
O BNG negociará co PSOE en_ Pontevedra 
pero dentro de tres meses 
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as cincuenta mil horas extraordinárias 
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Pedro Piñeiro, 
Alcalde de Rianxo: 

"O poder 
non atura 
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BNG, CiU e PNV queren reformar o Estado 
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para o ano 2000 
-----21 -------'· 

ú 
~ 

o 

o 
6 

/ 
--¿_ 

o 
[) 

5 DE XANEIRO • 2000 • ANO XXIII • IV XEIRA f UN 0 A 0 0 EN 1 9 0 7 N" 916 • 200 PTA 

"' -_ ...... 

. ' 

· Só o 16 % dos galegos consideran que Castelao é un político 
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DESCONECIDO 

lnquérito A Nosa Te1TC1 

· · O 54,5 % pensa que só foi un escritor 

Só o 12,5 % coñece quen escribiu o 'Sempre en Galiza' 

Unicamente o 25 ,5 % consideran a Castelao nacionalista 

O 73,5 % non sabe onde finou 

O 26 % asegura que está soterrado en Compostela 

O 3,5 % atina a quen se lle adica ó ano 2000 

Cousas, Retrincos, 
Os dous de sempre ... 

Castelao para todos. 
-. A súa obra 
en Editorial Galaxia. 

· Desde 'bai rríáis 
de corenta anos. 
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A obra gráfica de Castelao foi utilizada en moitas ocasións como motivo para a publicidade pol'dica men:ede á sua grande pegada popular. 

En cinco anos non se avanzou nada no coñecimento de Castelao 

Só o 16% dos galegos definen a 
Castelao coma político 
-0- AFONSO EIRÉ - CARME VIDAL - XOSÉ LOIS RIBEIRO - CÉSAR LORENZO 

Cando se comemora á 50 cabodano da marte de Castelao a idea que teñen del os galegas é terxiver
sada e corresponde maioritariame.nte á difundida desde o poder. En cinco anos non se avanzou nada 
no seu coñecimento e o inquérito realizado agora por A Nosa Terra, semella calcado do de Xullo de 
1994. Só o 1 % dos perguntados define a Castelao coma político; o 8,5% como "escritor e político" e o 
6,5°/o coma "político, escritor e artista". O 15% non saben quen era, ainda que ao 12,5% "sónalles de algo". 

xáltase a miña persoalidade artís
tica para minusvalorar a miña vi
da política" denunciaba Castelao 
en vida. "Nunca cultivei a arte po-

, la arte. Só foi uh médio de expre
sión", volta bradar desde as páxi
nas do Sempre en Galiza. "sigo 
traballando para converter a idea 
nun feito histórico. Pode acorrer 
todo menos que traicione a miña 
idea", deixou cincelado para as 
futuras xeneracións, como xeito 
de definirse: nacionalista. · 

Cando se celebra o 50 caboda
no da sua morte, con 19 anos 
de autonomia como nacionalida
de histórica grácias en grande 
medida á sua laboura política, o 
15% dos galegas ainda non sa
ben quen foi Castelao, ainda 
que, unicamente, ao 2,5% non 
lles soe de nada. 

Máis preocupante é a idea que 

se difundiu do Pai da Pátria 
Galega. Para o 54,5% dos ga
legas, Castelao unicamente é 
un escritor. O 8,5% afina algo 
máis e afirma que é escritor e 
político. O 6,5% considera que 
é político, escritor e artista a 
partes iguais. O 3% pensa que 
é unicamente artista. Só o 1 % 
considera que é, eminentemen
te, un político. A mesma por
centaxe que ere que é un em
presário. 

Pero se comparamos a pareen~ 
troce dos que afirman que é un 
escritor coa dos que coñecen a 
sua obra principal, pódenos dar 
ainda millar a medida do coñeci
mento que de Castelao ten a 
maioria da povoación. Unica
m·ente o 12,5% saben quen es
cribiu o "Sempre en Galiza", a 
sua obra capital. E só o 8% ten 
este libro na sua casa. 

