po_r usar a ETA como arma eleitoral 
-0- B. LAXE 

José María Aznar identifica na
cionalismo con terrorismo 
nunha mensaxe chea de con
tradicións que vai ser o discur
so baselar da sua precampaña 
eleitoral. Arreándolle a Arzallus 
pretende, ao mesmo tempo, 
darlle na cara a Almunia, que 
aposta por desmarcarse da 
tradicional política socialista. 

Aznar tenta evitar, como sexa, 
unha alianza eleitoral dos socia
listas cos nacionalistas bascas, 
cataláns e galegas. Sabe que 
ese entendimento ten un elo máis 
feble: a situación basca. Aznar 
retoma o discurso, que tan bons 
réditos lle deu hai catro anos, pa- · 
ra contentar ao eleitorado máis 
españolista, pero tamén para tra
tar de fustrar esa posíbel alianza. 

Cando arremete contra Ariallus 
desde Belén, ou en calquer das 
suas últimas declaracións, estao 
a facer tamén contra Joaquín Al
munia. Trata de facerlle ver ao
eleitorado que se Almunia ten un 
acorde con Arzallus (recordando 
a sua entrevista nas vísperas de 
que ETA anunciase a reanuda
ción da loita armada), e o PNV 
ten un acordo con Otegui, e EH 
ten un pacto con Mikel Antxa, sen 
que condeen a violéncia, Almunia 
esta preso da estratéxia de ET A. · 

O certo é que, ainda que o dis
curso de Aznar non se sostén 
mínimamente, o candidato so
cialista, Joaquín Almunia, deu 
un doble xiro na política que o 
PSOE viña mantendo até o de 
agora. Por unha banda tentou 
desmarcarse do Trío de Interior 
e dos apoios que Barrionuevo, 
Vera e Corcuera teñen na orga
nización. Pola outra, aposta por 
achegarse aos nácionalismos 
periféricos, tanto cun.ha mensa-

• x~ fedeiqli.zante:corno con- acor
dos que poderan levar a un Go-

verno conxunto, se Aznar non 
saca a maioria, como indican os 
seus próprios inquéritos. 

O xiro político de Almu"nia, no 
caso de Euskadi non só é unha 
reflexión interna dun partido que 
está a soltar lastre, sobre todo o 
dos tres tenores españois: Cha
ves, lbarra e Bono, fronte ao 
pensamento da vaga catalanista 
de Maragall ou do sector do 
PSE-PSOE, con Eguiguren á 
cabeza, senón que está presen
te na Internacional Socialista. 

Un destacado dirixente socialista 
portugués comentábanos como 
xa hai dous anos que os socialis
tas europeus acordaron rematar 
cos conflitos intraestatais par:a po
der ampliar a UE. As políticas de 
Blair en Irlanda ou a de Jospín en 
Córcega responderian a estas 

análises. Os socialistas españois 
eran os máis renartes a dar aber
tamente os pasos necesários pa
ra lograr a pacificación de Euska
di que demanda o capital trasna
cional. A nova configuración euro
pea tamén é a que urxe ao PNV a 
puxar para lograr a integración di
recta de Euskadi canto antes. 

Críticas a Aznar 

Nesta situación, ante os ata
ques de Aznar aos nacionalis
tas, personificados en Arzallus e 
no PNV, é lóxico que saia na 
sua defensa CiU, criticando ao 
presidente español e acusándoo 
de con estas soflamas tratar de 
agachar a sua incapacidade pa
ra rentabilizar a trégua de ET A, 
que era o seu primeiro obxecti
vo. Como non füco nada para lo
grar que a situación continuase 

A EIRÉ 

Aznar trabúcase 
A trégua decretada por ET A carnbiou moitas ~ousas nos cldad~ do 
Estado. Até daquelas era imposíbel falar de negociacións, de amaños, 
de' sentar a falar.-Tanto PSOE coma PP anatemizaban a calquer que 
fose tan ferreño coma para facelq. Os meios de comunicación, e os ci
dadáns de a pé, forian coas suas críticas fundamentalistas e reaccioná
rias a calquer que puxese en cuestión a doutrina oficial, acusándoo de 
estar ao lado dos terroristas, de apoialos. Ese clima esvaeceuse. Púx9se 
de manifesto que o diálogo, a mesma paz, son posíbeis. o govemo sen
tou con ET A. O Reí realizou catro chamamentos ao diálogo. Come-

' zouse unha discusión sobre o modelo de Estado, impulsada, sobre todo, 
pola Declaración de Barcelona. Parte do PSOE admite mesmo que é ne
cesário modificar a Constitución e adaptala á realidade dunha nova 
xeneración. A marcha atrás que pretende dar agora Aznar, a que lle 
impuxo ao Reino seu discurs.o de Nadal, está condeada ao fracaso. 
Unicamente chega con ollar como foron recibidos os chamamentos de 
Juan Carlos de Borbón cando apelaba ao diálogo e a ser magnánimos 
e, agora, que, pretendidam~nte querendo contentar a todos, se pechou 
de novo no marco constitucional. Pero hoxe, tanto PNV, como CiU, 
como BNG pretenden partir da própria Constitución. Ai está emarca
da a proposta soberanista de Arzallus que tanto se critica. Agora, por 
máis que queiran, xa non é coma antes. No PP non o saben. • 

e o anúncio da organización ar
mada se voltou contra sua, ago
ra Aznar arremete contra os de
mais, afirma o voceiro catalán 
en Madrid, López de Lerma. 

Tamén o PSOE salta contra Az
nar, perguntándose como critica 
ao PNV despois de pactar catro 
anos con el. Unha crítica que re
al iza porque os nacionalistas 
pactaron agora en Gasteiz con 
EH, pero, sobre todo, porque se 
negan a voltar a pactar de novo 
con Aznar, preferindo a Almunia. 

Ao mesmo tempo dirixentes so
cialistas como Eguiguren afir
man que a proposta soberanista 
do PNV poderia ser o ponto de 
partida para comezar o diálogo 
sobre Euskadi. 

Os máis duros, loxicamente, son 
os do PNV. Arzallus, que se 
convertiu na besta negra, cuns 
médios de comunicación que xo
gan todos os dias con el ao pim, 
pam, pum, puxo de manifesto al
gunhas das contradicións de Az
nar: realizar as declaracións en 
Belen, cando estaba con Arafat, 
reclamando, ao mesmo tempo 
un estado palestino e convidan
do a todos os litixantes do mun
do a reunirse en Madrid para re
solver as suas diferéncias. 

Pero estas contradicións pouco 
semellan importarlle aos que de
señaron a campaña de Aznar. El 
lanza os seus anatemas ainda 
que, ao dia seguinte das elei
cións, teña que arrepentirse. O 
que pasa é que agora, como afir
man desde o PSOE, o eleitorado 
xa o coñece e "ninguén ere a sua 
campaña do .xiro ao centro". Até 
desde o ponto de vista propagan
dístico as campañas do PP anú
lanse unhas con outras, cando 
non teñen que suspendelas co
mo a das pensións. EA, pala sua 
banda, denunciou as declara
cións de Aznar ante a Xustiza. • 
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Altercado 
entre Arias Salgado e 
o presidente de Astúrias 

A pretendida reunión do 
presidente do Principado de 
Astúrias, o socialista 
Vicente Álvarez Areces, co 
ministro de Fomento, Rafael 
Arias Salgado, con ocasión 
da visita deste último a 
Astúrias, truncouse porque 
o ministro non quixo departir 
en privado co seu 
convidado. Arias Salgado 
pretendía presidir unha 
inauguración dunha obra do 
seu Ministério, cando por 
P,rotocolo lle correspondía a 
Alvarez Areces. A tentativa 
de entrevista foi desouvida 
por Arias Salgado e isto 
obrigou a Areces a 
enumerar na inauguración a 
lista de reivindicacións 
asturianas ao ministro. Este 
último, ao ver esta situación 
amosou o seu enfado e dixo 
que a entrevista era 
eleitoralista. Non considerou 
igual a inauguración da 
obra.• 

Batalla entre 
as familias socialistas 
polas listas eleitorais 

A dirección do PSOE, 
encabezada polo seu 
secretário xeral Joaquín 
Almunia, abriu a 
polémica na formación 
soéialista ao excluir das 
listas eleitorais para os 
comicios xerais de Marzo 
aos representantes das 
familias máis críticas coa 
liña actual. Almunia 
recompensou co 
ostracismo a todos 
aqueles políticos que 
apoiaran publicamente a 
Josep Borrell nas 
primárias e quixo evitar 
que fosen influintes 
correntes de opinión tan 
consolidadas como 
Izquierda Socialista ou 
os denominados 
guerrístas. Xusto as máis 
dispostas a acadar 
pontos de encontro con 
IU para facer frente 
comun.• 

As autonómicas 
andaluzas o 12 de Marzo 

Despois de que o 
presidente do Governo 
central, José María Aznar 
anunciase a convocatória 
das eleicións xerais para o 
12 de Marzo, o presidente 
da Junta de Andalucía, o 
socialista Manuel Cháves, 
convocou para a m_esma 
data os comícios para a 
renovación da cámara 
autonómica. A modificación 
de data por parte de Aznar 
-inicialmente prevera 
celebrar eleicións o cinco 
de Marzo- debeuse á 
coincidéncia da data co 
Entroito, xa que a 
celebración poderia 
entorpecer a consulta. 
Contado, Cháves tratou de 
dar a impresión de que non 

. estaba á espera da 
decisión do Governo · 
central para convocar as 
eleicións.• 

\ "-.. , .• J • 
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Jospin non exclue nengun tema dun debate que será fiscalizado pala cidadania 

Trégua indefinida en Córcega 
despois de vinte anos de loita armada 
-0- A.E. 

A Frente de Liberación Na
cional Corsa-Canal Histórico, 
principal grupo clandestino, e 
outras tres organizacións ar
madas, entre elas o Clandes- · 
tinu, que asinou os _últimos 
atentados importantes vivi
dos recentemente na illa me
diterránea, declararon o 23 de 
Decembro unha trégua indefi
nida. Respondian, deste xeito, 
á iniciativa de diálogo político 
adoptado polo primeiro mi
nistro francés Lionel Jospin. 

Dez dias despois de que o pri
meiro ministro francés decidise · 
encertar un proceso de diálogo 
cos nacionalistas corsos sobre 
o porvir da illa, os catro princi
pai s grupos clandestinos, 
anunciaron nunha rolda de 
prensa transmitida pola televi
sión francesa desde Ajaccio, 
unha trégua indefinida, sen 
condicións e unilateral. Poñen 
fin, deste xeito, a 20 anos de 
violéncia, que culminou en Fe
breiro de 1998 co asasinato do 
perfecto Claude Erignac, o re
presentante de París na illa na
poleónica. 

Jospin e cinco dos seus minis
tros reuníranse o 13 de De
cembro cunha trintena de cá
rregos eleitos corsos, entre 
eles dous representantes de 
Corsica Nazione, coalición elei
toral que pasa por ser a facia
na legal do FLNC-CH. Despois 
desta reunión os nacionalistas 
corsos afirmaron estar vivindo 
un "momento que pode ser his
tórico". Jospin demandoulles 
unha trégua indefinida, decla
rando despois da xuntanza que 
"existen motivos para o opti
mismo". 

Pero tan importante como o en
centro celebrado ao máis alto 
nível e o tratado nel, é a atitude 
do Governo Jospin que, dando 
un xiro importante á sua política 
chauvinista e represiva, decidiu 
procesar ao prefecto Bernard 
Bonet, sucesor do asasinado 
Erignac, acusado de utilizar a 
"guerra suxa" contra o indepen
dentismo. Tampouco pode ser 
alleo a este xiro o ascenso que 
o independentismo corso rexis
tou nas últimas eleicións france
sas·. Desde París afirman que o 
ascenso é fruito da política re
presiva. 

Aproveitar 
as divisións internas 

Jospin prometeulles na reu
nión aos representantes cor
sos que no debate sobre o fu
turo non vai quedar excluido 
nengun dos temas que eles 
pretendan tratar. Ao mesmo 
tempo, comprometeuse a que 
o proceso fose transparente, 
sen tabues e fiscalizado pola 
cidadania. durante todo o tem
po que duren os debates. De
bates que deberán de comezar 
antes de dous meses como 
mo~0. ,.9E , drP.Yt~d~r -- ~qr.s.qs , 
seran' o~ encattegados tie ' atb- " 
par pontos de discusión acei-

Os grupos armados corsos unificáronse no anúncio da trégua. 

tados por todos. Oeste xeito, 
Jospin agarda pór en confradi
ción aos distintos grupos cor
sos, que van desde os inde
pendentistas, até os autono-

. mistas e rexionalistas, todos 
eles presentes na Asemblea 
territorial. Jospin afirmou que 
quería "poñelos ante as suas 
próprias responsabilidades". 

Jean Guy Talamoni, un dos 
principais líderes de Corsica 
Nazione, recordou que esta
ban só ante o comezo dun 
proceso no que "os clandesti
nos son os que máis contri-

buiron para podelo comezar" . 

Para Corsica Nazione é básico 
o recoñecemento legal de Cór
cega como nación, da ensi
nanza de língua corsa e a am
pliación das atribucións conce
didas no estatuto insular. Que 
a expresión "povo corso" sexa 
recoñecida levaría á modifica
ción da Constitución francesa. 

Pero o nacionalismo corso, 
moi tradeado polos servizos 
segredos franceses, e outras 
organizacións menos políticas, 
está moi atomizado e os en-

Paris non quer dialogar 

frontamenos armados e as 
mortes sucedéronse, todos es
tes anos, máis entre os pró
prios clandestinos que entre 
as autoridades e representa
cións centralistas francesas. 
Esa división é a que pretende 
acrescentar Jospin nas mesas 
negociadoras, á vez que reali
za mínimas cesións como can
do foi ministro de Cultura, per
mitindo que a Universidade de 
Corte pudese comezar a im-

. partir títulos de profesor de 
corso. A cesión lingüística se
ria unha das poucas que esta
ría disposto Jospin a realizar.• 

sobre un 'Departamento basco' 
Se Jospin está disposto a dia
logar sobre todos os temas que 
os corsos propoñan, non ten a 
mesma actitude para cos bas
cos. Dez representantes do ar
co político e da sociedade cjvil 
de Lapurdi, Baxe Nafarroa e 
Zuberoa (os herrialdes no Esta
do francés), desprazáronse ao 
Ministério do Interior francés 
para reclamar un Departamen
to basco. Pero a proposta nen 
tan sequer foi debatida. O Mi
nistério do Interior designou a 
interlocutores de segunda filei
ra, negándose incluso a pór en 
marcha un grupo de traballo 
que estudase a viabilidade da 
proposta basca. . , 

'J,,1 1 ,~.,~~' .•t,.;\.i' .. '..1 .:..::_~ -~~ ... , 

O Ministro do Interior Jean-Pie-

rre Chevenement afirmou nun 
comunicado que "a criación 
dun departamento sobre unha 
base identitária non seria con-

. forme co princípio da República 
e non aportaría unha resposta 
adaptada aos problemas admi
nistrativos, económicos e so
ciais desa parte do território". · 

Os representantes da aso
ciación de eleitos AE D, afirman 
que "non só __ existiu unha total 
falta de respeito para connos
co, senón para as máis de 
13.000 persoas que se mani
festaron o 9 de Outubro en 
Baiona. O voceiro da naciona
lista -AB; .Xabi larrakle, ~recia~. 
mou.:aq'liésma <:Ohsj<!Jer.a'oi©111·· 
que Jospin ten cos corsos, cha-

mando á povoación a comezar 
unha nova fase, a de "desobe
diéncia civil". 

Os dez representantes volta
ron a solicitar unha entrevista 
co Ministro do Interior e todo 
aponta a que se recrudecerá 
a demanda departamental. Os 
nacionalistas están dispostos 
a avanzar por este camiño. 
Un avance que a cada consi
deran máis prioritário pola di
námica que se está a dar no 
Sul. De momento agardan pa
la postura da federación bas- . 
ca do PSF, favorábel ao De
partamento. Entre os repre
sentantes~. q~e , ac!ilc:ür;~n ,~ -e.a.. .. 

. n.is, esta.bam.tlQmé.Ft' Q~fl~ciQ.oR-'.1 
empresários. + 
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O Exército de Angola 
toma o an6go cuartel 
xeral da UNITA 

O pasado Domingo 26 de 
Decembro as Forzas 
Armadas angolanas tomaron 
a localidade de Jamba e 
capturaron o que foi o cuartel 
xeral da Uniáo Nacional pela 
Libertac;ao T atal de Angola, 
UNITA. A caída desta cidade 
supón un cámbio na 
estratéxia bélica, pois os 
ultradireitistas da UNITA 
perden un bastión rico en 
minas de diamantes e 
xacimentos de petróleo. A 
UNITA e o Governo levan en 
guerra desde 1975, cando a 
independéncia de Portugal. 
Posteriormente a 
intermediación da ONU deu 
paso a un proceso de paz 
truncado despois da UNITA 
non aceitar a sua derrota 
eleitoral.+ 

Cento cuarenta presos 
irlandeses saen 
por un permiso de Nadal 

Os ventos de paz en 
Irlanda do Norte non 
soplan tan mal como no 
Sul de Europa. O Governo 
británico deu un paso 
máis para solucionar o 
conflito de Irlanda do 
Norte e concedeu un 
permiso para pasar o 
Nadal na casa a cento 
cuarenta presos, entre os 
que están persoas dos 
dous bandos, tanto 
paramilitares unionistas 
como membros do 
Exército Republicano 
Irlandés, IRA. Oeste xeito, 
a prisión de alta 
seguridade de Maze, ás 
aforas de Belfast, quedou 
praticamente vacia, xa que 
só dous reclusos 
quedaron no seu interior . 
Vários dos presos que 
acederon aos permisos 
incumpren os requisitos 
para ter direito aos 
mesmos, pero o Executivo 
decidiu concedelos de 
todos xeitos. • 

EEUU teme 
que se consolide Cháve1 
a conta das inundacións 

Os esforzos por conter a 
catástrofe que leva a cabo o 
presidente de Venezuela 
Hugo Chávez son valorados 
pola populación e fan temer 
aos Estados Unidos que se 
consolide o novo modelo 
constitucional no país 
bolivariano. O Exército está 
despregado nos labores de 
reconstrución, que avanzan 
inexorábeis, por iso agora as 
críticas contra o presidente 
veñen doutras frentes: 
supostamente non ten 
escoitado un aviso de 
temporal por parte de · 
Protección Civil e pola 
pósibilidade de que as 
axudas marchen ao seu 
peto. Pero nen os furacáns 
son desta época do ano nen 
é o Estado venezolano é 
quen xestiona as axudas, 

, senán·que:.0. tan~··., 
1 ~drlíe-cfá'nte11te1 p_s,,pa.fses' s;:iue 

as entregan.• 
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Nen rastro 
do castelán 

Acabo de ler o artigo asinado por 
Alfredo Ferreiro e outros a propó
sito da normativa do galega. Que
ra aderirme ao seu contido dunha 
forma total. Paréceme clarísimo 
na sua exposición e irreprochábel 
do ponto de vista lóxico. 

Eu, como profisional do ensino, 
ollei sempre a polémica (nece
sária pois o poder político-lin
güístico impuxo unha normativa 
coa que muitos non estabamos 
de acordo) normativa que signi
ficou un atranco para a necesá
ria normalización social do noso 
idioma, tan agredido polo poder 
lingüístico-político do español. 

Fun sempre respeituoso coa abri
ga que eu, como funcionário dun 
poder elexido 
democratica-
mente tiña de 
ensinar a nor
mativa oficial 
mália a suas 
aberracións 
(por favor que 
fa i ese gu ión 
antiético e 
antiestético no 
gatego que só 
confunde a do
centes e alum
nado, ese 
guión dunha 
inventada se
gunda fo rma 
do artigo?). 

O debate cla
ro que é políti
co . Os que 
queremos a 

Os que 
queremos a 
plena 
independéncia 
de Galiza como 
nación, 
queremos borrar 
calquer rastro de 
contaminación 
política
lingüística co 
español. 

plena independéncia de Galiza 
como nación, queremos borrar 
calquer rastro de contaminación 
política-lingüística co español , 
non para perdermos a nosa 
identidade no portugués porque 
aí vive aínda (Castelao, creo que 
dixo algo parecido, ou Constanti
no Garcia e outros non leron a 
Castelao? Queremos a língua 
castelá tamén limpa de gateguis
mos que a afean, a Cervantes 
tampouco lle gustaría o castelán 
de Galiza, seguro, e o de Paco 
Vázquez fariao trousar de noxo. 

Non ocultemos as ideoloxias, co
mo ben di Ferreiro e os asinantes 
do artigo: Debate ortográfico, de
bate ideolóxico. Se somos aman
tes do idioma limpo, fixo e esplen
doroso, debemos ollar e aprende 
do portugués coas cautelas e tác
ticas político-ideolóxicas que se 
queiran, pero tañamos o rumo 
claro, levemos o leme da barca 
cara a Galaecia de D.Denís e de 
Martín Codax, cara o país que ti
vo o imenso valor de desfacerse 
do poder opresor castelán e que 
loitou por nós, para que nós ago
ra vaiamos camiñando certos ca
ra ese futuro que non está no ga
lego-castelán senón no. galego
portugués. O demáis son-tentar 
que comunguemos con rodas de 
muíños e como demonstran Fe
rreiro e os outros lúcidos sinantes 
dese artigo, hai menos inxénuos 
do que se ere neste país. Xunte
mos toda a ilusión, toda a xenero
sidade, todo o amor por este pa
vo e por esta língua de noso tan 
maltratada e tan doente. Chegue
mos a acordos; senón é así a his
tória non nos absolverá. • 

VICENTE·.Rti:BQ1.EIRO 
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Un novo 
acordo pesqueiro, 
e lago que? 
Os mariñeiros e armadores do 
naso país son os máis perxudi
cados co vencimento do acorde 
pesqueiro entre Marrocos e a 
Unión Europea o pasado 30 de 
Novembro. Marrocos é un país 
soberano e defende os seus 
próprios intereses, España nem
bargantes ten que defenderse 
ante Marrocos e o resto dos pai
ses da Unión Europea e iso 
conleva un duplo estarzo. 

As organizacións sindicais e pa
tronais de Marrocos cada vez 
están máis convencidas de que 
unha solución para paliar o 
enorme paro que existe no seu 
país é o poder explotar eles 
mesmos os seus próprios recur
sos pesqueiros, dentro das suas 
augas xurisdicionais. Enxérgase 
un cámbio de réxime político e 
mentalidades máis abertas nos 
próprios axen-
t es sociais 
que preten
den terminar 
coa masiva 
emigración 
ilegal a outros 
países como 
España a bor
do de "pate
ras" para tra
ballar no cam
po, venciendo 
alfombras ou 
bisutería pa
las ruas ou 
ben nos mer
cadiños am
bulantes e en 
actividades 
marxinais, 

Ameirande 
parte dos 
mariñeiros non 
coñecen outra · 
profesión que a 
de pescar e ese 
é un dereHo que 
non lle pode 
negar ninguén. 

que nembargantes per!llítenlles 
comer todos os días, causa que 
ata o de agora non podian facer 
no seu próprio país. 

A triste realidade é que Marro
cos é un país subdesenvolvido 
e os membros da Unión Euro
pea son "ricos" co cal a nego
ciación para a sinatura dun no
VO'-.COn.vénto é. tin ,feit0 .-evidefü 
te~ L1S~;fá!réfl ob.fi-SGér. la 1:tatai da 

.• :.r:_ 1,( ' , <;,1._"l T t 

entrada en vigor. O que está 
acontecendo por agora son es
tratéxias políticas que beneficí
an a paises como España, 
principalmente ao Partido Po
pular que ten como consi~na 
sair nos meios de comunica
ción social transmitindo a difi
cu ltade na negociación e a ce
rrazón de Marrocos para nego
ciar cando existe xa un borra
dor' de acorde. O que non se 
pode é xogar coas miles de fa
mílias que viven directamente 
do traballo nese caladoiro. Os 
mariñeiros queren traballar e 
non vivir das esmolas, ainda 
que estas sexan axudas ~e 
151.000 pesetas mensua1s, 
pois a mei rande parte de!~s 
non coñecen outra profes1on 
que a de pescar e ese é un de
reito que non lle pode negar 
ninguén e moito menos o Esta
do español. 

Non podemos esquecer de que 
este pode ser o derradeiro 
acorde que se asine e polo 
tanto os responsábeis pesquei
ros do Estado deberán encon
trar unha alternativa, que bene
fí cie a todas as partes, tanto 
armadores, mariñeiros e em
presas auxiliares que viven in
directamente desta numerosa 
frota pesqueira. Agora está 
chegando o momento de me
nos demagóxia e máis realida
des. Non hai porque vivir da 
angústia cada catre anos. Ou 
non, Sr. Ministro e Sr. Conse
lleiro de Pesca? Logo do acor
de que acontecerá? De novo 
virán as xubilacións anticipa
das? É esa a solución para to
dos os sectores produtivos do 
País?+ 

XosÉ MANuEL PENA 
RIVEIRA (A CORUÑA). 

Vigo non precisa 
praza de tauros · 
Un grupo empresarial quer 
construír en Vigo unha praza 
de tauros, enmascarada como 
"Coliseum e espácio multiu
sos~· ,, en, te..rr.e.o.s d~ , C9[Tlu11ic;t~-· 
de-' die· :M<i>nte~ ~1ei Cé\br:al -1 A l-
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guns concelleiros do equipo de 
governo recibiron con entusias
mo este proxecto alegando que 
"cubre o déficit" de infraestru
turas culturais e de servícios 
que ten a cidade. Nós pensa
mos que dar cabida a unha 
práctica mal chamada espectá
culo na que -se· maltrata, fere e 
se dá morte a un animal, non 
constitue nengun avance cultu
ral, senón un retroceso. A Vigo 
fáltanlle moi-
tas causas, 
pero unha 
praza de tau
ros sobra. 

Pensamos · 
que un gover
no municipal 
formado por 
dous partidos 
que se din 
progresistas 
non debe per
mitir que se 
fagan actos 
de maltrato 
aos animais, 
máxime can
do nen se
quer poden 
xustificarse 
recorrendo a 
unha ' tradi-
ción. Afortu-

Parécenos un 
en gano 
deliberado, 
apresentar a 
construción 
dunha praza de 
tauros, 
disfarzada do 
que sexa, como 
un ha 
contribución á 
vida cultural da 
cidade. 

n adame nte _ 
as corridas de tauros non for
man parte dos costumes deste 
pavo. E é alucinante que con
cellei ros do PSOE aplaudan 
este proxecto cando un dos 
seus eurodiputados ven de ser 
elixido presidente de Greenpe
ace. 

O chamado "Coliseum" pretén
dese construír cerca do recinto 
feiral de Cotogrande e perguntá
monos, por que se fai falta un 
local para concertos e outros 
espectáculos, non se aproveita 
e se acondiciona unha instala
ción infrautilizada que xa está 
en pé como aquela, en lugar de 
construí r un ha nova. 

En definitiva, parécenos unha 
falácia, un engano deliberado, 
apresentar a construción dunha 
praza de tauros, di~fa,rzada qo 
que sexa, como unha contri~u-
·,) . ~ .":.J.'\ , , : : : ;•', '.~ , ,'t.· \.'11} ''"'/'J\' 
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Galindo non 
visitara aos detidos. 
Diso nada. Refí re se 
a Lasa e Zabala que 
estaban 
secuestrados nun 
cuartel. 

Moitos 
navegantes á forza 
pala Mar de Albarán 
(rumbo a Almeria) 
coidan que os seus 
problemas terán 
solución coa 
mestizaxe, mais os 
deputados do PP no 
Congreso prefiren 
chamalo delito de 
extranxeiria, non 
proffsión de 
mestizaxe. A 
mestizaxe, segundo 
explica Ferrin, é o 
señorito branca que 
se mete na cama da 
criada mulata. 

Gardas 
municipais en folga 
por teren máis 
salário e pistolas. A 
alcaldia promete . 
máis armas. Moitos 
paíes da UE 
presumen de que 
non vaian armados 
os seus axentes 
locais. 

A economia rusa 
vai callando cor 
africana e os presos 
por habitante 
superan aos dos 
Estados Unidos que 
tiña a medalla de 
aura da . 
especialidade desde 
1956. En Moscova 
dinque non serán os 
~{i'[JJe){~~;~;,W~Qic:J~ ,~~ ~. 
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por moito tempo: 
está tuberculoso un 
de cada dous 
presos. 

"Utilización 
intelixente dunha 
série de 

1 posibilidades para 
1 me llorar". Esta foi a 
1 ditadura de Franco, 
1 a xuízo de Fraga. 
1 Vergoña para quen 
1 ostenta un cargo 
1 público por votación. 
1 Várias constitucións 1 
1 democráticas, a de 
1 Portugal entre elas, 
1 ·consideran delito a 
1 xustificación pública 
1 do totalitarismo. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Obispo de 
Mondoñedo defende 
a memorización do 

.. Catecismo que en 
tempo idos fara unha 
"excelente ximnásia 
mental para os 
rapaces". Que diga 
tamén que tantos 
anos de neuronas 
musculadas a forza 
de dogma, deran 
ateos maiormente. 

O Conselleiro de 
Xustiza, António 
Pillado, felicita o 
Nadal en español e 
asina coma 
responsábel de 
Justicia y Relaciones 
Laborales. Os 
obradoiros das ITV 
teñen enmarcado na 
porta un decreto do 
Director General de 
Industria (da Xunta). 
Xa avisara Guiña 
que para o PP valfa 
todo deica a 
fronteira da 
autodeterminación.• 
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ción á vida cultural da cidade. 
Hai dúcias de cousas que se 
poden facer e non se tan, e que 
non digan que non hai diñeiro 
cando de repente ·se gastan 50 
ou 60 millóns nuns cabezóns 
anxos de nada!. 

Se os responsábeis de Cultura 
do governo municipal non teñen 
ideas para investir os cartas e e 
chan de todos os vigueses e vi
guesas, que pergunten ou que 
se marchen.• 

)ULIÁN HERNÁNDEZ, JAVIER 
DEBESA, PEDRO DIAZ, ENMA 

PINO, JORGE BELTRÁN, JAVIER 
SOTO, RUBÉN LOSADA, TINO 
Ló,PEZ (MÚSICOS); ALFONSO 

AL v ARJ:Z CÁccAMo, XosÉ 
MARIA ALV AREZ CÁCCAMO, 

ANXO ANGUEIRA, XA VIER 
BAIXERAS, MANuEL 

FORCADELA, XosÉ Luís 
MÉNDEZ FERRIN, GONZALO 

NAVAZA, CARMEN PANERO, 
Mª XosÉ QUEIZÁN 

, (ESCRITORES); Lors CoRVERA, 
BERTA CÁCCAMO (PINTORES); 

MARIA MOREIRA 
(DESEÑADORA); FRANCISCO 

SAMPEDRO (ENSAISTA); RAMÓN 
NICOLÁS (CRÍTICO); ANTÓNIO 
DuRÁN "MoRR1s" (ACTOR); 

MANuEL CAMBA (DIRECTOR DE 
TEATRO). 

Jui<;o a 
independentistas 

"Estas trabucado, que é ma
nei ra mais académica que 
atopo para dicer que es un 
traidor" 

ANOSATERRA 

zinhos de Vila boa, aquela con
centrac;om de solidariedade re
mato u cumha injustificada e 
brutal carga policial, e os tres 
jovens fOrom detidos, bem 
quando procuravam defender
se dos golpes da Policia (um 
fara hospitalizado por causa 
deles), bem simplesmente, ho
ras depois, quando passeia
vam por Ponte Vedra. A acu
sac;om quer castiga-los, por es
tes factos, com tres anos e 
seis messes de prisom. Diz 
Guedes reprime indiscrimina
damente a vizinhos, labregos, 
marinheiros, estudantes ou -
obreiros, batendo nelas/es pa
ra lago entregar-lhe-los a jus
tic;a espanhola, e este novo 
avanc;o no recorte das liberda
des democráticas do nosso pa
vo nom deveria surprender
nos. Fai-no porque da acu
sac;om participa o governo na
cionalista do Concelho de Pon
te Vedra. 

Miguel Fernández Lores, alcal
de do BNG, sái a véspera do 
juízo na imprensa dizendo que 
nom vai rectificar a decissom 
do seu antecessor, do PP. Jus-

mam os tres compaheiros jul
gados- enfrentam-se em Ponte 
Vedra a umha Justic;a Espan
hola esgrimida polo nacionalis
mo, que dá a voz ao espanho
lismo mais selvagem (a acu
sac;om do Concelho sostivo-se 
nas decla-
rac;ons falsas 
e contradictó-
rias de vários 
agentes anti
d istú rbios da 
Polícia Es
panhola), e 
quita-lha ao 
independen
tismo (a juíza 
alegou esta
rem apresen
tadas fora de 
plac;o para 
nom reconhe
cer umha só 
das testemun
has da defen
sa). A pe
tic;om de tres 
anos e seis 
messes de 
prisom segue 
em pé. 

Umhanova 
ge~mde 
galegos 
empenhamo
nosem abrir 
fenctas até no 
"pensamento 
único" mais 
autóctone, em 
retomar a Galiza 
como sujeito e a 
libera~m 
nacional como 
objectivo. 

tifica-se dizendo que "destruir Esta carta 
contentares e agredir a policia nom vai dirigida ao alcalde de 
nom tem nada que ver com o Ponte Vedra, nem ao seu parti-
independentismo". Da-se a cir- do politice, nem a sua "frente 
cunstáncia de que naquela patriótica". Os muros das Cor-
concentrac;om ninguém des- tes, as paredes do Parlamento, 
truiu contentar algum, e de que as portas das alcaldias, cimen-
a única agressom foi a que os tadas todas elas em dosses 
manifestantes sofrérom por abondosas de "democratismo 
parte das Forc;as de Seguranc;a espanhol", hai bem de tempo 
do Estado, mas Lores sinte-se que impedem que ao BNG 
seguro recitando em galego os chegue apelac;om algumha, já 
argumentos falaces da policia nom ao patriotismo, mas a lógi-
e o espanholismo (os mesmos ca e a coerenc·ia máis míni- · 
que nos anos 70 espalhavam mas. Esta carta sabe-se inútil 

RoTBAF LUDEN panfletos por Ponte Vedra para provocar gesto algum de 
acussando a UPG de queimar arrependimento, se quer de 

O passado dia 16 de Dezem- os montes, e que na actualida- vergonha, num nacionalismo 
bro fórom julgafos em Ponte de jogam a desacreditar o sin- que conseguiu encaixar a per-
Vedra tres jovens independen- dicalismo galego ou o asso- feic;om com os mecanismos 
tistas. Foram detidos em Abril ciacionismo juvenil relacionan- ideológicos, institucionais e, 
do 98, quando participavam do-o com cer.to "terrorismo in- agora, repressivos, de Espan-
numha concentrac;om de so- ternacional", parece ser que ha. Apenas pretende, entom, 
lidariedade cos vizinhos de · contam agora coa confian<;a alimentar umha reflexom crítica 
Ponte Vedra e Vita Boa julga- plena do "nacionalismo"). Dá- que a cada dia se fai mais ne-
dos (e finalmente absoltos) por se tamén a circustáncia de que cessária, no seio dos milheiros 
protestarem polo ·projecto de · milheiros de de nacionalistas que seguem a 
instalac;om da empacotadora pontevedresses/as derom o confiar ao BNG o projecto poli-
de lixo, na col~da inicial de seu voto ao BNG, precissa- tico dumha Galiza ceive e so-
c~rtazes que abnu a ca~panha mente, para que rectifique em cialista. A oferenda do grupo 
ehtoral do PP ~aquela v1la. Co- Ponte Vedra a potítica do PP. municipal do BNG ao "Patrón 

r ·mo tantas manifestac;ons pop-u--- - -E>-dia-1-6, -em-f1m; Osear;- André - - -de- -Es-pañ-a!' -o ·-2-5 de-J1:1lho em 
-- - lares protagonizadas polos vi- e Armando -que assi se cha- Compostela, a louvanc;a do pa-

30 DE DECEMBRO DE 1999 

pel da Guarda Civil no nosso 
país e as medalhas postas a 
alguns dos seus membros em 
Vigo e Lugo o 12 de Outubro, a 
celebrac;om dumha Consti
tuc;om que nega a Galiza pola 
forc;a das armas o 6 de Dezem
bro em toda a Nac;om, a conti
nuac;om nos julgados da re
pressom policial de Diz Gue
des, o 16 de Dezembro, em 
Ponte Vedra ... desenham uns 
seis últimos messes onde o 
grau de renúnica e cumplicida
de do BNG ante Espanha é tal, 
que foge completamente as 
justificac;ons que pretendem 
soster as ladainhas típicas e 
tópicas do nacionalismo oficial; 
nem o "arredamento do es
querdismo", nem a "prepa
rac;om da base social", nem a 
"adaptac;om a realidade do 
pais", ec., som capazes de jus
tificar, hoje por hoje, que num 
tempo de acelerac;om em toda 
Europa dos processos de liber
tac;om nacional, o nacionalismo 
galego protagonice a mais cla
ra e vergonhenta renúncia 
práctica dos seus principios 
fundacionais . Passárom as 
eleic;ons, e os resultados fOrom 
possitivos para o BNG; esvaiu
se o ecoar dos cantos de se
reia que anunciavam a proximi
dade dos tempos chegados, e 
o "auge do nacionalismo" re
sultou ser o auge dum projecto 
claramente incapaz de questio
nar os alicerces do actual esta
do das causas, e o "aumento 
da consciencia nacional" nom 
demonstra ser mais do que o 
aumento dumha consciencia 
asséptica e folclórica que nom 
serve para deter (nem se quer 
para dissimular!) a colabo
rac;om mais flagrante do BNG 
com Espanha. 

O BNG abandona o nacionalis
mo galega pola politica de ges
tom, polo institucionalismo va
leiro e a administrac;om profis
si on al. No se caminho cara 
Sam Gaetano os sacrifí cios 
som muitos, e os escrúpulos 
poucos. Dentro dumhas sema
nas havemos saber se o prec;o 
inclui a san9om e mesmo o en
carceramento de independen
tistas; já sabemos que a cola
borac;om estreita coa justiga 
espanhola si que a inclui. Que 
razons podem levar hoje a 
um/ha nacionalista a confiar o 
seu projecto político ao BNG? 
Unicamente o subtento hones
to dum nacionalismo tam ma
quilado. Frente a isto, umha 
nova gerac;om de galegas em
penhamo-nos em abrir fendas 
até no "pensamento único" 
mais autóctone, em retomar a 
Galiza como sujeito e a libe
rac;om nacional como objectivo 
irrenunciável, e plantejamos 
abertamente a necessidade de 
juntar esfor9os cara a cons
trucc;om necessária dum novo 
referente político nacional-po
pu lar. Seguiremo-nos opon
hendo a Constituc;om espan
hola, combateremos o lavado 
de cara da Guardia Civil, en
frontaremo-nos á Policia es
panhola se é que ela pretende 
recortar pala for9a os nossos 
direitos democráticos, teimare
mos em reivindicar as claras a 
independencia nacional, e fa
remo-lo junto a base mais ho
nesta e patriótica do que hoje 
é o BNG. Frente a sua di
recc;om, frente a sua vangarda, 
frente ao colaboracionismo 
pro-espanholista mais desca
rado, reabriremos o horizonte 
da libertac;om nacional.+ 

- · - - - -M-IGUEL-GARCIA 
(VOZEIRO NACIONAL DA AMI) 
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Finou Jenaro Marinhas del Valle, 
último militante das Irmandades da Fala 
Afiliado ao PO e candidato do BNG, 
os 91 anos do dramaturgo fo ron testemuña da história do nacionalismo 

*C.V. 

Pola sua longa vida tiña pasado 
boa parte da história do na
cionalismo. Militante das lr
mandades da Fala e do Partido 
Galeguista, presidente das Mo
cidades Galeguistas, escritor 
comprometido, activista de 
numerosos proxectos culturais, 
nacionalista, reintegracionista e 
defensor das relacións con Por
tugal, Jenaro Marinhas del Va
lle finou o pasado 23 de Nadal 
na sua casa da Coruña, a pon
to de rematar un século do que 
el era testemuña de priviléxio. 

A.N.T. 

dramáticas dos intérpretes que 
cuase non terian movimento: te, 
atro inerte, o que ben pode pare, 
cer un contrasentido, e estimo 
que o é". Asi apresentaba Marin, 
has en Grial as Duas pezas de tea~ 
tro inerte e as suas palabras falan 
ás claras da vontade que el tiña 
na existéncia dun teatro galego, 
mália as circunstáncias adversas. 
Unha preocupación que o autor 
recoñecia que o conducira á es, 
crita teatral e que o continuaba a 
acompañar "porén xa máis non 
sexa que como espectador". 

Hai só un ano a Asociación Só, 
ciopedagóxica Galega e a Agru, 
pación Cultural Alexandre Bó, 
veda rendianlle na Coruña unha 
homenaxe a Marinhas del Valle. 
"O que hai que dicer é que so, 
mo nacionali tas" dixera da, 
quela, o mesmo que comezara a 
militar nas Irmandades da Fala 
e, con noventa anos daquela, ti, 
ña recente o seu último mitin 
como candidato do BNG. Se al, 
go destacan da longa biografia 
do nacionalista os que o coñece, 
ron é a sua humildade. Remiso a 
publicar os seus textos, foran 
uns amigos os que apresentaran 
a peza A revoLta. que seria galar, 
doada co Prémio Castelao de 
Teatro Galega en 1965 e era ese 
un bo exemplo da modéstia na 
que sempre con iderou a sua in, 
tensa actividade. "Renovador da 
arte eatral, arte án da arte dra, 
mática" dixera o dramaturgo 
Manuel Lourenzo na homenaxe 
mentra reclamaba que o eu 
nom se ituara ao pé de Valle 
Inclán e O tero Pedrayo e o seu 
teatro pa ase á escena. 

como os publicados baixo o títu, 
lo A festa. do Cheneque e outras 
historias. No ano 1933 fundou o 
semanário satírico A Draga e an, 
tes do 1936 colabora tamén con 
outras publicacións, entre elas, 
A Nosa Terra e o seu nome apa, 
rece hai cincuenta anos como 
fundador da editorial Galaxia. 
Episódio significativo foi a re, 
núncia ao seu pasto na Acadé, 
mia Galega, onde tiña entrado 
en 1975 como membro numera, 
rio co discurso "A importáncia 
do público na revelación tea, 
tral". Dimite Marinhas despois 
da marte do seu amigo Ricardo 
Carvalho Calero, sen fachendear 

do fe ito pero confesando aos 
seus achegados que nada tiña xa 
que facer naquela institución. 

"Para que exista o teatro galega 
ten que existir o povo galega". 
"Cumpre a pronta promoción 
dun público para o teatro galego. 
O povo feito matéria apta para 
se aglutinar en público". Os de, 
sexos manifestados por Marinhas 
hai un ano debuxan a un drama, 
turgo que entende a necesidade 
dun teatro próprio polo que el 
tanto pulou. "E un dos grandes 
dramaturgos do século e o autor 
máis representativo das relacións 
de Galiza con Portugal, unha 
obra que merece un estudo e un, 
ha atención pormenorizada. Co, 
mo persoa arnosou sempre postu, 
ras de grande dignidade cunha 
modéstia asumida que levaba á 
admiración de todos os que esta, 
ban ao seu redor" sinala Francis, 
co Pillado, que no próximo nú, 
mero da revista CasahamLet reco, 
llerá un texto inédito do autor. 

Autor teatral, Marinhas del Va, 
Ue tiña tamén abordado a poesía 
de novo e a narrativa con relatos 

Pezas para tempos difíciles 

"Agora é outra cousa, si non 
muito algo mellorou; pero claque, 
la non se vian muitas posibilida, 
des de subir á escena obras de te, 
atto galego. Faltaban escenários, 
directores, actores e actrices. 
Frente a tanta desolación imaxi, 
néi algunhas pezas que de rudo 
iso que faltaba necesitasen en 
mínima parte. Pezas que apenas 
reclamaran decorado nin grandes 
escenários nin especiais dotes 

As Irmandades da Fala da Galiza 
e Portugal, da que Marinhas era 
Presidente de Honra.,, mostraron 
o seu pesar pola morte dun "na, 
cionalista convicto universal que 
acreditava na lusofonia como cé, 
lula de universalidade da Galiza 
dentro da Lusofonia toda" e 
anunciaron que a profesora Yº' 
landa Aldrei está a preparar unha 
edición da sua obra completa.• 

JENARO MARINHAS DEL VALLE, ATÉ SEMPRE 

Procuramos acompañá,lo e homenaxeá,lo 
en vida, quizais a única maneira de lle reco, 
ñecer a alguén, de forma completa, o que lle 
debemos. Foi,se,nos, con Jenaro, un amigo, 
unha persoa coa que, a despeito da sua idade 
(ou precisamente por iso! ), nos comunica, 
mos sempre sen interquinéncia nengunha, 
cunha cordialidade e unha xenerosidade po, 
la sua parte, ilimitadas. Nunca fixo uso de 
nengunha superioridade no coñecimento e 
na comprensión histórica de acontecimen, 
tos que el vivira persoalmente. Acudiu a . 
cantas convocatórias e peticións lle formu, 
lamos. Quixemos que a sua persoa, a sua pa, 
labrá e a sua obra fosen (re)coñecidas por 
tanta xente, nova ou non, a quen foi esgaza, 
da, tan brutal como "naturalmente" a tra, 
xectória histórica da no"sa nación. A sua 
aren.gá, no desaparecido "Cine Goya", da 
Coruña, en Decembro de 1991 , nunha cam, 

MARIA PILAR GARCIA NEGRO 

paña do BNG a prol do recoñecirnento do 
direito de autodeterminación, fixo verter 
bágoas a todos os asistentes, que o aclama
ron incesantemente, nun aplauso inacabá, 
bel, corno se aquel vello xoven, enérxico e 
cheo de forza patriót ica os fixese coñecer,se 
a si próprios, nunha reconciliación catárti, 
ca. O mesmo que ca.Hdo, en Rianxo, home, 
naxeamos a Castelao, en Xullo de 1995, e 
fomos, despois, ao rrionte da Curo ta: ¡ moito 
remos rido con el Pilar Pallarés, Xanina Fer, 
nández Otero, Marica Campo e eul: era tan 
xovial, tan novo de espírito, tan comprensi, 
vo, que a cumplicidade surxia imediata. 
Noutrén, ternos falado propositadarnente da 
sua obra literária, tan continuada como des~ 
coñecida mesmo para o público leitor gale, 
go. Convidamos, rnáis unha vez , á leitura 
dunha obra merecente de figurar entre o 
máis intelixente e renovador do escrito (o 

escenificado é outra cousa, lamentabelmen, 
te) en teatro galego contemporáneo. Cha, 
mamos a atención das institucións públicas 
galegas, incluídas as académicas, para que 
saiban estar á altura das circunstáncias (iea, 
se do país a que se deben) e rendan a home, 
naxe debida, ainda que sexa póstuma, a un 
autor senlleiro da nosa literatura e da nosa 
história cultural e política. 