Tampouco os galegas saben 
que Castelao morreu no exílio. 
O 73,5% non saben onde finou. 
Só o 21,5% contesta que mo
rreu en Arxentina. O outro 5o/o 
afirman que o seu pasamento 
se produciu en Compostela. 

Se analisamos estes últimos da
dos podemos ollar como a idea 
que se ten de Castelao é a di
fundida desde o poder. Para a 
maioria Castelao é unicamente 
un escritor. Isa sí, non saben o 
neme do autor da sua principal 
obra, o Sempre en Galiza, ainda 
que os nacionalistas pulasen hai 
cinco anos (50 aniversário da 
sua publicación) por dala a co
ñecer. Estas campañas só con
seguiron que o coñecimento au
mentase en 1,5%, ainda que 
baixou o número dos que afir
man ter un exemplar na casa. 
Este dado amasa tamén como 

desde a oficialidade e os custó
dios do seu pensamento se ne
gan a difundir a sua figura e o 
desinterese en propagar e dar a 
coñecer a sua obra. 

Ese descoñecimento de Caste
lao e da sua obra, esa idea de 
Castelao escritor unicamente, 
furtándolle á cidadania a figura 
de político que el repetidamente 
apresentou como a sua verda
deira faceta e móbil enteiro da 
sua vida, corresponde fidelmente 
coa espallada desde o poder e 
desde os seus altofalantes, os 
meios de comunicación. Uns mé
dios de comunicación que que
damos moi mal parados cando 
unicamente o 3,5% dos galegas 
coñecen que o ano 2000 vaille 
ser dedicado a Castelao e o 1 % 
afirma que o protagonista é Fra
ga, ainda que un destes consul-

Pasa á páxina seguinte 
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Vén da páxina anterior 

tados o afirme con certa retran
ca. Uns por ocultación, a maio
ria, outros, como no noso caso, 
por incapacidade para chegar 
coa mensaxe a máis público. 

Este descoñecimento e manipu
lación da figura de Castelao ma
niféstase ainda millor cando uni
cam ente o 25,5 dos galegos 
consideran a Castelao como na
cionalista, mentres que o 54% 
non sabe ou non contesta. O 
4% considérano republicano e o 
1 % franquista. Porcentaxe que 
xa aparecia hai cinco anos. O 
13% afirman que Castelao era 
de esquerdas. 

Tampouco a maioria dos gale
gos saben que Castelao foi un 
exiliado. Concretamente o 
51 % dos perguntados. O dado 
é ainda máis revelador se o 
comparamos co 21,5% dos 
que saben que morreu na Ar
xentina. O 42% afirman que foi 
exiliado, pero a maioria dá es
ta contestación unicamente 
despois de citarlle a palabra 
exílio, nunha construción men-

CADRO XERAL 

Sabe quen escrebeu 
o libro Sempre en Ga/íza? 

Ano 2000 1994 

Si 12,5 11 
Non 87,5 89 

Ten algun exemplar 
na sua casa? 

Si 
Non 

8 
92 

Coñece a Castelao 

Si 87,5 
Non 12,5 

Onde morreu Castelao? 

Santiago 5 
Arxentina 21 ,5 
Madrid o 
NS 73,5 

Castelao fol 
para a Arxen11na, 
por cal destas razóns? 

Emigrado 5 
Visita política 1 
Exiliado 42 
NS 52 

Onde está enterrado? 

Bos Aires 3 
Santiago 26 
Rianxo 7,5 
NS 63,5 

10 
90 

85,5 
14,5 

6,5 
47 
2 

44,5 

11 
2,5 

48,5 
38 

3 
30,5 
14,5 
52 

De que Ideas era Castelao? 