Hoxe, nestas liñas de urxéncia, só podemos 
oferecer, de novo, o noso tributo de cariño e 
de gratitude imensa a alguén cuxa existéncia 
e compaña tanto nos confortou. Non deixe, 
mos morrer os nosos mortos, pedia Eduardo 
Blanco Amor: recoñezamo-nos nós, seus des, 
cendentes, no traballo , na dor, no esforzo 
que amigos como Jenaro empregaron duran, 
te toda a sua vida para amar e significar esta 
Galiza que tanto o necesita.• 

Ella 

~ RAMIRO FONTE 

~i meses que lle quero dedicar 
esta columna a Ella Fitzgerald: ata 
agorúmpedíronmo un aquel de pu, 
dor e o feito de non querer caer nos 
tópicos e nos apresurados resumes. 
¿Como é posible resumir nunhas 
poucas liñas a extensa carreira dun, 
ha das máis grandes voces do século 
XX? A voz de Ella Fitzgerald expre, 
sa para min, como poucas; como 
moi pouquiñas obras de poetas, as 
razóns da transparencia, da limpeza, 
da serenidade. Outra cousa non fa, 
rei nestes últimos meses per9 si 
mergullarme nese río transparente, 
limpo; sempre dono dunha serena 
perfección. Esa media voz, que non 
necesita altisonancias para ser pro, 
funda, e que buscamos en tantísi, 
mos poetas por pensar que é a vez 
axeitada para o noso tempo, nin, 
guén a expresa mellar ca Ella. Non 
aprenderei suficiente inglés, non 
lerei a Contad, por exemplo,_na.__súa 
lingua orixinal, pero gracias a Ella 
Fitzgerald tiven o pracer de descu, 
brir algo que, intuitivamente, sem, 
pre quixen atopar: as razóns da 
transparencia e o grande tesouro da 
música americana dos anos anterio, 
res e posteriores á Segunda Guerra 
Mundial: a música dos compositores 
de Broadway, unha maioría de xu, 
deus errantes (os Gershwin, Berlín, 
Hart .. ) aos que se sumaba ese seño, 
ritingo xenial que foi Cole Porter. 
Nova York é a cidade na que se rno, 
ven estas historias de amor, de desa, 

· mor, de calexeo ... As paisaxes que 
pintou Hooper son as dos persona, 
xes destas cancións. Supoño que se 
trata tamén dese Nova York enso, 
ñado pola nostalxia de Woody 
Allen. Logo están as cidades de Eu, 
ropa (París, Londres ... ) que fano 
contrapunto cosmopolita e que nos 
recordan o que elas significaron 
para os novelistas americanos que 
viñan europear. 

9.nso que unha das razóns polas 
que moitos poetas escolleron un . 
carniño errado foi arredarse dese 
tipo de historias que se contan nas 
cancións. Por certo, qué magníficos 
poetas eran estes letristas, qué senso 
da rima, da composición, qué fer, 
mosas historias narrativas. A histo, 
ria de amor resume, moitas veces, a 
traxedia da vida cotiá, pero Ella 
Fitzgerald (a voz que cantou este 
inmenso teso uro de cancións) sabe 
limpalas desa sustancia tráxica. 

~amos dúas odiosas compara, 
cións. ¿Quen canta mellor Night and 
day?: ¿Sinatra ou Ella Fitzgerald? 
¿Quen canta mellor Cheek to cheek e 
outras cancións de Berlín?: ¿Ella Fitz, 
gerald ou Kiri te Kanawa? Que me 
perdoe Román Raña ou calquera dos 
poetas melómanos da miña xeración 
por introducirme nos seus territorios. 
Pero que saiban que, se o fago, é pola 
compaña sentimental que a voz de 
Ella me ten feito nestes últimos tem, 
pos. A súa dicción perfecta, o ton da 
súa voz posúe algo que sanda e conso, 
la a quena escoita, anqueo que se 
conte sexa tan triste como, por 
exemplo, en Lady be good. Creo que a 
creación do jazz foi a grande vinganza 
cultural que se tornaron os negros de 
Am~rica, pero maior aínda é esa 
apropiación das palabras do idioma 
que fixo Ella Fitzgerald. Cando me 
sinto só na grande cidade, sei que ela 
se apiada de min. • 

• 
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• En Redondela 
. 

organizan 
un festival anual 
de títeres 
As asociacións que compoñen 
o colectivo sócio,cultural de 
Redondela están argallando o 
Festival RQR Títeres,]uanjo 
Amoedo Barciela para a vindei, 
ra primavera, coa intención de 
que se convirta "nunha das 
principais manifestacións cul, 
turais da vila". A carteleira da 
primeira edición contaria coas 
compañias galegas máis sobran, 
ceiras e cunha representación 
de grupos doutras 
comunidades. Casco, Ateneo 
Redondelán, Xanela, Claqueta, 
]osefá, Xeas e Lenda, entre ou, 
tras, son as asociacións impli, 
cadas nesta iniciativa que quer 
acadar apoio económico e en 
infraestruturas tanto das insti, 
tucións públicas como das em, 
presas da vila. O festival de tí, 
teres vai estar adicado á figura 
de Juanjo Amoedo Barciela, fi, 
nado recentemente, "que foi o 
verdadeiro motor desta inicia, 
ti va".+ 

• Un compositor 
arxentino gaña 
o Andrés Gaos 
Fernando Severo Altube, da 
Arxentina ainda que residente 
no Seixal portugués, ven de fa, 
cerse coa prémio Andrés Gaos 
de composición, que está dota, 
do con un millón de pesetaS. 
Nove orixinais competiron Pº' 
lo galardón, que convoca a De, 
putación da Coruña, senda f¡, 
nalmente El cacuy, de Altube, 
a gañadora. A depuración cele, 
bra este certame, no que se 
compromote a producir e estre, 
ar a peza gañadora, na honra de 
Andrés Gaos, compositor, vio, 
linista e director de orquestra, 
nacido na cidade herculina en 
1874. Está considerado xunto a 

Roxélio Groba unha das figuras 
capitais da história da música 
do país.+ 

•Cinemae 
ecoloxia 
en Chantada 
Desde o dia 2 7 de Decembro vé, 
ñense desenvolvendo en Chan, 
tada as XI Xornadas de Cinema e 
.Ecoloxia, qu.e organiza o 
cineclube "Os Papeiros" coa co, 
laboración de Xevale e a Casa da 
Xuventude. O ciclo remata o 
dia 30 de Decembro ás cinco da 
tarde coa proxección da película 
"Meu grande amigo Joe". • 

• Ferrol acolle 
as xomadas 
de gaiteiros 
Até o Xoves 30 de Decembro 
desenvolvéronse no Centro 

- Cultural Torrente Ballester de 
Ferrol as XIV Xornadas da Gaita, 
organizadas polo Ateneo Ferro, 
lán. O certame ten como obxec, 
tivo promocionar aos grupos e 
cantantes ferroláns, para os que 
se habilita o "Fiadeiro Muskal", 
un espazo de concertos no que 

Maria Manuela participa no "f"iadeiro 
Musical". 

participan odia 30 Claudia 
Campos, Pablo Seoane, Julie 

· Guravich Quartet, Maria 
Manuela e Paloma Suanzes. + 

•Tempada 
de música clásica 
en Vigo 
Até o 30 de Decembro pódense 
mercar os abonos para a tempa, 
da de Música Clásica que Caixa, 
vigo e Ourense organizan na ci, 
dade de Vigo e que se desenvol, 
ve até Maio. O Centro Cultural 
Caixa Vigo acollerá o dia 14 de 
Xaneiro, o concerto da Orques, 
tra Sinfónica de Galiza; odia 4 
de Febreiro, a Orquestra do Sé, 
culo XVIII e o Coro Gulbenkian, 
constituído pola fundación lis, 
boeta de mesmo nome e que le, 
va colaborado cunha morea de 
orquestras europeas; o dia 15 de 
Febreiro tócalle a vez á Orqties, 
tra Clásica de Padova e do Ve, 
neto, baifco a dirección de Peter 
Maag; dez dias máis tarde, o 25, 
ten lugar a actuación "estrela" 
da Sinfónica de Galiza, o seu co, 
ro e a Coral Universitat de les 
Illes Balears; xa o 1 O de Marzo 
será o momento da Akademie 
Für Alte Musik Berlin, con 
obras de Bach; o dia 13 de 
Abril, a Orquesta Clásica South 
London Philarmonic e o Coro 
Kontakion; no mesmo mes, o 
2 7, a T afelmusik Baroque 
Orchestra, desde Canadá; o 3 de 
Maio, a Música Antigua Koln e, 
para rematar a tempada, a 
Orquestra Filarmónica Royal de 
Flandes, fundada en 1953 e que 
interpretará a Beethoven e a 
Bruckner o 9 de Maio. + 

il Luís T osar, 
nominado 
para os Gaya 
Xa están decididas as nomina, 
cións das películas españolas 
para a vindeira entrega dos 
prémios Gaya, o 29 de Xanei, 

Ovidio Murguía, o pintor doente 
.+ FRANCISCO A. VI DAL 

Este primeiro de ano, tan envolto 
no mito das datas coincidentes co 
fin de milenio nas nosas latin \des 
é, por unha desas casualidades que 
se dan na vida, o comezo do ano 
das letras dedicado a Murgufa e o 
cen cabodano do pasamento do 
seu fillo Ovidio, o pintor doente, 
por xeneración e por carácter, fi, 
nado o primeiro de xaneiro de 
1900, cando a súa obra adquiría os 
trazos da madurez creativa. 

Ovidio comezara a súa aprendiza, 
xe aos seis anos, no taller,escola 
da Sociedade Económica dos 
Amigos do País, en Santiago, pe, 
ro tamén na propia casa, da man 
da súa irmá Alexandra, a boa 
pintora que por seguir ao coidado 
da família rexeitou un traballo de 
retocadora no Museo do Prado. 

Os mimos e coidados das irmás 
estarán dedicados ao único varón 
da prole Murgufa, Rosalía, que se 

Manuel Murguía retratado polo seu fi· 
llo Ovidía. 

dedica a pintar do natutal aínda 
que logo ven rematar as obras ao 
seu estudio, baixo a atenta e res, 
ponsábel mirada de Alexandra e 
do pai. E cando este se traslada á 
Coruña para facerse cargo do ar, 
quivo da Delegación de Facenda, 
Ovidio verá os seus cadros expos, 
tos nos escaparates da rúa Real, e 

oirá as primeiras críticas, benévo, 
las e esperanzadoras, que o ani .. 
man a seguir buscando a defini, 
ción do propio estilo; ata que, aos 
vinteseis anos, por consello de 
seu pai e do amigo desee, Serafín 
Avendaño, marcha a Madrid Pª' 
ra perfeccionar o seu estilo. 

Hospedado na casa do curmán 
Alexandre Pérez Lugin, un ano 
maior ca el, Ovidio entra nos 
círculos culturais e coñece a no .. 
vos amigos, sen deixar de pintar 
paisaxes do natural. É nesta eta, 
pa cando o seu trazo perde a fixi .. 
dez dos primeiros anos e faise 
máis solto e desinibido; sen em, 
bargo, o pai, cando lle escrebe, 
insiste en que saia fóra da cicla, 
de, na procura de novas paisaxes 
e luces, pero, sobre todo, que 
perfeccione o uso do branco; e 
el, a pesar de que atendía os con, 
sellos paternos, rexeitou tomar 
clases co mestre Sorolla, quen 
acollía no seu estudio aos novos 
pintores que chegaban a Madrid; 

ro, resultando Toda sobre mi 
madre e A língua das bolboretas 
as que acadaron máis candida, 
turas. O actor Luís T osar está 
nominado á categoria de -
mellor actor revelación polo 
seu traballo en Flores de otro 
mundo, a fita de lciar Bollain 
que narra a experiéncia dun 
grupo de mulleres chegadas a 
unha vila coa fin de 
estabelecer relacións cos soltei, 
ros. Tosar, protagonista da se, 
rie da TVG, Mareas Vivas, ta, 
mén interveu neste ano na fita 
Celos de Vicente Aranda.• 

• A Liga Céltiga 
GaUiica fai un 
chamamento 

. . 

pola defensa 
do património 
Celebrouse na Casa dos Druidas, 
de Vilaboa, a última asemblea 
xeral da Liga Céltiga Galaica, o 
pasado mes de Novembro, na 
que se acordou facer un chama, 
mento nacional pola defensa do 
património. Entre as resolucións 
e proxectos aprobados están o 

. A NOSA TERRA 

de sinalizar os monumentos me, 
galíticos, c~iar a revista Breogan, 
preparar o II Encontro Bretón e 
catalogar e recuperar alguns dos 
Camiños Reais. • 

• Reportaxe 
histórica 
deMoañaen 
trinta imaxes 
Apreséntase o Xoves 30 de De, 
cembro ás oito e media do se, 
rán no salón de actos da Casa 
do Mar de Moaña a colección 
de fotografías "Moaña, a imaxe 
recuperada", que edita a Agru, 
pación Cultural "Nós". Esta es, 
colma recolle fotografias desde 
1897 até 1960 e serve, ademais, 
para comemorar o vinte aniver, 
sário da agrupación. Através 
delas coñecemos as festas, o 
entroido, as regatas de traíñas, 
as procesións ou as labores do 
mar nun percorrido desde Do, 
maio até Tirán. No acto de 
apresentación interveñen AL, 
berto de Sousa, neto do 
fotógrafo vigués Pacheco, e 
Xosé Maria Gayo, fotógrafo de 
Moaña.• 

·······································································: 

•Nace 
a Escala Municipal de Teatro de Vigo 
Baixo a dirección de Maximino 
Keizán, bota a andar a Escola 
Mtp1icipal de Teatro de Vigo, 
nas instalacións da Asociaciqn 
Viciñal "Monte da Mina" en 
Castrelos. A escola, que conta 
xa con setenta e un alunos ma, 
triculados, inaugurouse coa peza 
O diploma, de Luigi Pirandello. 
Cun investimento do concello 
de perto de vintecinco millóns 
de pesetas, a escola coma con 
grupos de rapaces entre oito e 
dezasete anos e un ciclo para 1 

adultos, que inclue literatura · 
dramática, interpretación cor, 

poral, interpretación verbal, 
práticas escénicas e história do 
teatro, entre outros temas.• 

Mcudmino K.ei%án. 

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

e vai practicar o debuxo do na, 
tural ao Círculo de Belas Artes. 

Por esta época, o presidente do 
Senado, Montero Ríos, encár, 
galle unha serie de obras para 
decorar os salóns do seu pazo de 
Lourenzá, en Pontevedra; e da, 
quela pinta, por primeira vez, 
uns eucaliptos galegos, que o 
político pontevedrés plantara 
no seu xardín botánico, dunha 
semente que lle trouxera de 
Australia o hispo freí Rosendo 
Salvado. 

Cando a finais do verán de 1898 
volve a Madrid, Ovidio dedicarase 
a plasmar en papel e lenzo os per, 
sonaxes populares, cunha técnica 
a cada máis depurada; pero tamén 
comezará a notar os primeiros sfn, 
tomas da tuberculose que acábará 
coa súa vida. Volve entón á casa 
paterna e vai tomar as augas a 
Caldas. Pero, como a enfermidade 
está moi avanzada, acaba por re, 
cluírse no fogar familiar. 

Os últimos días, durante o inver, 
no de 1899, Ovidio pregunta a 
cotío polo correo ansiando ter 
novas da súa moza madrileña, 
Visitación Oliva; pero as irmás, 
por consello do curmán Alexan, 
dre, crendo facerlle un favor, 
rompen as cartas antes de darllas; 
e sempre lle contestan o mesmo: 
"hoxe tampouco che veu nada". 

E asi, entre a desesperación do 
amante que se sente rexeitado e 
esquecido e a do enfermo que 
non ve mellora co paso dos me, 
ses, Ovidio finou na Coruña, o 
primeiro de xaneiro de hai agora 
cen anos, deixando unha pro, 
metedora obra, espallada por 
distintas institucións. Pero ta, 
mén nos deixou coa dúbida de 
se esa noiva, que non puido dar, 
lle o bico de despedida, lle co, 
municaba, nalgunha d~quelas 
cartas condenadas ao silencio, a 
noticia di.m posíbel embarazo 
que lle dera continuidade á fa, 
milia de Rosalía e Murguía. • 
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---1~~ ========Leit~uras~· llli-------
Encher 
un baleiro 

Título: Poesía de Galicia. Poemas á Nai. 

Autor: Xesus López Fernández. 

Edita: Edición do autor. 

V ai cáseque para un ano, Xesus Ló
pez Femández daba ao prelo un mo
numental traballo de 1.000 páxinas 
co título de "Poesía de Galicia. Poe
mas á nai" (Santiago de Compostela: 
Edición de Autor, 1999), obra que, 
de ceno, marcará un fito senlleiro na 
história da literatura galega. 

A titánica investigación, concebi
da como homenaxe a sua nai e, 
por extensión, a todas as nais ga
legas, é tamén un canto afervoado 
á mesma terra galega que lle deu o 
ser. O autor, natural de Touro, 
pero moi vencellado á bisbarra de 
Tabeirós onde exerceu durante 
ben anos o ministerio sacerdotal, 
amosa nesta obra todas as cualida
de que o definen como persoa: se
riedade e rigor no traballo intelec
tual, amor insobornábel á verdade 
e unha fonda paixón polo pasado 
Literário da nosa pátria, que nos 
vai debullando a canadas cheas. 

De todo este amor e traballo xorde, 
como non podía ser doutro xeito, 
unha obra capital, feíta ao longo de 
máis de 16 anos e sen percibir por 
ela axuda pecuniaria de nengunha 
caste, nun tempo no que moitos 
dos que andan nestas tarefas, pes
quisando ás veces cuestións intras
cendentes, reciben boas subven
cións oficiais a cámbio dun discurso 
acrítico e non comprometido. 

Non hai nada disto na obra da que 
estamos a falar, nen louvanzas for
zadas aos autores "menos proble
máticos", nen concesións ao mal 

Olerenda a San Ramón, de Asorei. 

denominado "políticamente co
rrecto". Hai rigor intelectual e 
simpatía polos sufrimentos dos que 
deron a vida pola terra, mais sen 
caer nunca na opinión panftetária. 

Na monografia inclúese a biografia 
de 190 poetas de Galiza (153 homes 
e 37 mulleres), autores de 412 textos 

dedicados á nai, dos que 207 están 
en galego e 205 en castelán. Divíde
se a matéria en duas partes, a primei
ra é tm grande dicionario bio-bibüo
gráfico de autores mentras que na 
segunda ~ai a reprodución dos pró
prios poemas, facendo constar sem
pre a fonte da que foron sacados. 

Como antoloxia específica <leste 
tema pode asegurarse que estamos 
ante unha obra única, non só no 
que atinxe a traballos aparecidos 
no noso país, senón tamén in
cluíndo os dados ao prelo na vici
ña España¡ mais con ser isto im
portante, ao meu entender, éo 
máis o dicionario bio-bibliográfico 

que ocupa a primeira parte do li
bro. Unha cultura coma a nosa, 
en proceso de construción-recons
trución, precisa deste labor, moi
tas veces ímprobo do carrexo de 
datos novas, imprescindíbeis para 
acometer calquer investigación 
digna dese nome. E isto, que seria 
normal nun país normalizado, non 
o é no noso, podendo verse decote 
en moitos investigadores da histó
ria da literatura galega, algun de
les mesmo con certa sana, repeti
cións absurdas de erres, doados de 
subsanar indo ás fontes orixinais, 
pero que por preguiza, desinterese, 
falta de vagar ou outros motivos 
permanecen nos manuais e, ás ve
ces, mesmo en traballos de inves
tigación, tal como os publicaron 
investigadores doutrora como 
Couceiro Freixomil, Carballo Ca
l e ro ou Manuel Murguía, non 
sempre sobrados de tempo e mé
dios materiais. Todo isto co con
seguinte escámio e prexuízo para 
a nosa cultura. 

O profe sor López Femández non 
é desta clase de "investigadores'', 
como poderemos decatarnos a 
pouco que folleemos a informa
ción biográfica dos diferentes au
tores. Para acadar informacións 
inéditas non repara en nada, nen 
en investimentos de cartos nen 
de tempo, pesquisas laboriosísi
mas nos arquivos eclesiásticos e 
s~glares, buscas demoradas en bi
bliotecas, consultas polo miúdo 
de poirentas e incompletas publi
cacións perió-
dicas da terra 
e da nosa 
diáspora, car
tas a calquer 
lugar do mun
do; en fin, 
calquer médio 
que permita 
acceder á an
ceiada infor
mación. O re
sultado dese 
ardor infati
gábel é, como 
pode ver o 
leitor, un ron
sel de biogra
fías que com
pletan dados, 
descoñecidos 
até o presen
te, de autores 
de sona e des-
cubren, nou-
tros casos, as 

Un traballo 
pioneiro pola 
sua temática 
rigor na pes, 
quisa e apor, 
tacióndun 
mando de 
datos, que 
contribuirá a 
encher un 
pouquiño 
máis o balei, 
ro da cultura 
galega. 

vidas e o acontecer de escritores 
dos que unicamente coñeciamos 
onome. 

Estamos, xa que logo, diante 
dunha obra singular no mundo 
das nosas letras, un traballo pio
neiro pola sua temática, rigor na 
pesquisa e aportación dun man
do de dados, que contribuirá a 
encher un pouquiño rnáis o ba
leiro da cultura galega. t 

X.V. FREIRE LESTÓN 
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canta de libros 

A identidade 
en Londres 
Xelís de Toro ven de. publicar Os sal
timbanquis no paraíso, unha novela 
que, segundo el mesmo afirma, 
comezou como un- ~-----11 

ha homenaxe a J im °' salli"'hrutqulr no paroúo 

Jarmush. O prota- ·"'"'''""' 
genista <leste volu
me, editado por So
telo Blanco, é un ra
paz descendente de 
galegas que se move 
nos ambientes mar
xinais de Londres. 
Ali cometerase un 
asasinato que o abri
ga a fuxir de novo á 
Galiza, onde non remata por atapar o 
seu lugar. De volta á capital inglesa, 
decatarase de que alguén asumiu a sua 
identidade, converténdose en especta
dor de si mesmo.+ 

Sobre un mundo feo 
Un acidente leva á protagonista de 
Noitebra, de Xavier López Rodríguez, 
a ter que abandoar a sua moto nas por
tas de Santiago e percurar axuda nun 
mundo hostil, no que os homes, sexan 
estudantes, taxistas, 
camareiros ou men
digos, non oferecen 
apoio sen pedir algo 
a cámbio. O mundo 
no que vive esta ra
paza está cheo de fe
aldade; na sua moto 
fuxe dunha casa na 
que os pais pasan o 
dia a berros. 
Finalmente, a descu
berta de que, incluso 
nun mundo feo, sem
pre pode haber alguén que paga a pe
na.+ 

A historfa do monte 
comunal 
Catro autores, Dionisia Pereira, Alfon
so Magariños, Xoán Xosé Melina e Fa
bián Estévez, rnergúllanse en Unha 
historia de 
resistencia, unha 
análise sobre o 
monte comunal na 
Galiza contemporá
nea. O agrarismo de 
ante-guerra, o apro
veitamento do mon
te durante este sécu
lo e a recuperación 
dos montes en man 
comun nos últimos 
anos son alguns dos 
aspectos tratados no libro que edita 
Fouce, a publicación do Sindicato La
brego Galego. T amén se inclue un 
apéndice sobre os sucesos de Mazaricos 
de 1963, onde a defensa do monte re
matou coa marte de Xosé Esperañte 
París.• 

De goles_ e mistérios 
A editorial Edebé-Rodeira larua dous 
títulos para os noves 
leitores. Alexandra -----cc----::i 1 

é unha novela de 
Lola Gándara, na . 
que a personaxe que 
dá título ao libro re
sulta un mistério pa
ra os que a rodean. 
Unha noite desapa
rece, deixando tras 
de si un pasado des
coñecido para os seus 
amigos. O gol impo
sible, do coruñés Enri
que Sánchez, relata 
como Julián Regueiro, 
un xomalista deporti
vo, ere recoñecer a un 
futbolista morco hai 
once anos, motivo 
que o levará a 
reconstruir a vida 
des te deportista.• 
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Arte actual 
perdida 
no museu 
Exposición: Lost in sound. 
Lugar: Centro Galego de Arte Contempo
ránea. Santiago dé Compostela. 
Data: Até o 12 de Marzo do 2000. 

Os museus, espácios deseñados e 
programados para a divulgación 

_ cultural, nunca teñen tanto poder 
- de convocatória corno cando che
ga o día de inaugurar unha expo- · 
sición. Daquela o lugar énchese 
de autoridades, xente interesante 
e algun universitário con poucas 
gañas de preparar a cea ese día. 
Porque en to-
da inaugura-
ción que se 
preze ten que 
haber algo, 
sólido ou }í, 
quido, que le, 
var á boca. A 
inauguración 

. da rnostra 
"Perdidos no 
son", no Cen
tro Galega de 
Arte Con, 
temporánea 
non foi nen, 
gunha excep
ción, substi
t u indo os 
anacos de 
empanada, 
olivas e pin, 
chos de torti, 

Encaixa á 
perfección 
no edifício 
deseñado 
por Álvaro 
Siza, pero 
tamén 
resulta 
demasiado 
reducida 
para un 
campo tan 
amplo e rico. 

lla por sofisticados rnanxares de 
deseño. 

E de qué trata "Perdidos no son"? 
Pois de apresentar a estética e a 
cultura da era multimédia; un 
tempo no que o conceito de arte 
ten mudado de forma insistente. 
A década dos 90 está mostrada, 
nesta exposición, a traveso da 
música; pero en conexión coa 
anovación tecnolóxica na que se 
sustenta, asi como as imaxes que 
provoca e o tipo de ambientes, 
mobiliário e espazos criados ao 
seu carón. E neste punto bótase 
en falta unha maior atención ca, 
ra o deseño de portadas de discos 
e de publicidade relacionada co 
tema: as follas volandeiras. 

Xosé M. Beiras 
AbelLópez 

Apoboación 
galega 
no século XX 

Parte da exposición convive co 
resto do exibido polo CGAC, 
en corredoiras, en esquinas ... de 
forma casual. E dun xeito seme, 
llante se articula o groso de 
"Lost in sound", pois se atopa 
en zonas distintas ás habituais 
para realizar exposicións, coma 
a cafetaria, o soto ou a sala de 
máquinas do sistema de ventila
ción. Opción coerente cunha 
arte, corno é esta, do lecer, do 
disfrute do tempo libre, máis 
apegado aos obxectos cotiáns 
que a unha sala típica de expo, 
'sicións. Na parte dos traballos 
visuais destaca un documental 
sabor dos graffitis, a espec"tacular 
escolma de Gerald van der Ka, 

Voltando á discoteca 

Título: ·Bikini 17 e 18 de Mano de 1999. 

Grupo: Fundación Tony Manero. 
Edita: K-Industtia Cúlrural. 

Hai pouco estiveron actuando nas sa, 
las galegas os músicos que forman a 
Fundación T ony Manero que, segundo 
os seus estatutos, fo¡ concebida para 
reabilitar aos damnificados pola 
influéncia da música disco dos anos 
setenta. A fundación significa música, 
baile e, como non, indumentária; no
ve persoas enriba 9o escenário da sala 
Bikini facendo versións da música funk 
e discos dos anos dourados das campás 
e os tupés. Desde That 's the way (I like 
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ap asi coma os vídeos musicais 
dirixidos polo británico Chris 
Cunninham. A escolma musical 
que se apresenta, pretende 
abranxer todo o , espectro musí, 
cal relacionado coas músicas 
"de baile", escollendo un disco 
de cada estilo (60 CD's, máis os 
que se poden facer sonar na ca
fetaria) cunha clara intención 
pedagóxica. O problema está en 
que unha persoa non introduci, 
da nese m~ndo corre o perigo 
de se perder entre tanto subxé, 
nero, ademais da dificuldade 
existente á hora de diferenciar 
entre ás variacións dentro de es, 
tilos (house, jungle, big beat) que 
destacan pola sua facilidade Pª' 
ra se mesturar uns con outros. 
No que se-refire á criación dun, 
ha atmósfera, tanto a ilumina, 
ción coma fotografías, escultu, 
ras, ou mobles funcionan ao 
proporcionar un marco moder, 
no e con mistério dabondo para 
espertar interese, tentando re
presentar o que se dá por cha, 
mar "a cultura ?e clubes". 

Durante os tres meses .que vai 
durar esta exposición realizaran, 

se demostracións de Dj's ( mani, 
puladores de discos, de sons), e 
Vj's (manipuladores de imaxes, 
que mesturan compoñendo algo 
novo), asi coma diversos talleres 
e sesións de traballo. Entre os 
DJ's estarán os galegas Carlos 
"prozack" Ordóñez ( 13 de Xa, 
neiro) e Doc Manhattan (20 do 
mesmo mes) . T amén destaca a 
actuación do Martes 11, prota, 
gonizada pola "Orquesta del Ca, 
os", grupo que interpreta música 
contemporánea con instrumen, 
tos electrónicos e dixitais. 

En liñas xerais, a impresión é a 
dunha exposición que encaixa á 
perfección no edifício deseñado 
polo portugués Álvaro Siza, pero 
tamén unha mostra que resulta 
demasiado reducida para un 
campo tan amplo e rico coma o 
que pretende retratar. Un mun, 
do, o da música techno e das cul
turas do Hip,Hop e de clubes, 
que ainda non calou fondo na 
Galiza, pero que nas grandes ci, 
dades europeas se está a conver, 
ter nunha forma de viver.• 

XURXO MARTfNEZ SOUTO 

!I conta de discos 111¡------ -
it) até Don't leave mi this way, quepo
pularizan nos oitenta The Comunards 
pasando por I never can say good bye, 
tamén versioneada polo mesmo duo. 
A fundación, cuxos membros teñen 
nomes tan sonoros como Sex Machi
ne, Dany Amatulo, Deliciosa Smith 
ou TomJones, anima as fins de sema
na da sala Bikini, de Barcelona -é di
cer, son "residentes" en linguaxe DJ-, 
onde está gravado este trafuallo. • 

Homenaxe 
ao rock radical basca 
Titulo: Betagarri 80/00. 
Grupo: Betagarri. 
Edita: Ean Ozenki. 

"Gastes ou non das cancións deste dis
co, non deixes de escoitar as orix inais, 
que son as que verdadeiramente pagan a 
pena". Esta é unha adverténcia dos Be
tagani, un grupo de rapaces de Gasteiz 
aos que o rock radical dos oitenta en 
Euskadi quédalle lomee no tempo, pero 
ao que sempre voltaron. Antes de gra
var a sua primeira maqueta adicábanse a 

flCC1óN Bieito lgrexas. 
Galaxia 

facer versíóns dos seus grupos favoritos. 
En Betagani 80/00 non están todos, ain
da que a intención é que a homenaxe 
chegue non só aos músicos que fixeron 
do País Basca unha festa musical duran
te os oitenta senón tamén a ese público 
que se desvivía nas primeiras fileiras. En
tre os vinte temas escollidos, atópanse 
After Bol.txebike, de Kort:atu, e Hiri Gerri, 
/aren Dant.za, de Negu Gorriak. Pero ade
mais dos irmáns Muguruza, os 13etagani 
lémbranse de Bap, ltoíz, Eskarbuto , Dr. 
Deseo, Tijuana in blue , Virus de rebelión, 
Por.at.o, Lin ton Taun, M,Ak, Karroskada, 
Hertzainak, Ruper Ordorika, Su Ta Gar, 
Danba e Exkixu. A lguns como os Eskar
buto morreron "polo uso e disfrute das 
drogas duras", outros ainda son supervi
vintes no cámbio de século. • 
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Ü COQdeL 

Ajoblanco 
NQ 124. Decembro de 1999. Prezo 600 pta. 
Dirixe: Osear Fontrodona. 
Edita: Ediciónes Culturales Odeón. 

Esta edición enfoca dous aspectos do pre
sente para lles dar actualidade. Por unha 
banda resgata aqueles conceptos, atitudes 
e personaxes que mellar representan a 
contracultura de final de milénio. Asi, 
Pablo Carbonell é entrevistado e a revista 

adica unha 
ampla repor
taxe a guiar 
os seus leito
res através 
do mundo 
da sabotaxe. 
Un debate 
entre os 
editores Jo
sé Ribas e 
Mario 
Muchnik 
completa o 
repaso ás 
a lternati-

vas ao pensamen to único. O 
pasado e o presen te da esquerda son outro 
dos temas que se tratan. Analfzase a folga 
dos universitários mexicanos e da man de 
Michel Houellebecq e Josep Ramoneda 
xúlgase a vitalidade dos prindpios que 
naceron en Maio de 1968. + 

Tempos Novos 
Revista mensual de 
información para o debate 

Ng 31. Decembro de 1999. Pre20 500 pta. 
Dirixe: Luís Alvarez Pousa. 
Edita: Atlántica. 

Autores como Ramón Villares, Xaquin 
Marin, Henrique Sáez, Rivera Pitón, Car
los f'emández, Fran Bueno, Xurxo Souto, 
Pepe Carreiro, Dolores Vilavedra e Kiko 
da Silva dan a sua visión do presente de 

• 
GALlCIA 

ENTRE SECULOS 

Galiza e dos 
seus retos de 
cara ao futu
ro logodun 
século clave 
na sua his
tória Ou
tros temas 
que se tra
tan son o 
paso do xa
cobeo, da 
mande 
Raqu l Ló-
pez, Cristi, 
na Mouri

f'ío e Belén Pufl.al ou a existén
cia de duas orquesttas sinfónicas no pals. • 

El Temps 
NA 809. 14-20 de Decembro 1999. Prezo 450 pta. 

Dirixe: Jordi Fortuny. 
Edita: Edicións del País Valenciá. 

Es ta publicación editada en Valén cia e 
de ideoloxia ca talan ista analiza as pasa
das ele ición s á Duma rusa e as loitas 
pola sucesión de leltsin no Kremlin. 
Ademais, inclue unha reportaxe sobre o 

décimo ani
versário da 
família 
Simpson, 
un informe 
sobre o 
mao estado 
da progra
mación 
cultural de 
Castell6 e 
un 
especial 
sobre pro
postas 
cultura is 

para as datas 
de :Nadal, que inclue información sobre 
navidades editoriais, espectáculos musi
cais e dramáticos e exposicións de pin
tura, escultura e fotografía en Catalun
ya, Valéncia e Baleares. t 
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Murguia despide a Blanco Torres 
Os biógrafos do xomalista falan da necesidade de seguir afondando na investigación 

-o-c.v. 

Cando a Académia anunciou que o Dia das Letras Galegas se ia adicar 
a Roberto Blanco T arres as máquinas se puxeron a funcionar. Até 
entón o nome do xornalista e escritor apenas figuraba nas histórias da 
literatura, excepto alguns estudosos que fitaran na sua releváncia e o 
empeño da asociación O Meigallo de Cuntis, non existian investiga
cións profundas arredor da sua obra. Co nomeamento de Manuel 
Murguia para a comemoración do 2000 péchase o ano Blanco To
rres pero o balanzo segue a reivindicar un maior aprofundamento 
nunha obra de grande valia que este ano comezou a ser descuberta. 

Os títulos fóronse amoreando nos 
primeiros meses do ano. As edito, 
riais apuraron á hora de tirar do 
prelo textos e estudos sobre Ro, 
berto Blanco Torres. Despois do 
anúncio, os investigadores pillCé, 
ron e a traballar e toparon co 
campo ermo, sen bibliografia de 
referéncia para abordar o estudo 
do escritor e xomalista. Estaba 
todo por facer. Os milleiros de 
páx.inas escritas por Blanco To, 
rres espallaclas en dúcias de cabe, 
ceiras e a sua obra literária fora 
dos catálogos editoriais falaban ás 
claras dun autor sen memória. 

Antes de rematar o ano 1998 xa 
estaba nos andeis das librarlas a 
biografía de Blanco Torres escri, 
ta por Marcos Seixo. O investí, 
gador de Cuntis -vila da que era 
orixinal o escritor- levaba anos 
estudando a obra do xomalista e 
promovendo desde a asociación 
cultural O Meigallo o seu reco, 
ñecimento, demandando tamén 
a denominación da Casa da 
Cultura do concello co seu no, 
me. Para iso levaban meses re, 
collendo sinaturas do mundo da 
cultura. "Que lle adicasen o ano 
foi positivo para a divulgación 
da ua figura pero quedaron 
grandes valeiros como o estudo 
da ua faceta de analista da polí, 
rica galega e internacional, e, en 
especial, da relación coa Améri, 
ca. Falta ainda afondar máis nos 
seu texto " inala eixo. Do 
me m xeit , e n idera que o 
n me de Blanco Torr s tirou 
neste an por ourro xomali tas 
que imprimían a sua sinacura na 
pren a cando Blanco Torres, en 
especial, aqueles que, como Lus, 
tre Riva , Vítor Casa ou Xa, 
cinto Santiago, foron represalia, 
dos polo franquismo. 

Para Marcos Seixo estamos 
<liante dun "grande xomalista e 
un dos poetas mellores da sua 
xeración e nen os filólogos co, 
ñecian a sua obra". O ano ser, 
virá, segundo Marcos Seixo, pa, 
ra que o nome de Blanco To, 
rres integre a nómina de auto, 
res de calquer história da litera, 
tura, cousa que até agora non 
acontecia e que el comeza xa a 
aprezar nas novas publicacións. 
Co nome do xornalista, a aso, 
ciación O Meigallo convoca 
anualmente un prémio literário 
que manteñen polo voluntaris, 
mo dos seus integrantes, con di, 
ficuldades para atopar financia, 
mento. Pola contra, neste ano 
foi convocado polo Concello 
dt Ct,mtis e a Universidade de 
Santiago, para comemorar a 
Blanco Torres, un contioso pré, 
mio a un artigo xornalístico 
que recaiu na traxectória de 
Xesus Alonso Montero. 

Mália levar tempo estudando a 
obra do xornalista, o próprio Mar, 
cos Seixo ficou surprendido pola 
"grandeza dos seus escritos, boa 
parte deles publicados en prensa". 

Lus sobre un tempo escuro 

"O balanzo é positivo, funda, 
mentalmente por duas razóns, 
por unha banda afondouse nun, 
ha época escura na que se segou 
unha traxectória ilusionante que 
comeza na criación das Irmanda, 
des da Fala e por outra divulgou, 
se a obra dun senlleiro persoeiro 
infelizmente esquecido" opina 
Xoán Carlos Domínguez Alber, 
te, autor de Roberto Blanco T º' 
rres e a loica pola supremacía ética 
publicado por Laiovento. 

Ao dicer de Domínguez Alber, 
te cómpre ainda "unha aborda, 
xe da obra de Blanco Torres, 
que se compile o seu labor xor, 
nalístico, que se analise critica, 
mente e se publique en edición 
digna. Falta facer unha consi, 
deración global da sua ampla 
obra, poñela á lus e interrela, 
cionala co sistema cultural". A 
releváncia dun estudo profun, 
do sobre a figura é fundamental 
dado que se trata dun "intelec, 
tual de grande altura, un escri, 
tor ainda hoxe moderno e ac, 
tual que fixo unha importante 
aposta polo desenvolvimento 
de diversos xéneros, en espe, 
cial do xomalismo como direc, 
tor, redactor e animador de 
múltiples cabeceiras e, tamén, 
un dos máis singulares criado, 
res do pensamento galego con, 
temporáneo". 

Reforza a idea o estudoso de 
que o Oia das Letras Galegas 
"non ten que atender só a un, 
ha faceta literária, é importan, 
te recoñecer a releváncia do 
xornalismo e isto non é máis 
que unha primeira pedra no 
proceso de reconstrución da 
história nacional. Ánxel Ca
sal, Manuel Luís Acuña, Bóve, 
da, os irmáns Vilar Ponte, Xa, 
cinto Santiago ou Lustres Ri, 
vas tarnén merecen atención 
así como iniciativas corno as 
Irmandades, o Seminário de Es, 
tudos Galegos ou Nós". 

Para Xoán Carlos Garrido Cou, 
ceiro, estudoso do pensamento 
de Blanco Torres, o que aconte, 
ceu no ano é que "se deu a co, 
ñ,ecer pero non se distinguíu o 
fundamental do accesório. Hai 
unha sobreinformación e non 
queda clara a sua trascendén, 
cia". O fundamental é, segundo 
aponta, "o debate ideolóxico e o 
compromiso militante ético, a 
identificación co povo, causa 

'Era un 
descoñecido, 
mesmo para 
os esp~f rál:f§ta~ ' '}!Jí) 

e surpendeu 
a grandeza 
da sua obra" 
MARCOS SEIXO 

que reflexa na prensa. Blanco 
Torres era un líder de opinión 
nos anos nos que se conforma a 
teoría política e o pensamento 

--. -.. -· .. ~ - .. · .: . -

nacionalista e é interesante que 
se recupere nese sentido". Laia, 
se, sen embargo, de que á fin 
"todo continua igual a nível de 

Unha esquecida 
fotografia de 
Blanco Torres 

da sua estadia 
en Cuba. 

debate ideolóxico e político e 
semella que o ano pasou men, 
tando o nome pero non a sua 
fondura".• 
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A 'CIDADE DA CULTURA DE GALICIN: 
UNHA OCASIÓN PARA SACAR PEITO 

Xi\N CASABELLA LóPEZ 

ANDA DESDE HAI SEMANAS POLO PARLAMENTO E XORNAIS A POLÉMICA SOBRE A 

CIDADE DA CULTURA DE ÜALICIA (CCG). NON É PARA MENOS. COA DECISIÓN 

QUE TOMOU A XUNTA DE GALICIA DE CONSTRUIR UNHA CIDÁDE DA CULTURA 

EN SANTIAGO 'oE COMPOSTELA, CUN PRESUPOSTO ESTIMADO DE DEZAOITO MIL 

MILLÓNS DE PESETAS, TANTO OS POLÍTICOS COMO CALQUER CIDADÁN QUE CON, 

• O CONCURSO constou de duas fases. A 
primeira consistia en seleccionar de 9 a 13 
arquitectos entre todos os que se apresen, 
taban libremente. Os critérios para a escol, 
ma baseáronse nun estudo dos seus curri, 
culos, sobre todo en verificar se tiñan feito 
obras coa envergadura da que se propuña e 
ser divulgada por revistas especializadas in, 
ternacionalmente. O xúri desta escolla 
constaba de cinco membros coas seguintes 
representacións: Directo-r Xeral de Patri, 
mónio, Directores da Escala de Arquitec, 
wra da Coruña, Arquitecto da Consellaria 
de Cultura, Arquitecto Coordenador da 
Cidade da Cultura e un profisional da ar, 
quitectura de recoñecido prestíxio. 

Fruito das deliberacións <leste xúri, foron 
seleccionados doce arquitectos, entre os 
máis de cincuenta que se presentaron. Os 
seus nomes e nacionalidades son os se, 
guintes: os franceses Jean Nouvel e Do, 
minique Perrault, os norteamericanos Pe, 
ter Eisenman e Steven Holl, o alemán 
Daniel Libeskind, a equipa holandesa 
OMA dirixida por Rem Koolhaas, a equi, 
pa suíza Gigon/Guyer, os españois Juan 
Navarro Baldeweg, Santiago Calatrava e 
Ricardo Bofill, e os galegas Manuel Ga, 
llego e César Portela. 

Maqueta de Eisenman para a Cidode do Cultura. 

infraestruturas tecnolóxicas e configurado 
como eixo dinamizador da nacente sacie, 
dade da información, a CCG debería ser 
un referente inequívoco da Galiza do sé, 
culo XXI. Para rematar con aquelas 
pomposas proclamas deciase que "a nosa 
cidade será contemplada como unha 
avanzada arquitectónica que provoque o 
interese cidadán e a atención interna, 
cional desde a sua apresentación. Pretén, 
dese que sexa o símbolo da Galiza do ter, 
céiro milénio, unha continuidade do no, 
so entorno románico e barroco". 

Estas retóricas intencións fannos pensar se 
non estaremos querendo marcar un carfsi, 
mo relóxio Rolex, cando ainda andamos 

TRIBUE COS SEUS IMPOSTOS A SUBVENCIONAR TAMAÑO INVESTIMENTO, É LÓXICO 

QUE NOS PREOCUPEMOS. É A MIÑA INTENCIÓN ANALISAR OS ASPECTOS MÁIS CA, 

RACTERISTICOS DEST A OPERACIÓN NO ÁMBITO ESTRIT AMENTE ARQUITECTÓNICO, 

DADO QUE NOS XORNAIS E NESTE MESMO SEMANÁRJO XA SE OPJNOU DOS SEUS 

ASPECTOS SOCIAIS, ECONÓMICOS E POLÍTICOS POR PARTE DOUTROS PERSOEIROS. 

con zapatos coas solas furadas. Pretendendo 
comparar o CCG con centros privados se, 
mellantes como a Fundación Getty en Los 
Angeles, non estaremos caendo no mesmo 
sofisma que comparar un Hospital da Segu, 
ridade Social español, cos Hospitais priva, 
dos de alta investigación dos EEUU? Desde 
logo ámbalas duas comparacións supoñen 
un salto no baleiro que non ten nada que 
ver, pensamos, coa evolución auto,sostida 
donoso románico ou barroco. 

En calquer caso, a encomenda inflouse a 
medida que se desenvolvía, pois parece 
ser que Don Manuel nas suas primeiras 
iniciativas somente aspiraba a facer unha 
grande biblioteca que perpetuara o seu 

nome na história, como xa fixeran alguns 
presidentes franceses ou máis recente, 
mente os dirixentes bascas en Bilbao. 

• A SELECCIÓN. Pero, seguindo coa nosa 
história, dos doce arquitectos escolmados, 
somente ficaron once, pois S. Calatrava 
retirouse por falla de tempo. das restantes 
proposras, hai tres que constituen un au, 
téntico insulto á sensibilidade e á cidade 
de Santiago que non se agardaba de auto, 
res situados na vangarda da arquitectura 
mundial, e que dá conta da falla de ética 
existente neses círculo . OMA prantexou 
un macroedifício en forma de anel , cun 
desenvolvimento esquemático e unha 
proposta de accesos cunha banda de asfal , 
to duns 30 m. de ancho e 350 de longo 
que baixaba pola aba do monte cara á co, 
lexiata do Sar. D. Libeskind, optou por un 
macroedificio de 21 plantas situado no cú, 
mio do monte. R. Bofill prantexou unha 
Arcadia estruturada por unha grande espi, 
ral (a componente céltica?) que remataba 
nunha praza,balcón mediterránea. 

S. Holl e Gigon,Guyer, ocuparon o cú, 
mio do monte con edilicios provintes dos 
seus curriculos, non habendo máis refe, 
réncia a Galiza que a ridícula insinuación 
das direcións das cinco cidades galegas no 
caso do norteamericano. 