Nacionalista 25,5 23,5 
Republicano 4 10 
Franquista 1 0,5 
De esquerdas 13 16,5 
De direitas 0,5 o 
De centro 1,5 0,5 
NS 54,5 49 

Dados expresados en % 

Ficha técnica 

lnquérito realizado por A Nosa 
Terra os dias 29, 30, 31 de 
Decembro de 1999 e 3 e 4 de 
Xaneiro do 2000. Mostra de 

~600 persoas contactadas tele
fónicamente. Persoas maiores 
de 1 O anos de ambos sexos, 
representativas da povoación 
residente na Galiza. A distribu
ción é estratificada por municí
pios proporcional á distribución 
povoacional e ao voto nas últi
mas eleicións autonómicas.+ 

A quen se lle adica 
o ano 2000 en Galiza 

Ida de 

Menos de 25 A Castelao 4,3 
NS 95,7 

De 25-50 A Castelao 3,9 
NS 96,1 

Máis de 50 A Castelao 2,8 
NS 97,2 

Média A Castelao 3,5 
Non sabe 96,5 

tal lóxica, pero sen que esta
ñan moi convencidos. 

O 65% dos galegas non saben 
onde está enterrado Castelao. A 
porcentaxe baixa ao 26% dos 
que saben que está soterrado 
en Compostela (hai cinco anos 
era do 30,5). Este dado evidén
cia como canto máis tempo pa
sa, máis se esquece a Castelao 
e como a traída dos reus restos, 
non serviu para divulgar a sua 

' \ . 
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obra senón para botarlle unha 
lousa de esquecemento. 

Resaltar tamén que os que te
ñen un coñecimento real de 
Castelao, coñecen as suas men
saxes, dándolle unha grande im
portáncia e situándoo como q 
principal galega do milénio. 

As diferéncias por idades 

Por idades o inquérito non é 
moi diferente ao de hai catre 
anos. Os máis sabidos son os 
menores de 25 anos en todos 
os apartados, agás onde está 
soterrado e que ideoloxia ten. 
Neste apartado son o 41 % dos 
integrantes de 25 a 50 anos os 
que respostan atinadamente. 
Ocorre o mesmo cando se trata 
de definir a Castelao: O 70,2% 
dos menores de 25 anos defí
neno como escritor e non hai 
nengun dista idade que o defi
na como político, mentres que 
entre os maiores de 50 anos só 
o 50,8% o definen como escri
tor. Tamén aquí se pode ollar o 
papel da escala e os contidos 
que imparte.+ 

Castelao era ••• ? 

ldade 

Média Menos de 25 De 25-50 Máisde 50 

Escritor 54,5 70,2 59 50,8 
Político 1 o 2,6 o 
Escritor e político 8,5 8,5 10,2 7 
Político, escritor e artista 6,5 6,4 17,9 7 
Artista 3 8,5 2,6 2,8 
Empresário 1 o 1,3 ; ,4 
NS 25,5 6,4 6,4 31 

Dados expresados en % 

CADRO POR IDADES 

Ano 
2000 1994 2000 1994 2000 1994 

Id ad e 
Menos de 25 De 25-50 Máis de 50 

Sabe quen escrlblu o libro Sempre en Galiza? 

Castelao 21,3 17 14, 1 14 5,6 2 
NS 78,7 83 85,9 86 94,4 98 

Ten algun exemplar na sua casa? 

Si 12,8 13 7,7 11 5,6 2 
Non 87,2 87 92,3 89 94,4 98 

Coñece a Castelao? 

Si 95,8 98 96,2 85 73,2 68 
Non 4,2 2 3,8 15 26,2 32 

Sabe onde morreu Castelao? 

Santiago 2,1 13 3,8 5 8,4 4 
Madrid o 2 o 3 o o 
Arxentina 23,4 47 21,8 56 21,1 33 
NS 74,5 38 74,4 36 70,5 63 

Castelao foi para Arxentina, por cal destas razóns? 