Outra cousa moi diferente son as seis pro, 
postas restantes. Nelas aprézase un traballo 
rigoroso que dá a entender que pretendían 
gañar o concurso e facer unha proposta, 
desde a sua perspectiva, válida para un 
proxecto deste tipo. Xa que lago, é <lestes 
proxectos dos que poderiamos aprender al, 
gunha causa e no que irnos deter máis de, 
vagar polo seu interese conceptual.+ 

Compre facer constar aqui a auséncia no 
concurso de dous importantes arquitectos: 
o norteamericat¡.o Richard Meier, especia, 
lista en este tipo de intervencións (foi o 
autor da Fundación Getty dunhas caracte, 
rísticas semellantes) e do portugués Álva, 
ro Siza, bon coñecedor da cidade de San, 
tiago e home de recoñecido prestíxio no 
mundo internacional da arquitectura. A 
sua renúncia a apresentarse ao concurso é 
bastante sintomática da polémica que lo, 
go se estabeleceu: outro concurso para fa, 
cer auditórios e museus en Santiago? Pri, 
meiro debian rematar os xa encetados e 
pagar o que ainda deben dos realizados! Non ser colónia norteamericana 

:····················································· ••........ 

Os doce escollidos debian facer un ante, 
proxecto da Cidade da Cultura, para o que 
se lles dotaba cunha cantidade de dezaoito 
millóns e médio a cada un, unha vez que 
entregaran e presentaran a sua proposta 
<liante dun xúri composto por quince 
membros. O contido do anteproxecto de, 
bia resolver a instalación dos seguintes 
módulos: · Biblioteca de Galiza, Hemerote, 
ca de Galiza, Centro audiovisual (Ópera), 
Centro do Camiño de Santiago, Banco de 
Fotos de Galicia, Museu da História de 
Galiza, O bosque de Galiza ademais de ins, 
talacións integradas que servirían de Cen, 
tros para o estudo e a investigación, foros 
de debate, espazos para éxposicións, con, 
gresos, seminários, edición, ec. O lugar de 
ubicación da CCG seria o Monte Gaiás, 
situado entre a cidade de Compostela e a 
auto,estrada do Atlántico do que é pro, 
prietário Caixa Galicia, viña pulando des, 
de habia tempo pola sua recalificación. 

' As bases do concurso lembraban a impar, 
táncia da Biblioteca de Alexandria e o 
Museion "onde se xuntaban os máis im, 
portantes sábios da época para adicarse ao 
estudo e ao coñecimento dos fenómenos 
da natureza" e fadase constar a tendéncia 
actual de criar espazos análogos "para a 
interrelación dos criadores e do público". 
Partindo do aproveitamento máximo das 

Conste que aceitamos que a sociedade da 
información está ai, pero consideramos que 
os actos criativos non deben servir sornen, 
tes para alim~ntar o mónstruo e evitar que 
nos devore, senón que o deben cuestionar 
incesantemente, seleccionando os intres 
que poidan ser útiles para as nasas xentes, 
para a nosa cultura e para a nosa língua. 

A construción do proxecto de P. Eisenman 
é un síntoma de que os nasos govemantes 
aceitan esa noción do Império da Informa, 
ción controlada por un único país, onde as 
aportacións dos outros son "etnográficas" ou 
"pintorescas". Para os seus apoloxistas non 
paga a pena reivindicar a nosa cultura local, 
pois a que prima é esa outra sen território, . 
sen língua, sen étnia e con povoación hete, 
roxénea. Que non nos traten de vender que 
este é "unha aportación netamente galega" 
como se di nas notas de prensa, nen que 
con isto irnos "sacar peito" como di o Con, 
selleiro. lsto é a expresa renúllcia a reivindi, 
car a diferéncia fronte á globalización uní, 
forme da cultura, é a expresa aceitación de 
que somos unha colónia máis do grande im, 
pério norteamericano que dita tanto os re, 
ximes políticos que nos teñen que govemar 
como a "cultura" que debemos consumir. 

Pero a cultura debe seguir senda crítica, e a 
criación subversiva. Se ambas queren sobre, 

viver, teñen que resistir a estas manifesta, 
cións da cultura,espectáculo que están in, 
vadindo o globo movidas por fios innomeá, 
beis. Reivindicar as culturas periféricas e lo, 
cais ten que ser a seiva que nutra a resistén, 
cia á homoxenización que o "status quo" 
propón. Culturas locais que deberán estar 
enraizadas nas novas relacións entre o home 
e os seus médios de produción, fronte ás re, 
lacións perversas da sociedade da informa, 
ción que propugna P. Eisenman entre ou, 
tros. Somente asi evitaremos ese panorama 
desolador de fin de Milénio que describe 
Vicente Verdú "o sistema de produción na, 
tural deixou de ter cabeza e pes para se con, 
verter nun magma total onde aboiamos ou 
bracexainos mergullados na mesma sopa". 

En resume, pensamos que non é un pro, 
grama axeitado para a nosa Comunidade, 
nen o lugar debia favorecer unha recalifi, 
cación tan beneficiosa para unha entida, 
de bancária privada, nen o proxecto ga, 
ñador oferece as condicións "significativas 
que a Galiza cultural anceia, nen, posibel, 
mente, as perspectivas económicas acon, 
sellen tan importante investimento nun 
ponto. Cicais por todo isto, se deberia re, 
prantexar o tema e facer unha reflexión 
máis profunda e participativa tomando en 
consideración a experiéncia do' concurso 
e do debate que con el se xerou. + 

. 

A metodoloxia de traballo consisteu, como xa se 
avanzou, en transladar parte da trama urbana de 
Compostela ao Monte Gaiás. Hai que advertir 
aquí que nunha leitura atenta do plano de partí, 
da, observamos a auséncia da Catedral como vo, 
lume construido, aparecendo como espazo valei, 
ro e de circulación. Non sabemos se seria esa re, 
almente a intención do autor ou se se debe, pola 
contra, a unha mainterpretación da cidade. 

É éste xeito de traballar por parte do autor, aoque 
nos ten afeitas noutros proxectos, o que orixina a 
nosa primeira reflexión. A superposición de tra, 
mas, máis ou menos relacionadas co lugar, garan, 
ten a sua contextualización nunha cultura deter, 
minada, ou pénsase que esta idea non é relevante 
na arquitectura contemporánea? Preocupado por 
esta idea, indagamos cal poderla ser a opinión de 
Eisenman nalgun dos seus escritos anteriores. 

Nun extenso artigo publicado na Revista AV 
Monografías, esclarecía Eisenman cales eran as 
suas inquedanzas actuais. Segundo refere: 

"Alvin T offler defineu a economia mundial de h°' 
xe como un sistema de tres líñas ... A primeira con, 
siste en organizacións políticas sustentadas na terra 
e na povoación ... A segunda liña é unha estrutura 
industrial apoiada tamén na povoación, pero me, 
nos na terra... Pero agora, hai unha terceira liña, 
probabelmente a máis interesante, que non se SliS' 

tenta nen na terra nen na xente. Esta terceira liña é 
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ANOSA TERRA 

Í ... É O MONTE GAIÁS, CO SEU PERFIL 
VIRXE, ESENCIAL PARA A PERCEPCIÓN 
DA ESTRUTURA URBANA DA CIDADE 
DE SANTIAGO? DADA A EXPOSTA UBI
CACIÓN DO MONTE DESDE A CIDADE, 
QUÉ RESUL T ARIA MÁIS INTERESANTE, 
A OCUPACIÓN DO CÚMIO OU O DISCRE
TO REPLEGUE NAS SUAS ABAS? 

Se ben todos procuran minimizar a inter, 
vención no Monte Gaiás, a estratéxia da 
sua ubicación permítenos agrupalos de 
dous xeitos: 

A.- No cúmio do monte: J. Nouvel, D. Pe, 
rrault e P. Eisenman. Con solucións ente, 
rradas os dous primeiros, minimizan a pre, 
séncia do artificio no perfil natural procu, 
rando, nembargantes, acenos simbólicos. 
No caso do norteamericano, cunha solu, 
ción semienterrada, hai un troco do perfil 
natural do monte por un cúmio artificial. 
En calquer caso todos optaron pola cota 
máis alta, ali onde a sua proposta rivera me, 
llor ubicación sen importarlles o existente. 

B.- J. Navarro e os dous galegas, optan 
por situar as suas edificacións fragmenta, 
das máis ou menos ocultas polo cúmio do 
monte, situándose na aba entre este e a 
autoestrada. Nos tres casos, e con solu, 
cións diversas, as intervencións asómanse 
á cidade de Santiago pala cara Norte, Sul 
ou por ámbalas duas. Nos tres casos é pre, 
misa fundamental deixar intactos os pon, 
tos dominantes do monte, pois como di J. 
Navarro "é por eses pontos por onde aso, 
man a testa, os ollos e as orellas da terrra". 

No caso de M. Gallego a estratéxia é moi 
clara, pois como di na memoria "a persis, 
téncia dos outeiros rotundos, visíbeis des, 
de a pequena e fraccionada escala urbana 
é hoxe unha visión inseparábel que a his, 
tória deixou na cidade ... Santiago debe 
entenderse con outro ámbito, os outeiros 
son cidade hoxe". C. Portela é tamén de, 
se parecer "o monte Gaiás oferece na sua 
aba Oeste unha imaxe que serve como 
contraponto e telón de fondo á cidade, 
imaxe que debe ser respeitada e conserva, 
da no seu carácter natural e solitário". 

Neste aspecto a situación lémbrame a ou, 
tro concurso restrinxido (1982) realizado 
para a instalación dun Hotel no Monte 
Picoto próximo á cidade de Braga, cunha 
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situación moi semellante ao Monte Gaiás 
respeito de Santiago. Naquela ocasión 
tres dos concursantes propoñian instalar 
o Hotel na aba do Monte que dá á cicla, 
de, rematando visualmente a grande Av, 
da. da Liberdade. Somente Alvaro Siza 
propoñia unha solución moi discreta para 
a edificación, pois como referia na memó, 
ria "nao é necessário criar eixos, nem 
centros, nem remates visuais que poten, 
cializem esta relas:ao, basta a clareira ver, 
de e o agresta cabes:o". 

2 ... CAL SERÁ O MELLOR ACCESO A UN
HA AGLOMERACIÓN DE EQUIPAMENTOS 
DESTE TIPO, DIRECTAMENTE DESDE A 
CIDADE, OU DESDE A AUTO-ESTRADA 
DO ATLANTICO? 

A... Acceso directo desde Santiago atra, 
vés de múltiples posibilidades que toman 
o periférico como eixo principal. Non pa, 
rece ser éste un problema que preocupe 
demasiado os proxectos dos estranxeiros, 
e confían que diversos accesos apoiados 
nas estradas existentes serán dabondo pa, 
ra a chegada dos cidadáns da Galiza á 
CCG. En calquer caso, agás a proposta 
moi indefinida de P. Eisenman, a chegada 
faríase pola aba que dá á cidadé, ficando o 
monte ainda máis intervido polo home. 
Pénsase nesta opción que a CCG vai ser 
usada preferentemente polos cidadáns de 
Santiago antes que polos habitantes de 
toda Galiza, que, en todo caso, usarana 
através dos viales da cidade. 

B ... Acceso desde a autoestrada. As tres 
propostas restantes son claras e rotundas 
neste aspecto. Esta opción parece coeren, 
te cos outros princípios referidos anterior, 
mente, pois co acceso desde a autoestrada 
man tense virxe a aba Oeste desde a cicla, 
de e situa a eco con mellor acceso para 
todos os galegas, mesmo os composteláns, 
que o farian pola autoestrada. 

3.- DADA A POSIBILIDADE QUE SE 
APONTABA NAS BASES DA REALIZACIÓN 
DA CCG EN FASES DEBIDO A SUA VIA
BILIDADE ECONÓMICA, INTERESABA 
MÁIS UN MACROEDIFÍCIO OU A SUA 
FRAGMENTACIÓN EN V ÁRIOS? 

A ... Un macroedifício enterrado en D. Pe, 
rrault. Ainda que a suxeréncia de construi, 
lo en fases, faille estudar ao francés a posi, 

bilidade de realizalo en duas ou tres, a sua 
proposta non parece demasiado convin, 
cente á hora de acometer a construción. 

B.- O resto de concursantes, op.tan por 
fragmentar a CCG nun conxunto de edi, 
fícios. Dentro desta opción, poderiamos 
ainda desdoblar as respostas. Dunha ban, 
da Portela, Gallego e Nouvel optan por 
estruturar o "conxunto por rnédio dun ei, 
xo organizador, mentras que Navarro e 
Eisenman se inclinan polo cruce de dous 
eixos o primeiro e unha malla o segundo. 

4.- A SIMBOLOXIA DA CCG DEBIA 
COMPETIR COA CIDADE DE SANTIAGO? 
QUE PAPEL DEBERIA DESEMPEÑAR 
AQUELA NO CONXUNTO DESTA? SERIA 
A CCG UNHA CIDADE AUTÓNOMA DE 
SANTIAGO? 

A.- Criar un símbolo visíbel da Cidade 
da Razón e do Coñecimento, frente ao 
polo da lgrexa e do oscurantismo da reli, 
xión representado pola Catedral. Tal pa, 
rece ser a intención dos franceses e do 
norteamericano, cunha clara preséncia do 
Trazo de Luz nos prirneiros e o Monte 
Tallado que reproduce a Compostela ur, 
bana, no segundo. 

B.- A segunda opción parece que se retrae 
e renúncia a facer visíbel calquer simbolo, 
xia que compita coa Catedral, a non ser a 
xa existente da natureza. Lirnítase a aso, 
rnarse para conternplala, admitindo que 
Santiago seguirá sendo a meta e a CCG 
semente un complemento autónomo. 

5.- QUÉ REFERÉNCIAS CONCEPTUAIS 
DEBIA TER A CCG: A CULTURA DA 
GALIZA OU A DA CIVILIZACIÓN UNI
VERSAL? 

A análise das respostas que os autores de, 
ron ás perguntas 1, 2, 3 e 4, permitiranos 
detectar cales son os seus pontos coinci, 
dentes e cales as discrepáncias, sen caer 
en subxectivas preferéncias estéticas. Co, 
rnenzando pola dei:radeira e máis xenérica 
pergunta, vemos que poderiamos agrupar 
as propostas en dous grupos: 

A.- C. Portela, M. Gallego, J. Navarro e -
P. Eisenman inspíranse en maior ou me, 
nor medida na análise do lugar e na res, 
posta dada pola cultura local a situacións 
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análogas. Se ben o acercamento é moi 
distinto en cada caso. Mentres os dous 
primeiros o fan dun xeito v1ivo e dinámi, 
co con grande coñecimento de causa, o 
madrileño centra as suas referéncias na 
topografía e no control da escala dos edi, 
fícios na sua futura ubicación. O nortea, 
mericano, pola sua parte, consciente da 
necesidade de acadar un clima urbano se, 
mellante ao das cidades europeas, opta 
pola translación mecánica da trama urba, 
na do casco histórico de Santiago ao 
monte, servíndose desta para organizar o 
conxunto das edificacións. · 

B.- J. Nouvel e D. Perrault optan por so, 
lucións que se sustentan sobretodo na 
confianza de resolución da tecnoloxia 
universal, e polo tanto válidas para cal, 
quer lugar do planeta. Cidades subterrá, 
neas que apenas asoman á superfície 
grandes prismas de cristal e aceiro para 
marcar cun sinal de luz a sua preséncia ar, 
tificial. Son esas solucións moi frecuenta, 
das por grandes arquitectos europeus co, 
mo fora o caso de Hans Hollein no pro, 
xecto que elaborou para as instalacións 
do Museo Guggenheim en Salzburgo e 
que finalmente non sé construeu. 

As respostas dadas a estas perguntas, si, 
tuan os seis proxectos en actitudes moi 
diferentes á hora de enxuizar o problema 
da CCG, imaxino que todas serán válidas 
en términos xerais, pois todas dan respos, 
tas seguindo algunha tendéncia existente 
no mundo. Pero somos conscentes que a 
grande solución non existe. A que com, 
pre será aquela coa que se identifiquen 
máis os seus futuros usuários e a Cultura 
que a vai sustentar. 

Non querernos aventurarnos a emitir un 
veredito final que elixa a mellor proposta, 
confiamos que o esclarecimento das respos, 
tas a estas perguntas fundamentais darán, 
aos leitores atentos, información dabondo 
para opinar neste polémico concurso. As 
solucións que se apresentaron oferecen un 
amplo abano de reflexións, cada sensibili, 
dade identificarase con algunha delas ou 
con outras posíbeis ainda non apresenta, 
das. En calquer caso o xúri, composto por 
trece personalidades, pronunciouse por 
maioria (doce) pola proposta de P. Eisen, 
men, absténdose un dos membros que non 
apresentou nengunha alternativa.• 
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Análise da solución de Peter Eisenman 

. . . . 
basicamente unha sociedade baseada na infor, 
mación. Non requere nen terra nen matérias 
primas. A sua povoación é heteroxénea e non se 
sustenta no sangue, no país, na lfngua nen na ét, 
nia". [O rnellor exemplo desta nova lifía é Sin, 
gapur], "un novo organismo baseado na econD' 
mia da información ... é unha cidade,estado sen 
território e sen unha idea tradicional de pavo". 

Postas así as cousas a pregunta fundamental de 
Eisenman é, qué clase de arquitectura debemos 
facer para a nova cidade da información? 

''No pasado, en todas as épocas, sempre existeu 
unha manifestación típica, unitária, e polo tan, 
to singular, da cosmoloxia organizativa concre, 
ta de cada tempo e cada lugar (as pirámides de 
Exipto, por exemplo) ( ... ) isto pode chamarse o 
"zeigeist" ( ... ) a boa arquitectura sempre foi 
quen de reflexar esta realidade, de verse impul, 
sada por ela e manter esa trasformación ao lon, 
go do tempo ( ... ) pero agora, ironicamente, 
cando o mundo enteiro pode considerarse parte 
dunha única rede operativa, esa visión singular 
do mundo xa non é posíbel ( ... ) hoxe o mundo 
non pode explicarse con un solo zeigeist, senón 
por duas categorias: A primeira é a tradicional 
baseada na terra, indústria e povoación; e a se, 
gunda non se sustenta no território nen nas 
ifronteiras políticas tradicionais, senón na infor, 
'mación. Hoxe ten máis en comun un berlinés 
cun de Singapur que cos seus próprios compa, 

triotas, debido aos intereses comuns polos mé, 
dios de comunicación e pala difusión das artes 
e a cultura. Por iso que, cando a proximidade 
física xa non é un aspecto primordial do zeigeist 
e, polo tanto, do espfrito que anima un lugar, 
compre re,examinar a noción de cal poderla 
ser a arquitectura de tal concepto de cidade, 
dado que esa rede trascende os símbolos tradi, 
cionais e os marcos organizativos das estruturas 
polf ticas dos derradeiros douscentos anos". 

Finalmente vai concluindo. 

"A arquitectura hoxe debe satisfacer un zeigeist 
duplo, unha seria a arquitectura . da étnia, da 
lfngua e do lugar, e outra é a arquitectura da in, 
formación. Por eso se deberia asumir que cal, 
quer cidade futura debe tomar en considera, 
ción que toda noción do Antigo ten de englo, 
barse automaticamente na idea desta organiza, 
ción nova, heteroxénea e non ligada ao lugar ... 
Finalmente o duplo zeigeist tamén afronta o que 
poderla chamarse un cámbio de paradigma do 
mecánico ao electrónico. !goal que os avións, 
antes deseñados par::i vencer a gravidade, son 
agora como ese pesado bombardeiro furtivo, o 
p, 117 A Steath deseñados para evitar a sua de, 
tección electrónica e xa non parecen aerodiná, 
micos. A arquitectura para ser significativa, de, 
be fuxir do determinismo estético da anterior 
noción do zeigeist e dar a coñecer esa imanén, 
cia singular que se revela neste doble zeitgeist". 

Por este texto vemos por onde van as ideas de 
P. Eisenman e aprezamos tamén o seu intere, 
se en participar neste concurso. O prantexa, 
mento do mesmo era idóneo para poder ex, 
poñer as suas ideas da Arquitectura da Infor, 
mación e como responder a ese duplo zeigsist. 

Na sua mernória esclarece que a concha da 
Vieira e a trama da cidade histórica son as 
fontes xenéticas do seu proxecto. A sua su, 
perposición elimina 

"as antigas resonáncias simbólicas de ámba, 
las duas e as transforma nun novo recurso ... 
Mais que un proxecto cunha série de edifí, 
cios discretos (figuras sobre un fondo), os 
edifícios deste proxecto están literalmenté 
tallados no terreo, xerando que, edifícios e 
topografía; se fundan nu~a única figura". 

Coa Vieira e a referéncia á trama de Com, 
postela, preténdese dar satisfacción a unha 
das categorías do zeigeist, a outra satisfácese 
considerando a cidade como un nodo rnáis 
desa "aldea global" do mundo. Oeste xeito 
cubririase o duplo zeigeist, superando o zei, -
geist simples que estaba na base, concreta, 
mente, das propostas de J. Navarro e dos 
dous galegas. 

Agora podemos entender o porqué da trans, 
ladón automática dunha trama urbana his, 

tórica para o alto do cúmio·do monte Gaiás, 
o desprezo por uns accesos axeitados que co, 
muniquen a CCG coa Galiza, a destrución 
do monte por unha artificial tallada, a falla 
dunha sirnboloxia cornprensíbel desde San, 
tiago, etc. O que se nos pretende vender é un 
·nodo máis dunha rede internacional que so, 
mente ten sentido visto desde esa perspecti, 
va. As referéncias á concha de vieira, non se, 
rán antes metáforas da Shell (multinacional 
norteamericana adicada á transformación e 
comercialización do petróleo cuxo nome en 
inglés significa concha) que das vieiras dos 
peregrinos compostelanos? E as referéncias 
ao casco histórico de Compostela, non será 
unha clonación non necesária cando xa te
rnos o seu orixinal en bon estado de conser, 
vación? Ou ámbalas duas somente serian ali; 
mentes.para o espectáculo multimédia? 

Se descartamos as referéncias á concha e á 
trama histórica, por anecdótica a primeira e 
por non necesária a segunda, somente nos 
queda satisfeito o zeigeist da cidade da infor, 
rnación. Desvélasenos asi o verdadeiro signi, 
ficado desta proposta que considera o mundo 
como un ente globalizado onde só ten cabida 
a cultura do centro, o seu amo e señor, e son 
desprezadas as culturas locais e periféricas. 
Non é que as outras propostas sexan más ou 
retrógadas, é que non representan a nova 
cultura imperial da información!• 

. . . . 
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BOROBÓ 

Os agoiros dun xomalista 
Hoxe é a Noiteboa de 1999, 
dentro dun ano a Cristiandade 
entrará no seu terceiro milenio 
(escribía Borobó, o vintecatro 
de decembro de 1946, no seu 
cotián anaco de La Noche, 
adiantándose así cincuenta e 
seis anos, na predicción do que 

· acontece agora mesmo, verda, 
deiramente). Ante isa efeméri, 
de culminante, o mundo per, 
manece sereo, confiado; non se 
esperan catástrnfes a data fixa; 
non se eré que nise preciso mo, 
mento acorra ci fin da Humani, 
dade, coma .din que se temía 
cando acababa o primeiro milé, 
nio. Dise, anque en verdade Pª' 
rece ser que non houbo entón 
tal pánico, tal terror. 

Mais nistes días, si ben non 
se supón que a Humanida, 
de termine a súa existen, 

cia dun xeito impresionante, es, 
pectacular, tense en cambio a 
dorosa certidume de que se está 
esgotando lenta, moi lentamen, 
te, na máis cruel das agonías: a 
da esterilidade. 

Cando as mentes agoreiras da 
primeira metade diste século 
predecían un fin violento da 
T erra, coma consecuencia dun, 
ha explosión atómica, ou se ca, 
dra, a fulminante desaparic.ión 
dos homes, víctimas dunha gue, 
rra biolóxica, ou tal vez por cul, 
pa dun raio cósmico, non podía 
maxinar que o acabouse habería 
de ser dunha natureza moi dfa, 
tinta, moitísimo máis terrible. 

Houbo explosións de todos os 
tipos nas tres grandes guerras 
que sucederon niste século (Bo, 
robó temía, e niso equivocouse 
ditosamente que a guerra fría 
chegara a convertirse na tercei, 

Soñabamos na paz despais da guerra. 

ra mundial, ben quente), e non 
embargantes, o poder de recu, 
peración da Humanidade foi 
tan marabilloso que apenas se 
notaron as baixas; pois así coma 
diminuía o número de pisos dis, 
poníbeis, aumentaba a cifra das 
cartillas de racionamento. 

Esgotada a era das guerras, o 
mundo entrou nun renacimen, 
to prodixioso que inda dura. É 
un mundo unido, con pisos sufí, 
cientes, sen estar sometido a ra
ción, e onde a máquina está ao 
servicio do home, sen tiranizalo 
absolutamente en rén. Que má
goa de mundo tan belido, que 
se nos vai, que vai a desapare, 
cer! 

Os avións supersónicos 
abondan hoxe tanto, 
que nunca o home e a 

muller gustou tanto da equita
ción. Existen tales armas, mor, 
tíferas de fago, que rara é a per, 
soa que non practica a esgrima, 
ao xeito de Valle, Inclán. Os su, 
cedáneos alimenticios son tan 
exquisitos e perfectos que xa, 

ma1s estuvo tan extendido a 
costume de almorzar un par de 
ovos fritos con patacas. 

Ao fío do ano 2000, sorprende 
que na minuta dista Noiteboa 
estén incluidos ainda o bacallao, 
o pavo e o turrón; e que ista cea 
esteña ao alcance de todos os 
vivintes: A primeira vista, ista 
felicidade parecería completa a 
calquera persoa doutra época; 
mais si se fixaba ben, botaría de 
menos na mesa aos raparigos. 

erá - pensaría- que agora, 
a fin de século, é costume 
na Noiteboa que ceen de-

nantes os nenas qu_e os maio
res. ¡Oxalá fose así!, pero non 
é: Non asisten os raparigos á 
cea do Nadal porque non exis
ten nenas, nin adolescentes, 
nin mozos. Un virus, que inda 
non poido ser descuberto, co, 
mezou no ano 1946 a matar re
cén nacidos nos hospitais de 
Londres. Pouco a pouco foise 
extendendo a plaga; que hoxe, 
o 24 de decembro de 1999, o 
home máis novo que existe no 

mundo é un cafre e ten xa 
trinta e sete anos. 

Deica aquí a versión, en galega 
de Borobó, daquil vello anaco 
meu, no que agoiraba o que iría 
suceder ao fin do milenio. Era 
nun tempo ainda de raciona, 
mento e de moita escasez de to, 
do en España, polo que trasluce 
a preocupación alimenticia, e 
tamén pola falta de fogares. 
Anque a maior desacougo era 
ante a ameaza latente da con, 
flagración nuclear que supoñe
ria a terceira guerra mundial. 

De milagre non atinei nos 
meus pretos va~icinios, 
pero tampouco ttven un, 

ha previsión clara do mundo 
posbélico, que Borobó soñaba 
farturento e moi pacífico, mália 
as armas mortíferas. Pois, hoxe 
en día, hai pequenas guerras por 
doquier e o terceiro mundo mo, 
rre de fame. 

Se ben nunha causa estóu a pi, 
que de acertar: no envellece, 
mento do primeiro mundo, que 
eu maxinaba un fenómeno glo, 
bal, universal. Xa que está con, 
trarrestada a paulatina diminu, 
ción da poboación blanca, polo 
rápido incremento das doutras 
cores. Anque aquil virus do 
hospital londinense foi comba, 
tido con éxito, o certo é que ca, 
da vegada son menos os euro, 
peus, os españois e, particular, 
mente, os galegas. E cada vez 
máis os cafres, os mouros e as 
colombianas que nos veñen a 
botar un ha man. Dada a nos a 
abraiante infecundidade. • 

MadriGalicia, 24, XlI, 1999 

MAIS DE DEZ ANOS DE ANTIMILITARISMO GALEGO Local Nocional: 
Ruo do Yi1or 29, 1° 8 15705 Canpasiela 
~cm Nocionol: 981 524 752 (Su50) 

X ANIVERSÁRIO DA ANÁ-ANOC http~=~""'fc1~865 

@s abaixo assinantes, quando se 
cumprem mais de dez anos do 
nascimento do actual Movimento 
Antimilitarista Galego, queremos 
manifestar: · 

1 º O trabalho desenvol'(_ido polo 
Movimento Antimilitarista Ga
lego foi fulcral para acelerar o 
anunciado final do Servi~ Mili
tar Obrigatório, libertando a 
mocidade do nosso país da im
posi~m de participar no Exér
cito espanhol. 

2ª- ·rrente a progressiva impo
si~om de valores castrenses e 
militariza~om social, o incre
mento dos gastos militares 
face ao recorte das conquistas 
sociais e das liberdades demo
cráticas, o fortalecimento da 
OTAN, a luita emancipadora 
que o antimilitarismo represen
ta segue plenamente vigente e 
deve continuar após a desapa
ri~m do Servi~ Militar Obri
gatório. 

3ª- Apoiamos o projecto de trans
fo rma~om social inerente ao 
ideário antimilitarista no objec
tivo de alcan~r umha Galiza 
soberana e desmilitarizada. 

Galiza, Outono de 1999 

Nome e apelldos 

Xosé Abillelra Sanmartfn 
Femando Aculla Castrovlejo 
Xosé Luls Alemán Alvarez 
Mercedes Alonso Padrón 
Frandsco Álvarez Pérez 
M ' Concepción Álvarez Te) .. 
Oiga Amigo Devesa 1: 
M ' Adoración Antelo Domln'i!uez Ama de Casa 
Jordl Armadans · t Director Fundació 
José Badás Femández J. Tr 

~~~=~pez i Professora E 
Lsaura Barciela Varela Wí_:· En.si 
Ricardo Barrelro Iglesias ffir, 
Carlos Barros Gen~ Es ,,.. te/ ANÁ-ANOC Con 
X.M. Belras Torrado atko e Deputado do B G 
M' Carmen Bergantines Ló Auxiliar Psiquiátrica 
J. C. Bermejo Barrera En.si 
Xende BermOdez Fem.1ndez 
llllgo Berriochoa 
Gene Blanco Femández 
M' José Blanco Femández 
José Angel Bue.eta Vlllar 
Xosé M. Cajaravllle Buela 
Xosé Ramón do Campo 
Piiar Candoda Pita Documen 
Victoria Canoura Lclra 
Manuel Cao Femández 
XoséM' Casal Mesias 
Paula Castro 
Xano Cebrelro 
Guadalupe Qs Rloboo 
Pablo Comesalla Costas 
Francisco Constenla Acasuso 
Sabela Cortltlas Castro 
NoéllaCostas 
Cella Couce Cachaza 
M' XesGs Delgado NOllez 
Alela Dléguez Vlizquez 
Marta Domlnguez Donúngu 
Xesus Doninguez Doninguez 
M' Vltória Dopaw Mlguez 
joseba Eglbar Artola 
M. C. Espldo Bello 
Arturo Estévez Rodrlguez 
X. A. Femández Canosa 
Noélia FemandezMalques Trab. 
Xosé Maria Femández Pilleiro 

~~~~~::::::~;~ieto ~ 
Paula Fo)o Lamas Í' 
Manuel Franco :;:: 
Xoán Manuel Galbán Gallnane{ 
José Ramón Gallego Femándei ,. 

Profissom/Organ~m Nome e apelldos ProHssom/Or~m 

Estudante 
Ensinante 

nsável Organl:zac;om do BNG 
Llbreiro 
Obrelro 

arr 
breiro/ ANÁ-ANOC Condado 

Estudante Sodoloxla 
Catedratlco 

Mestre 

Técnico FP 
T. E. Prótese Dental 

Doméstica Nom Remunerada 
Profesor 

Traballador Social 
Fundon:!rla 

o/C.C. Primelra Unha (MLN) 
T. E. Prótese Dental 

Profesor 
Estudante 

Camarelro/BNG 
Funáorarlo 

Professor 
Estudante/FtR cómpostela 

de Primelra Unha (MLN) 
Profesor de galego 

Empregado 
Desenhadora 

Confe<:donlsta 
ANÁ-ANOC R.edondela 

Proresera 
Proreser 

Delegada Slndlcal da OG 
Mestra 

Ama de Casa 
Professora da use 

al de Prlmelra Unha (MLN) 
Mestre 

Educador 
jomallsta 

ac;om juvenil Fuco Glmez 
Profesor 

Estudante/FER A Corunha 
te/C.C. Prlmeira Unha (MLN) 

Desempregada 
Albanel 

Camarelro 
Economista 

Camareira 
Hosteleria 

Livrelro 

Esteban Paz Mlguez 
Pilar Paz Rodrlguez 
Xcsus Pena Espina 
Aurora Perelra Carballo 
joám Péres Lourenc;o 
jorge Antonio Pérez Blanco 
Ana P<!rez Varcla 
Hf!rmlnla Pernas Or07a 
Manuel Portas FemAndez 
Anxo Quintana Gomález 
Xoán M . Rama Trillo 
Marros Reguelro 
Carlos Re! Mulllz 
Piiar Reino !.ampón 
Antonio Rlcón RodJfguez 

Informador Xuvenll 
MNG 

Profesor 
Pintora 

Bedel 
T. E. Prótese Dental 

Descmpregada 
Doutora en Xeografia e Hlstórla 

Profcsor/Concellelro do BNG 
Alcaide de Allarl:r. 

Mestre 
Camarelro 

Xul:r. 
En.si nante 

M' Carmen Rlclro Lodclro Mestra 
Nea Rlos Berganttnilos Estudante/FER Compostela 
Ana Rodlllo Profesora 
Xan C. Rodr!guezAnsia Secret. Nac:. OG Admom. Autonómica 
Xullo Rodrlguez Cordclro P. Producción 
Socorro Rodrlguez Hofguln Docente 
Xerardo Rodr!guez Roca Profesor 
Emilio Romero Lorenzo 
Francisco Román Losada ANÁ-ANOC Redondela 
Rafael Rulbal Perelra Mestre 
Eva Salgado Rodrigues Trabalhadora Social 
Maria Xosé San José Pena Profesora 
jesus A . Sánchez Garcia Profesor 
Gabriel S.1nchez lbarra ANÁ-ANOC Redondela 
Jaime sanct>ezQJlntela l'lesldente do Estrela Vennelha. íont!Mas 
joaqUln Alberto Sánchez Qulntela Estudante 
Manuel José 5anchez Qulntela Fundonárlo 
José Sanmartlm Bouc;a Tubelro 
Pedro de Santiago Lagulllo Qulmlco 
André Seoane Antelo Responsavel ANA-ANOC Compostela 
Angélica Slo Camlcelra 
Felldano Slo Albanel 
Rafael Slsto Edrelra Professor EEMM 
Frandsco Souto Tabernelro 
M1 do Carmo Táboas Pércz Trab. Doméstlc:a Nom Remunerada 
Carlos Talbo Arlas Professor Unlvernidade 
jorge L. Valcarcel López Administrativo 
Bemaldo Valdes Pa_,,s Professor 
Carmem Vlizquez Ramos BlbllotecArla 
Xesus Vega Buxan Professor Unlversltárlo/DCp. do BNG 
Piíar Velga Rodrigues Mestra 
Celeste Vlfa Recepcionista 
Francisco j. Vlla Táboas Carplntelro 
José L. Vlla TAboas Desempregado 
Esther Vllela Romero Codllelra 
Rafa Vlllar Poeta 
Olimplo Xlráldez Rlo ANA-ANOC Redondela 

A NOSA T.ERRA 

Damián Villalain 

'Murguia e Castelao 
. teñen que ser os 
protagonistas do 2000' 

El mágico aprendiz de Luis Landero, 
várias versións e estudos de A T em~ 
pestade de Shakespeare Histária do 
Teatro Galego de Laura Tato, O son 
da bugina de Eulóxio Ruibal, Diário 
bautismal dunha anarquista morta de 
Emma Couceiro e Os séculos da lua 
de Xosé Carlos Caneiro. 

Que recomenda ler? 

No ano 2000 recomendaría ache, 
garse a fs:a de Queirós un novelis, 
ta portugués menos coñecido do 
que debera, Shakespeare, Nus de 
Olga Novo, Madeira do meu canto 
de Lois Tasar, Un país de Palabras 
de Carlos Casares e os con tos e 
novelas de Manuel Rivas. 

Galáxia ten os direitos sobre a 
obra de Castelao, cales son os 
seus proxectos para a celebración 
do cincuentenário da sua morte? 

Irnos publicar a edición crítica da sua 
obra, un proxecto co que colaboran 
a Fundación Castelao e o Museu de 
Pontevedra e que coordena Henri~ 
que Monteagudo. T amén vimos de 
pul?licar duas escolmas para divulga, 
ción masiva, Xosé Ramón Pernas 
prepara unha antolóxica d Sempre 
en Galiza, Marilar Alexandre vai es
creber unha biografia dirixida ao pú, 
blico máis novo e apresentarem s o 
clásico cun novo deseñ edit ri l. 
Deste proxecto destacaría a impor, 
táncia da publicación no cincu nte
nário da marte de Castelao das edi, 
cións críticas, porque é algo que me, 
recia e que Galáxia lle debía. Tamén 
as escolmas divulgativas, moi útiJes 
para aquelas persoas que se acheguen 
á sua obra por vez primeira. 

Cúmprese o cincuentenário de 
Galáxia. 

Os actos de aniversário realizaranse 
o segundo semestre do ano, para 
non ensombrecer os actos de Caste, 
lao e Murguia que teñen que ser os 
verdadeiros protagonistas do 2000. 
Estamos preparando unha exposi, 
ción itinerante que viaxará pelas se
te cidades e que queremos levar a 
Madrid e Barcelona. O nacimento 
da editorial foi unha operación cun, 
ha triple dimensión cultural, econó
mica e política. A importáncia cul, 
rural está clara, economicamente 
hai que pensar que daquela non era 
nada fácil pór a andar unha empresa 
adicada á cultura e no plano políti, 
co, de cara ao que se pretendía, con, 
tinuouse a traballar con meios máis 
eficaces que a política clandestina.+ 

Vigo, 1958. Editor. 



• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS • 

O Trinque 
Prémios de Novela 

Saen simultáneos os 
dous últimos prémios 
Xerais e Blanco Amor de 
Novela. Pensa Nao de 
Anxo Angueira e Grupo 

Abeliarw de Xosé Cid 
Cabido. Unha boa 
leitura para comezar o 
derradeiro ano 
do milénio.+ 

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

Burela 
•MÚSICA 

XENRElRA 
Xa están á venda as entradas 
(500 pta.), para o concerro de 
Xenreira que programan n'A 
Zaranda para o 6 de Xaneiro. 

Fervenzas chámase 
a mostra colectiva 
que podemos ollar 

no Auditório 
Municipal de 

CALDAS e no que 
expón Saul Otero, 

do que vemos unho 
pezo. 

Saul Otero, Ramón Eiras, 
Manolo Busto, Alexandre 
Otero e Carme Mendufña. 

Cambados 
• EXPOSICIÓNS 

da Cultura, até o 7 de Xaneiro. 

Car bailo 
•TEATRO 

SEN IR MÁIS LONXE 
É cenificada polo Teatro do 
Aquí o Xoves 30 no Salón de 
Actos do Concello. 

Cervo 
• EXPOSICIÓNS 

CONTOS 
00 V ALAOOURO 
Fermoso libro editado por A 
Nosa T erra e que Xesus Pisón, 
Isaac Ferreira e Manuel Lou
renzo, sabedores de que con 
cada vello que morre a> con
tos se van apagando, tiveron 
a ben recopilalo.5 e dámolos a 
coñecer neste volurne. Ago
ra, no Real Patronato de Sarga
delos, montan unha mostra 
coa que pretenden introducir 
os gravados na recuperación 
da literatura popular, e asi te
mas o meio cento de xilogra
fías para ilu5trar os conto.5 dos 
que antes falabamos realiza
das por Xosé Branca e que 
ternos a oportunidade de con
tenplar até Xaneiro. 

Chantada 
•MÚSICA 

Caldas de R. 
A MULLER E AS ARTES 
Moma colectiva, até o 12 de 
Xaneiro, na galeria Borrón 4. 

CÍRCULO RECRIA TIVO 
Para o Xoves 30 ten prevista a 
actuaeión da rondalla O car
ballo vello ás 20 h. O Venres 
31, a partir das 12 da noite, 
baile amenizado polo grupo 
Vera CnQ'. con chocolote con 
churra; ao mencer. E o Mén:o
res 5 de Xaneiro, ás 8 do senín, 

• EXPOSICIÓNS 

FER VENZAS 

Cangas 
• EXPOSICIÓNS 

EVA CORTÉS 
Mostra colectiva, até o 6 de 
Xaneiro no Aui.litório Munici
pal, que recolle obras de Luís 
Viñas, Xosé Gaio, P. Palomar, 

E Joseba Rodríguez Plazuelo 
colgan os seus leru.os na Casa 

Carteleira 
1JFr O SOLTEIRO. Chris 

O'Donnell é un solteiro 
ao que Lle dá pánico casar dei
xar d ser w1 "cabalo en liber
dad ". As ou as c mplrcanse 
cando, rex irado pala sua moza, 
ten que buscar mull r en 24 ho
ras se quer cobrar unha herdan
za millonária. Comédia paste
Leira, con moralexa final inclui
da e ben pouca grácia. 

~ 007, O MUNDO 
~ NUNCA ABONDA. 
Out¡:a de James Bond. Destas 
enfréncase ao maligno plano 
para controlar o petróleo da 
ex Unión Soviética trazado 
por un terrorista e a fitla des
pei cada dunha dinastía peo:o
lei.ra expropriada polo comu
nismo. Filme de avent.ur:as 
moi forzado. 

~ DE LADRÓN A PO-
LICIA. Por erro, un ca-' · 

co ag¡:i.cha un diac.nanti; ro1,1ba-
do nunha comisar~a de polida. 
Canqo sae do cárcere e pre--

. te.nde recupei:alo faise pasar -~ 
poi: policia. Xa recuperada a 

,J~~dr,a t.~n,~11 ).Jijl.rcha~ ~ro écle- . 
· tectado. 'Go'médía'fervelleas-
~~qa~ . . . . 

tr!Jt'i SOBREVIVIREI. 
Unha muller perde o 

home e o traballo o mesmo dia 
e por riba está embarazada. 
Mencres ao seu redor todos sa
en adiante, ela ten que sobre
viver. Comédia apoloxétlca da 
parella, calquer parella. 

~ NINGUÉN COÑECE 
A NINGUÉN. Eduardo 

Noriega é un escritor de nove• 
las frustrado que fai crucigramas 
para un xo:rnal en Sevilla. Sen 
querelo ves.e envolto nul}ha. 
trama coa que, aparentemente, 
unha secta satánica pretende 
destruir a cidade. Ffta entretid~ 
dirbdda por Mateo Gil que "' 
afunda nas camaleónicas inter
pretaci6ns. de Jordi MQUá. 

~O CLUBE DA LOITA 
Un insomne acude a diver

sos grupos de a.utoaxuda para 
vencer o sono e queda engancha
do até que a.ropa a un home qq\f 
rachou con todos os convencio
nalismos e co que monta un. gnÍ· 
po que se dedica a pegarse para 
liberar a sua. fiusttación. A.o ·ci~ 
bo. ten desdobramento de persd~ 
nalidade e son a in'esma ¡)ersoa' 

son as Cantareiras de 1\.fari.z 
as que amenicen a noite coas 
populares cantigas de reis. 

A Coruña 
•CINEMA 

NADAL DE CINEMA 
Ciclo infantil da Deputación 
que se ven deselvolvendo, no 
teatro Colón, desde o 27 deste 
mes, pero con sesións, ainda, 
para os dias 30 e 31 de De
cembro e3, 4, 5 e 7 de Xanei
ro ás 12 horas e de balde, pero 
retirando as invitacións, o dia 
anterior ao paserna billeteira 
do teatro de 11 a 12 e de 18 a 
20 h. Entre as fitas están Ba
be, o porquiiiD na cidade, Babe, 
o porquiiiD valent.e e Antz-Hor-
17Úga:{, en español, como non. 

• EXPOSICIÓNS 

ÜCAMIÑO 
COMO DESTINO 
Aproximación indirecta e xe
nérica ao tema da peregrina
ción. Dividida en tres grandés 
seccións: Partida, Camiño e 
Chegada, está composta, fun
damentalmente, por libros e 
documentos que proceden, 
na sua case totalidade, do Ar-

, quivo do Reino de Galiza, que 
é onde se encontra. 

INTERIORES 
Visións íntimas dun século, 
pintura de artistas españois 
desde finais do XIX até os no
sos dias, no Palácio Munici
pal de Exposicións Quiosque 
Afonso, até o 9 de Xaneiro. 

CORREA CoRREoorRA 
"Os dias gravados" chama 
Xabier Correa á mostra que 
podemos ollar na Funda
ción Luís Seoane, durante o 
mes de Decembro. 

SUPERMERCAOO 
DA ARTE 
Feira na que se pode atapar 
pintura e escultura desde 
11.000 a 28.000 pta. no 
Pazo de Congresos . 

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

VIRXÍLIO VIÉITEZ 
Fotografias de 1955-65 da 
Terra de Montes na sala da 

Fundación Caixagalicia até 
o 9 de Xaneiro. 

NOVA ARQUITECTURA 
MEXICANA 
Até o 9 de Xaneiro, na Fun
dación Barrié, podemos facer
nos unha idea da arquitectu
ra mexicana a través dunha 
escolma de proxectos de no
ve estúdios. Coa mesma pe
riodicidade e lugar, desenvól
vese outra mostra arquitectó
nica, a adicada a T eodoro 
González- de León & Abra
ham Zabludovsky, contem
poráneos e representativos 
dalguns doo aspectos máis sig
nificativos de México. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

MIRIAN PIAS GLEZ. 
Porto e Compostela son o 
tema dos óleos desta pintora 
compostelá que ocupan a 
Sala de Actos da Fundafom 
Artábria. até o 22 de Xaneiro. 

CORES 
PARA XENTE MIUDA 
Mostra colectiva de ilustra
dores e ilustradoras, en be
n e f íc io de Asociación de 
País de Nenos con Problemas 
Psicosociais, que se pode 
ollar na galeria Sargadelos 
até o 12 de Xaneiro. Duas 
dúceas escollidas do ramo 
da ilustración infantil gale
ga participan nela. 

• LEITURAS 

Eu DE MAIOR QUERO SER 
Asi se titula o libro da xo
ve Rosa Aneiros, que xa 
gañou un Pedron de Ouro e 
un M. Lueiro Rei, editado 
por Sote/o Blanco e que será 
presentado por Antom 
Corti'Ya5, iste Xoves 30 na 
Sala de Actos da Fundafom 
Artábria ás 19:30 h. 