Emigrado 10,6 23 2,6 8 1,4 5 
Visita política o 2 o 3 1,4 2 
Exiliado 58,5 47 48,7 . 55 28,2 40 
NS 30,9 28 48,7 33 69 53 

Onde está enterrado Castelao? 

Bos Aires 7,3 9 o 1 1,4 o 
Santiago 26,8 32 35,9 37 18,3 20 
Rianxo 7,3 13 6,4 16 9,8 13 
NS 58,6 46 57,7 45 70,5 67 

De que ideas era Castelao? 

Nacionalista 25,5 32 41 28 9,8 10 
Republicano 6,4 6 3,9 9 . 2,8 15 
Franquista o o o - 2,8 2 
De esquerdas 6,4 11 11,5 17 9,8 20 
De direitas o o o o 1,4 o 
De-centro o 2 o o 4,2 o 
NS 61,7 49 43,6 46 69,2 53 

Dados expresados en % 
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Castelao 
para todos 
Existe unha lagoa Estixia entre a minoría que coñece a 
Castelao e o que coñece ben a maioria, submisa ainda á 
propaganda oficial, sen outra bagaxe cultural que o reflectido 
p9la case totalidade dos meios de comunicación, alleos, 
afleantes e manipuladores do imaxinário colectivo. 

Cinco anos despois de realizar un inquérito sobre Castelao e a 
sua obra, esta nova entrega que publicamos hoxe, demostra 
que os dados non mudaron significativamente. Son o reflexo 
duns planos de ensino médio e universitário aos que selles 
expurga as referén.cias ao autor do Sempre en Galiza, pois os 
mozos xa escolarizados en Democrácia e na Autonomía non 
teñen un coñecimento maior que os que beberon a cultura nas 
augas encoradas e podres do franquismo. Son a demostración 
do fracaso dos meios de comunicación públicos que sirven para 
difundir outros valores, outras culturas e outros persoaxes que, 
ou non son galegas, ou non están enraizados r:io naso mundo, 
pero que medran e gabean chuchando a seiva nutrícia do erário 
público. Son o trinque das vaidades onde a autonomia instalou 
a cultura autóctona, convertendo aos nasos persoeiros en 
estátuas sen significado, sen connotación, vernizando a sua 
obra e a sua vida asépticamente para que serva tanto para 
unha cita, coma para un acto, ou para unhas medallas cuxa 
concesión é o exel_!lplo máis claro da manipulación . . -

Pero o intento de apropriación de Castelao pala dereita 
españolista, o deixalo como carauta de cera que abría a portada 
deste xornal no número especial na sua marte en 1950, non 
puido if'!lpedir nen o medre do nacionalismo nen que este fixese 
suas as ideas do Sempre en Galiza. Un nacionalismo que tivo 
que nascer e medrar, até hai ben pouco, apenas sen o plantón 
dos seus predecesores, porque uns medoñentos e outros 
colaboracionistas decidiron furtárnolos ás xeneracións 
posteriores. Seria moito pedirlles heroicidades na loita contra o 
franquismo, pero sí lealdade co pasado e co futuro, coS--amigos 
ecos deudos, permitirnos coñecer a história, ter referentes. 

Ainda está por coñecer moita da correspondéncia de Castelao, 
básica para reafirmar ou rectificar a evolución do nacionalismo. 
Pero pior ainda que non se publiquen as suas cartas é a 
manipulación que realizan alguns dos que 'afirman coñecelas e 
que, mesmo, tenten culpabilizar a outros do que é 
responsabilid~de de persoas concretas. 

Alpurnábel tamén é a responsabilidade das institucións, 
autonómicas, publicas ou privadas dedicadas á cultura. Non se 
estabeleceron programas para a catologación dos fondos de 
Castelao, tanto dos de Galiza como dos do exílio. Da sua 
imensa obra artística hai moita estraviada e outra podrecendo 
medoñenta na cima dos armários. A cada aparecen dibuxos e 
estampas ainda descoñecidas e mesmo cadros do xenial pintor. 
As institucións que teñen o seu legado testamentário en 
custódia tardaron entre 1 O e 20 ano~ en mostrarllo á sociedade. 