Lugo 
• EXPOSICIÓN$ 

ANTóNIO MuRAOO 
Colga as suas pinturas na 
galería Clérigos até o 18 de 
Xaneiro . Na sala Bacabú 
teñen unha mostra de Na
dal titulada "Eu me remen
daba, eu me remendei", até 
o 13 de Xaneiro . Tamén 

colectiva é a exposición da 
sala Acuarela que estará até 
o Venres 7. Quique Bor
dell mostra as suas pintura 
na Sala Almirante e Nova 
Rua. Manuel Losada o fa¡ 
na libraria Alfonso. E Lean
dro no clube Clavicémbalo. 

J. GUTIÉRREZ SOLANA 
Marcado polo trasfondo da 
guerra civil e o exílio, os 
traumas infantis, a antropo
loxia e a necrofilia foron te
mas 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 litografias. 

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

INGEMORATH 
No Círcul.o das Artes, as fo
tografias xacobeas desta 
autora; na sala da Funda-

. ción Caixagalicia; e até o 9 
de Xaneiro, "Referentes 
das vanguardas históri
cas en España" . 

•MÚSICA 

JUAN SOLO 
Cita anual do canta-autor 
galega no Clavicémbalo iste 
Xoves 30. 

Mu.gardos 
•CINEMA 

101 DÁLMATAS 
Proxectarase, iste Xoves 30 
as 19 h., na Casa da Cultura. 

• EXPOSICIÓNS 

FOTOS ANTIGAS 
Instantáneas da vi.la e arre
dores é o que podemos con
templar na Casa da Cultura 
até o 4 de Xaneiro. 

Noia 
•MÚSICA 

CORAL IMPROMPTUS 
Iste Sexteto Vocal estará, o 
Xoves 30, no Teatro-Coli
seu Noela ás 21 h. 

Ogro be 
•DANZA 

0 ÜRUPO DE DANZA ... 
... e Espectáculo Integral es
tará, na Casa da Cultura, 
iste Xoves 30 ás 20:30 h. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

INVERNO 99 
Case duas decenas, do máis 
representativo da pintura ac
tual galega, configuran a ex
posición que podemos ollar 
na galeria Viso! até o 25 de 
Xaneiro. Alexandro, X.L. de 
Dios, Huete, Laxeiro, X. Que
sada, Su<4Sa5, Virxílio ... 

LursMAYO 
O madrileño ten unha 
mostra de pintura, titula
da "Ourense. Recuerdos", 
na galería Marisa Mari
món , na recolle recantos 
da cidade e dos arredores 
que el define como a ci
dade do pintor. Até o 1-8 
de Xaneiro. -

29 .... 

Compostela 
recebe o 
ano 2000, 
como 
Capital 
Cultural 
Europea, 
cun festival 
musical, 
no que 
participa Luz 
Casal, á 
esquerdo, 
ou Su5C1!'a 
Seivane, 
entre outros, 
eun 
espectaculo 
de fogos. 

r 
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MODERNISMO CATAIÁN 
Os óleos de Anglada Cama
rasa, bronces e arranques da 
escaleira de Eusebi Arnau, 
obxectos de A. Gaudí, al
faias de Masriera, estucos 
polícromos de Llimona Ca
brera, debuxos e óleos de 
Ramón Casas e outros ar
tistas corno lsidre Ñonell, 
Josep Llimona Bruguera, 
Sebastiá Junyer Vida! ou 
Carles Maní Roig, entre 
outros, até· o Domingo 9 de 
Xaneiro na Aula de Cultura 
de Caixavigo e Ourense. 

ALEXANDRO 
Pintura "1990-1999", no 
Museu Municipal até o 10 
de Xaneiro. · 

Outes 
• EXPOSICIÓNS 

MUIÑOS DE AUGA 
Xacinto Cambeiro fai un
ha mostra, até Febreiro, de 
fotografias, vídeo e diaposi
tivas sobre os muiñ.os de 
auga do concello no pub 
Tabasco. As diapositivas e 
o vídeo pásanse os Domin
gos a partir das 8 da noite. 

Pa.drón 
• EXPOSICIÓNS 

PERCORRIOO HISfÓRICX> 
É o que pretende a A.C. 
"Macias o namorado'', en 
colaboración co bar Cholas, 
a través da mostra "Ruas 
con nome" na que recollen 
lendas, poesia, fotografia e 
as vidas dos persoeiros máis 
importantes da vila, coma 
Macias, Rodrigo de Padrón 
ou Ruis de Pons. 

Ponteareas 
•MÚSICA 

ÜRQUESTRA DE 
CÁMARA DE NoIA 
Con Gregori Nedobora, no 
violino; Dalibor Sebestik, 
no violoncello; Xoán M. 
Varela, no clave e Adolfo 
Carreira, no concertino; es
tá iste Xoves 30 ás 20:30 h., 
no auditório "Reveriano 
Soutullo", baixo o patrocí
nio de Caixagalicia. 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

E. ÜRANELL 
Na sala Gagos de Mendoza, 
de Caixa Pontevedra, pode
mos ollar a mostra "Eugenio 
Granell, xeografia dun subre
alista", obras dos anos 40 aos 
90 entre as que hai collages, 
esculturas, óleos, debuxos ... 

CARLOS ÜON(:AL VES 
Até o 15 de Xaneiro pode
mos contemplar a sua obra 
na galería Sargadelos . 

FERNANDO EsTÉVEZ 
& PLÁCIDO UcHA 
Até o 14 de Xaneiro do 
vindeiro ano, poderemos 
contemplar as suas obras 
na Sala de Exposicións do 
teatro .Rrincipal. 

T ATIANA MEDAL 
Mostra a sua obra no Espa
cio para a Arte (Avda. Sta. 
Maria s.n.), baixo o patro
cínio de Caja Madrid. 

BIENAL INTERNACIONAL 
DEÜRAVAOO 
Nesta V edición participa
ron 658 artistas de 59 países 
con 1.078 traballos dos que 
se escolmaron 135 para que, 
xunto cos artistas invitados, 
chegar ás 167 que compo
ñ.en a mostra. O gañ.ador 

Convocat6riás 
TALLER DE TV MOVIES 
A Faculdade de Socioloxia da Coruñ.a 
acollerá, entre o 21 de Febreiro e o 3 de 
Marzo, un Taller Teórico-prático inten
sivo de TV-Movies organizado por Cos
ta Oeste Produccións, Continental Produc
d6ns, Vídeo Voz e 1VG, para definir o 
formato e poñer as bases de desenrolo do 
proxecto e escritura de guións adaptados 
a ise formato tanto en contido como en 
deseño de produción. Parte dos inscritos 
serán escollidos polas produtoras organi
zadoras para o desenrolo de vários pro
xectos de TV -Movies que teñ.en en 
marcha. A participación de expertos, as 
práticas, visonados, análises de materiais 
e formación de grupos de traballo redu
cidos para desenvolver proxectos reaís, 
serán algunhas das actividades a realizar 
polos 15 guionistas e produtores selec
cionados. A participación de Robert Lo
venheirn, produtor executivo de pelícu
las e mini-séries e que que fo¡ nominado 
en 20 ocasións para os Emmy, xunto con 
profesionais de distintas TV españolas e 
de fora, garanten a calidade do taller. A 
participación custa 250.000 pta. e con
cederanse unhas becas-créditos que po
derán ser devoltas a través de colabora
cións profisionais coas organizadoras. A 
data límite de inscripción é o 28 de Xa-

- neiro e os produtores ou guionistas inte
resados en participar deben enviar o seu 
curriculo vitae, asi como un guión escri
to por eles, a: Costa Oeste Produccións 
(Taller), Galeras 17, 22

, Of. 3. 15.705 
Santiago de Compostela. Máis informa
ción no telf. 981 552 160. 

EDUCAR PARA A PAZ NAS AUIAS 
lmpartirase, por Ángel Iglesias Diaz 
"Calo", na Faculdade de Educación de 
Santiago (Campus Norte, antiga Escola 
de Maxistério en Xoán :xxm), cunha du
ración de 30 horas e homologado pola 
consellaria de Educación e a Universi
dade cun crédito de libre configuración. 
O curso empezará o Martes 11 de Xanei
ro ás 18 h. e continuará en sesións sema
nais, os Luns e Martes, entre as 18 e as 
21 h. con clases práticas e teóricas estan
do orientado a docentes en activo ou en 
paro asi como ao alunado dos derradei
ros cursos de Ciéncias da Educación. O 
custe da matrícula é de 5 .000 pta e pode 
efectuarse nos locais do Seminário Galego 
de Educación para a Ptl'{, Rua dos Basqui
ñas 33, 1 º B ou telefonicamente no 981 

561 956, por fax no mesmo n 2 ou por 
correo eléctronico paz®sgep.org 

CONCURSO NACIONAL 
DE POESIA "0 PACHO" 
Convocado por ista agrupación cultural 
coruñ.esa na sua XXI edición, poderan 
participar nel todas aquelas persoas, sen 
límite de idade, que non teñ.an publica
do un libro poético individual en galega. 
Os traballos serán de tema libre, inéditos 
e en galego. Ñon terán limitación de ex
tensión e cada participante poderá face
lo cun máximo de 5 poemas mecanogra
fados a duplo espazo. Os orixinais debe
rán ser remitidos, por cuadriplicado, con 
lema e baixo plica á Agrupación Cultu
ral "O Pacho", Rua Federico Tápia 12, 
12

, ou ao Apdo. 46 da Coruñ.a e serán 
admitidos os recebidos antes do 15 de 
Febreiro do 2000. Haberá un único pré
mio de 50.000 pta. máis as mencións 
honoríficas que o xúri estimar oportuno. 
O Facho comprométese a publicar, iso~ 
hi.damente ou en volume, os traballos do 
concurso e, prévio consentimento dos 
autores, publicaranse os textos que o xú
ri considerar oportunos na páxina elec
trónica da agrupación. 

PRÉMIO "PADRE SARMIENTO" 
DE INVESTIGACIÓN 
EN MICROTOPONÍMIA 
Cada topónu:cio fomece información non 
só sobre a realidade actual, senón sobre 
cultivos anteriores, flora e fauna e mesmo 
sobre construcións que houbo ou sobre 
acontecirnentos que tiveron lugar. Todo 
este caudal documental, escrito na me
roória dos habitantes das máis de mil pa
rróquias, corre perigo de desap?fición a 
eonsecuéncia da crise da agriculrura e da 
Concentración Parcelar. A iso dehérnos
lle sumar os 1.195 km. de costa, iruados 
de toponímia sen recoller. A Real Aca
demia Galega, seguindo o exemplo de 
Frei Martín Sarmiento, cria o Premio P. 
Sarmiento de In~ da Microtvponi
mia de Galida, coa idea de por en marcha 
a colaboración de todos os galegos na re
cuperación da enorme riqueza cultural 
que .representan os topónimos menores. 
O primeiro prémio será de l.COO.COO pta. 
e edición do traballo, e o segundo de 
500.000, que poderá sair publicado se o 
xúri asi o recomendare. Poderanse pre
sentar persoas ou grupos, estudantes diri
xidos por un ou vários profesores, Aso-

deste ano foi o xaponés To
moya Uchida co augaforte 
"Nest 21". Até o 9 de Xa
neiro, baixo a promoción de 
Caixavigo e Ourense, no Pa
zo da Cultura. 

•MÚSICA 

XERGA 
Sexteto de bossa nova e jazz 
que toca, iste Xoves 30 ás 
22:30 h., na sala Camawey. 

Marqués de Sargadelos. Fo
tos dos lugares vinculados 
coa sua vida, documentos e 
obxectos persoais, até 16 pa
neis e unha abundante bi
bliografia, configuran a es
posición organizada pola A. 
de Amigos do Conxunt.o His
tórico-artístico de Sargadelos, 
A. de Amigos de R. Ibáñez, 
Concello e Caixagalicia. 

Sa.ntiago 
R.edondela 

ciacións Culturais, etc. Os participantes 
deberán presentar unha relación de todos 
os microtopónirnos dun Concello, orde
nados alfabeticamente sinalando: topóni
mc (con indicacións gramaticais), descri
ción topográfica (costa, val, letra, casa, 
fante, camiño, monte, regueiro ou outro aci
dente xeográfico) e agronómica (tipo de 
cultivo ou inexistencia del), significado e 
explicacióriS complementares que permi
tan comprendelo mellor ( tradicións ven
celladas a ese lugar, etirnoloxias popula
res, etc.). Formarán parte dos topónimos 
as denominacións populares das casas 
cando teñ.an nome específico (Casa da 
Naveira, Casa de Lopo), indicando se co
rresponde aos dos actuais usuários. No ca
so de que a información recibida dos in
formantes sexa composta, coma tal: O 
Prado do Freix.o de Félez, onde primeiro se 
indica a nat:ureza ou dedicación do terreo 
(prado), despois o topónimo (O Freixo), e 
despois o proprietário (Félez), deberán al
fabetizarse polo topónimo e, en elenco 
aparte, figurará alfabetizada polo nome do 
posesor. O N 2 de microtopónirnos non 
debe ser inferior a mil. Se algun Concello 
moi pequeno non der esa cifra, o milleiro 
de topónimos deberán acadarse inclufndo 
a recolleita exaustiva dalgunha parróquia 
dun Concello estrerneiro, sempre que se 
acredite documentalmente que esa parró
quia fica exaustivamente estudada. Se un 
Concello superar con muito esa cifra, de
berá redondearse pero sempre de forma 
que queden recollidas e estudadas parró
quias completas e se indique cales quedan 
sen facelo. Ademais do esencial do traba
llo no que figura o topónimo definido e 
comentado, deberanse presentar tres ín
dices dos microtopónimos: agrupados por 
parróquias; agrupados tematicamente 
nalgunha dest:as oito categorías: edificios 
e outras construcións (CTUCeiro, pozo, 
etc.), fauna, flora, laboreo, hidronúnia, 
oronímia, antroponímia e outros; agrupa
dos polos nomes dos posesores (os que te
ñ.an esa indicación). Cada topónimo de
berá elencarse coa forma dialectal que 
hoxe se usa e, a ser posíbel, amha trans
crición fonética. Non se deberá, polo 
tanto, normativizar, ainda que o resto do 
traballo debe reali2arse conforme ás nor
mas vixentes. Valorara.se a inclusión do 
soporte gráfico (mapas e croquis). Nos 
Concellos costeiros non s6 se deben reco
ller os microtopónimos dos acidentes cos
teiro5, senón tamén os que a actividade 

pesqueira criou no mar, mesmo a várias 
millas da costa. Unha Certificación do 
Concello ou do Director do Centro Esco
lar, que acredite que o estudo contén de 
forma auténtica e exaustiva toda a micro
toponímia do Concello. Valorarase a 
aportación de fotocópias dos editos de pa
sadas expropriacións para obras -como 
encoros, novas liñ.as eléctricas, estradas, 
autoestradas ou concentración parcelar
nos que se elencaban as fincas a expro
priar e indicaba a extensión e proprie
tário: nese caso será necesário comprobar 
e sinalar os erras que poidan comer. Va
lorarase a aportación de documentos de 
certa antigüidade (ou transcricións) nos 
que figuren os microtopónirnos esrudados 
ben co nome actual ou con formas lin
güísticas anteriores, que permitan albiscar 
unha etimoloxia. Pero non é obxecto 
deste concurso o estudo etirnolóxico dos 
topónimos. Os rraballos deben vir impre
sos e en disco, debendo, polo menos, ofe
recer a tot:alidade dos topónunos nunha 
base de dados, nun programa como Dba
se V, Access ou seroellante, compadbel 
con Windows. A estrutura da base de da
dos debe ser: T opónirno. Antropónimo. 
T opograffa. Agronomia. Tipo. Gramá
tica. Significado. Explicacións comple
mentares. Lugar. Parróquia. Concello. 
A documentación debe vir asinada por 
un lema. Nun sobre cerrado, que por fo
ra debe ter o mesmo lema da sinatura, 
deben facerse constar: nome, apelidos, 
DNI, enderew e teléfono do autor ou 
director do traballo e, no caso, nome, 
apelidos e DNI dos membros da equipa 
Todos os traballos presentados ingresa
rán no fondo documental da Real Aca
demia Galega, que poderá suxerirlles 
aos autores mellaras que permitan pu
blicalos e que poderá incorporalos á sua 
base de dados. Os participantes deberán 
presentar os traballos na sede da Real 
Academia (Tabernas 11. 15001 A Qr. 
ruñ.a) antes das doce horas do 30 de Xu
ño do ano 2000. Farase pública a deci
sión o 30 de Setembro segtlinte entre
gando os prémios no seu Salón de Ac
tos. A participación implica a acepta
ción das bases, a autorización a esta 
Academia tanto para a eventual publi
cación dos dados coma para oferecelos á 
investigación da comunidade científica 
e, no caso de aceptar un prémio, a ce
sión dos direitos de autor para a edición 
en calquer soporte. t 

Su1ana 
Mui'ilx ten 
unha mo1tra 
da IUG arte 
na galena 
Sorgadelos 
compostelá. 

•CINEMA 

SEDECINE'99 
Organizado polo Cine Clube 
Claqueu+, ven desenvolven
dose no Auditório X.Osé Fi
gueroa coas sesións ás 21:30 
h. O Xoves 30 remata_ con 
"Happines'', de Todd So
londz, fita na que podemos 
ollar a unha moza de New 
Jersey, con un nada amplo 
curriculo de faldas, que aca
ba liada cun emigrante e de
lincuente ruso; á sua irmá, 
farra do seu éxito cos homes; 
a sua outra irmá, perfecta ca
sada con dous vástagos e un 
marido con inclinacións pe
derastas; aos pais, a piques de 
se separar, e, ainda, a un vi
ciñ.o obsexo telefónico. 

• EXPOSICIÓNS 

SUSANA MUÑIZ 
Titula "Hércio e decibélios" 
a mostra de pintura que, até 
o 17 de Xaneiro, podemos 
ollar ná galería Sargadelos. 

titulada Luis Seoane: grafista, 
e coproducida polo IV AM, 
reune máis de un cento de 
obras deseñ.adas polo inte
lectual, entre as que se en
centran libros, afiches, car
taces ou portadas de discos. 

cultura, fotografia, deseñ.o e 
instalacións, de trinta famo
sos artistas galegos actuais. 

S. BAONES 
É o seudónimo da pintora 
M1 Salomé San Julián que 
ten unha mostra das suas 
obras na galeria José Lorenzo 
que, ademais, mostra os fon
dos dos artistas habituais. 

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. Cun
ningham, A Siskind, Weege, 
R. Steiner, Renger-Parzsch, 
A Rodchenko, A lavenson, 
L. Jacobi, H. Edgerton, M 
Ray, B. Brandt, Cartier-Bres
son, E. Boubat, R. Capa, A 
Kértesz, R. Misrach, P. Se
bah, K. Blossfeldt, L Geesa
man, A Siskind, l. Morath., 
R. Rauschenberg, K. Carter, 
L. DiCorcia, N. Goldin, C. 
Madoz, C. García Rodero, 
García-Álix, L. Clark, Álva
rez Bravo, E. Gowin. A. 
Webb e M. Rio Branco. 

Ri.hadeo 
• EXPOSICIÓNS 

RAIMUNOO lBÁÑEZ 
Mostra que, na Casa da Cul
tura, comemora o 250 ani
versário do nacimento do 

BEGOÑA B. BRODARD 
Ovetense afincada en San
tiago, colga os seus lenzos 
na galeria José Lorenzo. 

REIMUNOO PATIÑO 
Nunca estará de máis visi
tar esta mostra dundos fun
dadores da "Brais Pinto", 
pioneiio da banda deseñ.a
da, pintor ... e que se encen
tra na sala· "Isaac Diaz Par
do" do Audit6rio de Galiza, 
até o 27 de Febreiro. 

LUís SEOANE 
Retrospectiva sobre iste no
me fundamental da van
guarda artística galega no 
CGAC, coa que o centro 
pecha o ano. Divídese en 
duas partes, a primeira reco
lle pinturas, deseñ.os e gra
vados datados entre 1932 e 
1979, e a segunda, no soto, 

FERNANOO CASÁS 
Expón as suas esculturas, 
até o 5 de Xaneiro, na ga
leria SCQ. 

COLECTIVA TRlNTA 
Até o 20 de Xaneiro, a gale
ría Trinta reune as máis re
centes criacións, pintura, es-

CLÁSICOS DA 
FOTOGRAFIA MUNDIAL 
A Universidade compostelá 
utiliza o recinto da sua lgrexa 
para albergar a Colección de 

MANUEL PATINHA 
O escultor portugués utillza 
a Casa da Parra como refú
xio da sua obra. Bombos, 
contedores, sarcófagos, ba
landrinas, zanolas e pérolas 
son alguns dos motivos so
bre os que Patinha cons
true a sua obra. 

VIAXEÁLUA 
Con guión cinematografico 
de F. García Lorca e ima
xes orixinais do pintor e 
cenógrafo Frederic Amat, 
no Pazo de Bendafia, sede 
da Fundación Granell. 

ANTÓNIO 
ÜARCIA p A TIÑO 
Mostra de pintura baixo o 
título Os milagres do aposto
lo Santiago, no claustro do 
mosteiro de San Domingos 
de Bonaval. 

A Royal 
Philhannonic 
Orchestra 
estará o 5 
deXaneiro 
no Audilório 
deGalizade 
SANTIAGO. 
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ÓscAR PUGLIESE 
Mostra as suas fotografias no 
pub Modus Vivendi. 

res 5 de Xaneiro ás 22 h. 
no Auditório de Galiza. Anún.cios de balde 

CAMIÑODE 
SANTIAGO VIRTUAL 
Unha nova forma de via
xar polo Camiño e polo 
tempo sen ter que moverse 
de San Martiño Pinário. 
Até o 31 de Decembro. 

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

•MÚSICA 

Luz CASAL 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

ANA LEGIOO 
Ourensana de nacimento e 
viguesa de adopción, esco
lleu a galeria Trisquel e Me
dúlio para mostrar a sua últi
ma produción pictórica, que 
poderemos contemplar até 
o 8 de Xaneiro. Na mesma 
galeria tamén podemos 
ollar a escultura e pintura 
dos seus artistas habituais, 
do máis destacado do país. 

Valdoviño 

• Alugase casa amobla
da en aldea da província 
de Lugo, equidistante en
tre Lugo e Ourense, na 
metade do camiño de 
Chantada a Taboada, con 
terreo para horta. Bon pre
zo. Telf. 982 254 946. 

•A Asociación Cultural 
"Emílio Crespo" de Návia, 
en Vigo, oferece a opor
tunidade, a todas as per
soas, xoves artistas, da 
comarca a realizar expo
sicións nas suas instala
cións. Telf. 986 241 534. 

• Desexo porme en contan
to con xente que esté dis
posta a non celebrar as 
vindeiras datas do nadal, 
fin de ano, reís, etc. Escre
ber ao Apdo. 305 de Vigo. 

•Ven de ser publicado o 

cas novas ou usadas. José 
Apdo. 32.004, 28080 Madrid. 

• Calendário 2000 da 
Fundac;om Artábria. A to
da cor, ilustrado e com a 
legenda "A Galiza do sécu
lo xxi tem que sacar a lín
gua". 200 pta cada un + 80 
de gastos de envio. Fai a 
tua encomenda, incluindo 
o total en selos de correio, 
para: Artábria, Apdo. Co
rreios 570 de Ferrol. 

• Atoparás poemas de lo
landa Castaño, Chus Pa
to, Emma Pedreira, no 
novo número de PolpA. 
Pídeo enviando dous selos 
de 35 pta. ao Humilladoiro, 
Apdo. 816, 15.080, A Co
ruña. Envíanos tamén os 
teus poemas para os vin
deiros números. 

Estará o Venres 31, na Pra
za do Obradoiro, na festa 
de despedida/chegada de 
ano presentando o disco 
Un mar de confianza. Festa 
na que ~amén participan 
Son Latino e Sonora Lati
na, que estarán na Praza 
Roxa, e Susana Seivane, 
que o fará na do Toral. 
Ademais do espectáculo 
visual coa queima das 17 
esculturas que estiveron 
polas ruas da cidade, da ou
rensana Paula Rodríguez, 
e que principiará arredor 
das 23:15 horas na Praza da 
Quintana. 

• EXPOSICIÓNS 

PRÉMIO Luís KsAOO 
A mostra fotográfica dos 
Prémios de Criación Artís
tica "Luís Ksado" poderase 
ver, até o 12 de Xaneiro, 
na Casa da Cultura . 

NR 6 de AoEGA-Cadernos, • Mestre e animador só-
que adica 64 páxinas a di- cio-cultural busca cal-
ferentes temas spbn~, a,11!u_qY~M~~llo.rM~l(lJmUlHl. • 
compostaxe do lixo. As 354911. 

A Rede 

CANAL DEPORTIVO 
www.canaldeportivo.c.om 

Páxina oficial do Deportivo da Coruña, 
con tnfunnación sobre as competici6ns 
onciais, as equi~, o dube Deporthro, o 
estádio de Riazor, a billereira. nodcias, a 
afición ... Moi interactiva, nun ambicio.
so proxecto de Lendoiro, coa sua cradi
cional alérxia ao gal ego.• 

CAPELA 
COMPOSTELANA & 

OL!STAS 
Xunto coa Capela Musical 
da Catedral de Santiago, 
dirixidos por Miro Morei
ra, interpretarán obras do 
Renacimento e Barroco 
espafl.ol (s. XVI e XVII), is
te Xoves 30 ás 21 h . na 
Catedral. 

ROYAL PHILHARMONIC 
ÜRCHESTRA 
Dirixida por Matthias Ba
mert e con Amanda Roo
croft como soprano inter
pretan obras de G . 
Rossini, W.A. Mozart e 
P.I. Chaikovski o Mérco-

Lost in sound 

Vigo 

•ACTOS 

PARA CRIANZAS 
Actividades organizadas 
polo Concello para os 
miudos con pallasos, ma
qu illaxe, mimos, agasa
llos, karaoke, magos, con
tacontos ... dentto de car
pas instaladas en Prínci
pe, Travesas, Galvário e 
Teis, o Luns 3 de Xanei
ro. No Progreso, Travesas, 
Choróns e Teis, o Xoves 
30 de Decembro e o Mar
tes 4 de Xaneiro. En Prín
cipe, Travesas, Calvário e 
Teis, o Sábado 1 e Mérco
res 5 de Xaneiro . E no 
Progreso, Travesas, Cho
róns e T eis, o Domingo 2 
de Xaneiro. 

•CINEMA 

lLLUMINATA 
De John Turturro (EEUU, 
1998), proxéctase, o Luns 3 
de Xaneiro ás 17 e 20:30 h., 
no Auditório do Centro 
Cultural Caixavigo dentro do 
ciclo "As estreas do Nadal". 

•DEPORTES 

NATACIÓN GRATUITA 
O Concello abre, até o 9 
de Xaneiro, as piscinas de 
Lavadores e das Travesas, 
de forma gratuita, a todas 
as persoas que o desexen 
co seguinte horário. Trave
sas: De Luns a Sábado de 
12 a 17 h . e Domingos de 
11 a 13:30. Lavadores: de 
Luns a Venres de 12 a 
14:30 h; Sábados de 14 a 
1 7 e Domingos de 11 a 
13:30 h. Durante este pe
riodo organizaranse diver
sas actividades dirixidas 
por monitores. 

persoas interesadas poden 
solicitar un exemplar ao 
Telf. 981 570 099. 

• Licenciada en Filoloxia 
Galega, con ampla expe
riéncia, prepara as probas 
de aptitude de galego pa
ra as oposlcións á Xunta . 
de Galiza. Dispoñíbel na 
Coruña ou en Compostela. 
Tif. 654 752 191. 

•Vendo Clio 1.9 Diesel, 5 
portas , do ano 95 con 
80.000 Km. Equipamento 
compreto. Telf. 696 916 678. 

• Vendo chalet nas Rías 
Baixas de duas prantas e 
garaxe. Máis de 2.520 m2 
de terreo. Ideal para unha 
residéncia para a terceira 
idade. Telt. 923 267 657. 

•O BNG de AHoz-0 Vala
douro tamén está na inter
rede: http://members.es. tri
pod.de/valadouro ademais 
do enderezo normal: Apdo. 
27. O Valadouro 27770 

• Compro selos novos, 
con ou sen goma, usados 
mundiais e traxetas telefóni-

• EXPOSICIONS 

BERTA CÁCCAMO 
Mostra a sua pintura na ga
leria VGO, até o 5 de Xa
neiro. 

ÜFEITOAMÁN 
A xa tradicional feira de 
artesania ten lugar na Esta
ción Marítima, até o 5 de 
Xaneiro, da man da Aso
ciación Galega de Artesanos. 

SAGRARIO ÜRTIZ 
Pintora leonesa a quen 
define Bernardino Graña 
como "meiga tecedeira de 
obxec tos e suxeréncias 
que magnetizan e engaio
lan ao tempo que nos avi
van a imaxinación", col
ga os seus lenzos na gale
iia Sargadelos até o 14 de 
Xaneiro. 

Trata de oferecer on panorama 
da música dance, a cultura de 
clubes, e analisar a estética, va
lores, significados e imaxinários 
da música techno, house, trance, 
drum'n'bass, big beat, leftfiedl, 
down tempo, dubtech, experimen
tal e ambient. O proxecto conta 
cun programa musical, elabora
do por Ernesto Gómez, que in
clue 60 CDs dos estilos antes 
mencionados. Dado que as pe
za~ están ubicadas en espazos 
serviciais do CGAC, Pablo 
Sánchez diseñou unha sutil AM· 
BlENTACIÓN sobre a que van 
unha série de obras a meio cami
ño entre o mobiliário ou a deco-

ración e onde se desenvolven 
os eventos en directo con Djs 
ou Vjs. No apartado das EXPO• 

SICIÓNS están representados ar
tistas plásticos con fotografias, 
vídeo-instalacións, esculturas 
con son, instalacións e pezas 
fronteirizas ente o obxecto cotiá, 
a escultura ou a instalación. No 
que ao programa de VÍDEO se re
fire, inclue producións de máis 
de unha dúcea de autores de dis
tintos países. TALLERES E 
SESIÓNS DE TRABALLO: para 
quen lle interesar que está o telé
fono 981546623 que é onde hai 
que reservar praza, ·asi, o Sábado 
11 de Xaneiro, Programa Comen-

tado de Son pola Orquestra do Ca
os que enfatizará as novas aporta
cións no campo musical a raiz da 
inclusión dos sons dixitais; e o 
Sábado 15 e Domingo 16 de Xa
neiro, Taller de Son a cargo da 
profesora Amparo Porta. Nos ES
PAWS DE DOCUMENTACIÓN: ins
talados na biblioteca e na cafeta

. ria, hai dous monitores de vídeo 
onde se poden ver diferentes pro
gramas de La Mandrágora, Metró
polis e un ordenador desde onde 
acceder a várias páxinas electró
nicas ou a escolma documental 
de libros revistas e catálogos. Per
didos no son chega até o 12 de 
Marzo no CGAC de Santiago.+ 

!LV .~1 ICI: . .'.,C 

• Véndese Suzuki Bale
no 1.6 de gasolina, 3 por
tas, extras, ano 99, impe
cábel. Telf. 600 670 747, 
preguntar por Xúlio. 

• Véndese amplificador 
Marshall guitarra, modelo 
Valvestate. Con pedal para 
cámbio de canais e reverb. 
Cabezallo 100 w., pantalla 
150 w. Prezo 99.000 pta. 
Mário, telf. 981 586929. 

• Gozas contando histó
rias? desfrutas escreben
do? gostariache que lera 
as tuas narracións? Agora 
ti tamén podes publicar 
nos noso idioma os teus 
escritos. Se tes algo iné
dito que contar, visita nas 
páxinas de www.andelvir
tual.com o Foro Novo. Só 
tes que enche un formulá
rio e envíalo. Logo escol
rnaremos os mellares para 
sairen publicados de balde 
en formato dixital en Andel. 

• A Assembleia reinte 
gracionista Ene Agá quer 
facilitar o acesso ao uso 
da grafia reintegrada. 

ÜLGA V ARELA & . 
CARMEBAO 
Mostran a sua pintura, no 
Centro Cultural de San 
Paio de Návia, até o 10 de 
Xaneiro. 

CONCURSO DE BELÉNS 
Na x:xxrv edición, organi
zado por Caixavigo e Ou
rense, podemos contempla
los na Sala Temática desta 
entidade creditícia . 

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 di
recto e recitais de poesia. 
Organiza a Asociación de 
Artistas Plásticos . 

Quem estiver interessado 
mande-nos 150 pta em 
selos e o seu enderec;o 
ao Apdo. 122 de Ponteve
dra e recebará por correio 
um Breve Prontuário Or
tográfico e urnas úteis Ta
buadas Ortograficas para 
consultas rápidas. 

• Grande oferta de discos 
e titas, anos 80. Prezos inte
resantes. 986 413 496. 

• Clases de alemán, in
glés e direito, en Cangas, 
impatidas por licenciada fri
língüe. Todos os níveis, am
pla experiéncia. Telf. 986 
307119 e 656 574103. 

• A Mesa pola Normali
zación Lingüística de Vi
go busca colectivos ou 
asociacións para com
partir local. Pedro Vala
des, telf. 986 412 834. 

• Oferécese masaxista, 
-manicura, pedicura, etc. 
na zona da Coruña e arre
dores. Prezos económicos. 
Telf. 981 641 286. 

• Alúgase casa en Car
nota, grande, amoblada, 
con vistas ao mar e econó
mica. Telf. 981 294 879. 

• Clases de ioga en Bou
zas (Vigo) todos o Martes 
e Xoves de 7 a 8 do serán 
impartidas por Ángel Gue
sal aga "Kailas", profesor 
de Sanatana Dharma. 
Máis información no Telf. 
986 304 357. 

• Vendo xarope de plan
ta de · aloe vera. Compatí
bel con calquer tratamento 
médico. Telf. 616 323 933. 

• Compro selos novos 
baixo facial. Tamén tar
xetas telefónicas. José 
Manuel telf. 91 376 07 23. 

• Véndese terreo en Ce
le i ro-Vive i ro, céntrico, 
perta do porto e a carón da 
rúa. 1000 m2 edificábeis. 
Prezo a convir. Telf. 985 
735 669, 982 128 840 e 
987 607 059.+ 

. CRUZ PÉREZ Rumoo 
Encadrada na abstracción e . 
con obras que integran o len; 
zo e o bastidor con ferro ou 
alumínio nun coqueteo suxe
rente coa linguaxe escultóri
ca, a coruñesa ocupa a galeria 
Abel Lepina onde permanece
rá até o 8 de Xaneiro. 

PINTORES 
ROMÁNTICOS INGLESES 
Na España do século XIX, na 
Sala de Exposicións do Cen
tro Cultural Caixavigo e Ou
rense, até o 9 de Xaneiro. 

ANTÓNIO PESSOA 
Autodidacta que escrebe, 
pinta, canta, toca e com
pón e que, segundo o pro
grama, coas suas exposi
cións despertou admiración 
nas galerias de media Euro
pa. Agora ternos a posibili
dade de ollar as suas pintu-
ras na galeria Dorian (Pla-

cer 17), até o 15 de Xaneiro. 

MARIA DE FELIPE 
Mostra as suas pinturas, na 
galeria Ad Hoc (García Bar
bón 71), até o 19 de Xaneiro. 

Xúuo VrLLARINO 
Trinta fotos a cor sobre a 
traxédia de Kósovo com
poñen a mostra, que am
plia un mes máis a sua es
posición, e que se encon
tra na delegación de La 
Voz. Unha das instantáne
as acaba de ser escolmada 
polo European Fuji Award 
para representar ao Estado 
na final que se celebrará 
en Atenas en Febreiro. 

SUPERMERCADO 
DAARTE 
Máis de 3.000 obras ori
xinais, entre pinturas e 
esculturas, nesta feira da 
American Prints que se 
encentra en López de 
Neira 5. 

•MÚSICA 

CORAIS 
As do Centro Cultural e Vi
ciñal de Valadares e a Poli
fónica do Náutico que ~
to coa Banda Unión Musi
cal de Valadares dan un 
concerto de Nadal o Xoves 
30, ás 20:30 h., no CentTo 
Cultural Caixavigo. 

CINEMA GAY& 
LÉSBICO 
Ciclo organizado polo Cine
Clube Lumiere, que se veu de
senvolvendo no Auditório do 
Concello, e que remata, na 
sala V ademecwn o Xoves 30, 
cunha festa na que participa
ran o cuarteto femininio las 
Divas e os vigueses Z..Sense. 

ÜRQUESTRA CLÁSICA 
DE VIGO 
Dá un concerto de Nadal, o 
Xoves 30 ás 20:30 h., na Sa
la de Concertos do CentTo 
Cultural Caixavigo. 

SETEMARES 
Pois continua con iste mes 
longo de actividades musicais, 
o Xoves 30, co pinchadiscos 
histórico da movida local 
Canc.elas, que fará un perco
rrido discográfico con temas 
dos anos 60 aos 90. O Venres 
31, La Cabra Mecánica, Mi
guel Ángel Hemando "Li
chis" presenta a sua 2ª entrega 
titulada "Cabrón" na que 
"destripa e machaca con envi
diábel vitalidade as horteradas 
e mamonadas deste circo no 
que vivemos". E para o Mér
cores 5 de Xaneiro, Macaco, o 
rap e reggae de "El mono en el 
ojo del tigre" e "Emitiendo 
desde Radio Tiniebla ... " 

•TEATRO 

ROSA DE DOS AROMAS 
De Emilio Carballido, dirixi
da por Manuel Camba e ce
nificada por Helena Cácca
mo e Aurora Maestre de Sí
sifo Teatro, o Xoves 30 ás 
20:30 h., no A~ditórlo do 
Centro Cultural Caixavigo. 

X ., 
tnzo 

•TEATRO 

Os lRMANDIÑos 
Espectáculo representado po
los Quinquilláns o Sábado 1 
de Xaneiro na Praza Maior. 
O Grupo de Teatro Aneis 
cenificará "Os vellos non de
ben namorarse", de Caste
lao, o Venres 7 de Xaneiro ás 
20:30 h., na Casa da Cultura. 

•MÚSICA 

CORAL STA. MARIÑA 
Estára na Igrexa Vella, o 
Domingo 2 a partir das 
20:30 h.• 
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co seu adail 
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He mando 
"lichis" á 
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SeteMares 
de VIGO na 
noite de fin 
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Castrelo de Miño (1968), e detalle do mural da histOrieta O home que lalaba veglioto (1978). 

O Auditório de Galiza acolle até Febreiro unha retrospectiva do pintor 
. . 

Os ollais de Reimundo Patiño renacen en Compostela 
ee> A. ESTÉVEZ ano 1957 até o ano 1983, que 

ilustra a "explosión dun mundo", 
Dicia Reimundo Patiño que xa coa que se titula a exposición. A 
pintaba na posguerra, que os explosión de cor que bebeu do 
debuxos que povoaban os expresionismo, do informalismo 
seus cadernos durante a longa e.da abstración; a explosión dos 

. doenza de nenez en Monfo'rte homes que berran, dos paxaros 

es ou Alfonso Gallego, ·frustrou
se, e Patiño teria que esperar 
aos oitenta para ver na Atlanti
ca un movimento de renovación 
artística. "A xeración á cal per
tenzo por idade e temperamen
to, que é a criadora dista nova 
narrativa galega nace f isica
mente nunha Galiza destrozada 
pola guerra sen ponte algun 
cos seus devanceiros, os artis
tas que ollaron tronzado o seu 
camiño polo silenzo, a emigra
ción forzosa ou 9ousas piores. 

Rivas descubren Blade Runner 
antes que ninguén, da man de 
Patiño e nos wateres do banco 
no que o pintor exercia de cito a 
tres . "Ali estaba sempre vestido 
de auténtico oficinista, como se 
intepretara o mandato kafkiano 
de intentar ser corrente, pero 
con aquela ollada intelixente, pí
cara e alucinada que o delataba 
como un estigma culpábel", es
crebe Manuel Rivas para esta 
retrospectiva. 

nacian tras escoitar as conver- que lembran aos que morreron 
sas dos adultos. Os siléncios e · · contra o fascismo e das máqui
as palabras veladas que segui- ·• . nas que afianzan airida máis a . 
ron ao 36, ano no que naceu o -- soidade do home. Cadros como 
artista na Coruña, foron maté- Castre/o de Miño, o asulaga
ria dos bocetos do xoven pin- men~o do p:ovo polos quilowa
tor. O Auditório ~e Galiza qui- . tios, _ p~ro lamén historieta gráfi: 
xo estrear a .Capitalidade Cul-- · ca a- grande escala, O home 
tural de COmpostela c~nha ré:- .qu_e talaba· Végliotá, conqu~ida 
trospectiva-de Patjño, finado en grandes murais ·que narran o_. 
en 1985, membro de Brais Pin- asoballamento dos é:lireitos cul-
to, poeta prematuro e artista turais-e p.olíticos da Galiza. 
de vangarda, do cal síntense -
discípulos os pintores da xe- Conexión 
ración dos oitenta. A mostra cos novos pintores 
pecharase á f inais de Febreiro. 

É Antón Patiño, curmán de Rei
mundo e membro daquel grupo· 
Atlántica dos oitenta, o comisário 
da exposición do Auditório de 
Galiza. Unha mostra que, segun
do o director do auditório, Xosé 
Denis, non é unha retrospectiva 
ao uso, senón que se centra na
queles aspectos que máis preo
cuparon ao artista. O individua
lismo, o existencialismo, a comu
nicación e, desde ben novo, o 
compromiso coa Galiza forxado 
en sangue co seu amigo Xohán 
Casal enriba dun castro, influíron 
nun pintor que, tamén desde · 
sempre, adicarase á investiga
ción. Reimundo Patiño teorizou 
sobre a arte dos signos na que 
acreditaba; A Arte Disgregada, o 
artigo publicado en Vieiros en 
1960, preconiza un facer novo, 
un arte que rachaba coa compo
sición e que non impuña a orde 
ás suas cores. 

Na mostra compostelá pendu
ran obras realizadas desde o 

Non quedan dúbidas que a sua 
- pintura adiantouse no tempo; 

quedou como un grilón perdido 
coa sua arte nos anos do fran
quismo. Aquel grupo chamado 
A Gadaña, ao que se adscribi
ron Manuel Coia, Maria Crema-

-- Tivemós forzosamente de recu
rrir-. ao único reduto do illado: a 
introversión, a formación auto
didacta, ou en péchadas capeli
ñas",.dicia o pintor coruñés. 

A suá revalorización dos vellos 
signos da tribu, das inscricións 
anónimas en lápidas, das figuras 
de mielo de pan elaboradas en 
Santo André de Te1xido, das cru
ces de pedra, etc, non só cautiva 
aos noves de Atlántica, senón 
que o vencella con Luís Seoane, 
admirador e retratista de Patiño. 
Novos xomalistas como Manuel 

Palabras que se ven acompa
ñadas por outras de Méndez 
Ferrin, compañe iro de Brais 
Pinto e na primeira andaina da 
UPG. "Na ollada, nos acenos, 
na voz de Reimundo Patiño ha
bitaba unha luz rara que eu 
nunca vin ir rad iar en persoa 
nengunha", di. Primeiro coas 
sardiñas, máis tarde cos paxa
ros, é certo que a luz era trans
mitida non só ás suas pinturas 
'Senón ás colaboracións que en 
matéria de banda deseñada, 
gravados ou ilustracións puxé
rono a carón de Xohán Casal, 
Uxio Novoneira, Xaquin Marin 
ou do seu cu rmán Antón, a 
quen apadriñou como artista 
senda este un adolescente. 

Antes da sua marte, no verán 
do 85, protagonizou duas expo
sicións en Lugo e Vigo. De ma
nei ra póstuma, pendurou os 
seus cadros en Madrid, no 
Centro Cultural "Conde Duque". 
O CGAC organizou un ciclo dez 
anos despois da marte para ra
char o siléncio contra un artista 
e poeta adiantado; para dar voz 
ao mestre e político. A retros
pectiva do Auditório deixa, se 
cadra, atrás ao Patiño pioneiro, 
como se queixara Xavier Seoa
ne, para colocalo no seu olla/, 
no centro do movimento criativo 
e artjstico no país.• 

.EGU, 
o ffilJndo no 
que estamos 

ño enriba da mesa o pri, 
rneiro torno, magnífico, 
da Enciclopedia Galega 

Universal (a EOU que publica 
Ir Indo, porque xa é bo afacerse 
a unhas siglas que logo han ser 
familiares nos fogares de Gali, 
cia), e ao collelo nas rnans teño 
unha sensación difícil de expli, 
car, corno de regresión infantil, 
porque eu de neno botei rnoitas 
horas ollando as páxinas da en, 
ciclopedia que tiñamos na casa 
ata telas vistas todas ben de ve, 
ces. O mesmo me pasaba cun 
vello atlas no que aparecían 
aínda as xa daquela extintas co, 
lonias da África, de modo que 
eu tiven conciencia sensitiva 
do que era o colonialismo nun 
atlas algo desfasado pero que 
non me atraían máis que os 
modernos atlas escolares nos 
que non saía a miña vila e si cu, 
riosarnente no vello. Foi así que 
naqueles mapas, naquelas fotos, 
naquelas horas sentado nun so, 
fá eu me fun facendo dende 
Marín unha idea do mundo que 
alí se me daba. Confío en que 
con esta explicación o lector 
desbote a idea de estar eu tolo 
polo da regresión infantil. 

Pero as sensacións que a EGU 
me produce son tamén novas e 
distintas das que sentía na infan, 
cia. Primeiro pensei que sería por 
estar escrita en galego, coa iden, 
tificación que iso me produce, 
pero logo decateime de que non 
só é iso, que é algo que ten que 
ver coa rnaterialidade da obra, 
coas sensacións r.actís e visuais. 
Nas páxinas da EGU podemos 
percibir un mundo recoñecible, 
nas paisaxes, nos rostros, nas en, 
tradas. Un mundo no que esta, 
mos. Non digo xa nos comidos 
especificamente galegos, que es-
tán ausentes nas demai.s enciclo
peclias como se non fosen dignos 
delas. Digo tamén nos contid 
cornúns porque, por exemplo, 
para ilustra,la entrada ualfaia" eu 
vexo na EGU a fotografía dunha 
preciosa xoiería que está perto da 
miña casa. Non seise asf me fago 
entender. 

De tal modo que unha encielo, 
pedia pode ser algo roáis que un, 
ha espléndida e utilísima cornpi, 
lación de coñecementos para en, 
trar no noso adentro e producir, 
se acaso, o paradoxo de que a 
obra máis actualizada do merca, 
do faga nacer en nós sensacións 
que nos remiten á lonxana patria 
que din que é a infancia. • 

V oLVER AO REGO 

º
alca lde de N ávia de 
Suarna púxose to lo 
con FENOSA polos gra, 

ves fallos de luz eléctrica nos 
dias pasados de temporal. Non 
foi o seu concello o único 
damnificado, pero no caso de 
Návia o asunto é puro sarcas, 
rno. O concello vive desde hai 
máis de cincuenta anos baixo 
a ameaza cruel dun enorme 
encoro, o Grande Suarna, e 
mentres non aceite submiso a 
construción vai ser cercado ao 
est ilo numantino. É o efecto 
2000 de PENOSA.+ 
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