Castelao, ademáis, ten unha lousa enrriba, que é o própio mito. 
Inspira certo medo a enfrontarse coa sua obra para estudala 
profundamente. Os congresos e simpósios celebrados estes 
últimos anos serviron máis para a difusión entre unha élite 
cultural que para aprofundar na obra e figura de Castelao. E, 
alguns dos que o intentaron, partiron de presupostos, vícios e 
leituras anteriore~. creendo que xa estaba case todo dita e que 
os que se achegaron a Castelao sempre o fixeran de boa fe e 
con rigor científico. 

O "Ano Castelao" ten que servir para que o grande público coñeza 
esta figura histórica da que moi poucos paises poden gabarse de 
ter. Unha persoalidade semellante tanto pala sua calidade como 
pala cantidade de parcelas que abrangueo con mestria, pero 
sobre todo, pala sua ética persoal e política que tan sequera 
tentaron pór en cuestión os seus inimigos de onte e 9e hoxe. 

É preciso lograr que Castelao se coñeza en toda a sua 
dimensión, contextualizando ao persoaxe e a sua obra; 
estudando a sua mensaxe e as suas circunstáncias. Sen 
manipulación, sen ocultación, sen apropiación: Castelao é de 
todos os galegas! Pero foi un político nacionalista e, como el 
mesmo afirma en várias ocasións, supeditou todo o seu 
quefacer ás suas ideas políticas. Xa abonda de mistificacións e 
simplificacións deturpadoras. 

Loxicamente ten que ser o nacionalismo quen pule por difundir 
e estudar a sua figura. Seu é o triunfo de que institucións non 
nacionalistas e partidos políticos contrários ao seu ideário se . 
vexan abrigados a recoñecer a sua figura e, acurradamente, 
mostrarlla ao conxunto da cidadania. Un triunfo coma o que 
supón que, seis meses despois da negativa total a realizar un 
Museo Castelao en Pontevedra, agora veña o ministro d~ 
Cultura español, Mariano Rajoi, e anúncie que está disposto a 
poñelo en marcha. Como se ve, ao~ poucos dias do comezo do 
seu ano, este xa está a dar foritos. Para que siga é preciso criar 
o clima político e a presión cidadán axeitada. + 

ANOSA TERRA 
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Os promotores da celebración def enden a necesidad e de que Castelao chegue a todos 

A figura máis popular do ·seu tempo 
"Pasou de ser a figura máis po- Foi popular no seu tempo. Quen o coñeceu fala de que era frase feita dicer ante cal- cío institucional non fixeron na-

da para popularizar unha figura pular á máis silenciada, besta 
quer acontecemento cotiá "son cousas da vida, de ~a~telao". Castel~o logrou salvar a de tal relevo. Nós queremos co-negra do franquismo que a 
morte no 1936 pero o seu nome desapareceu do pa1s d1ante dunha ~1ta~~ra q~e m~tou brir ese baleiro e o concello vai-ocultou con eficácia. Non me 
aos seus compañeiros e segou todo o que poidera quedar do seu 1dear~o. Vmtecmco se volcar na celebración, porque extraña que ainda hoxe haxa 

é fundamental, tanto para Pon-moitos galegas que descoñe- anos despois da morte do ditador, o seu nome segue a _soar de ~agar, ganando espazo 
tevedra como para toda Galiza" cen a sua existéncia porque a 

pero distando moito do recoñecemento que merece a figura má1s relevante do século. explica Luis Bará, concelleiro de 

~ 
educación franquista borrou a 

Cultura en Pontevedra e res-pegada do galeguismó". Quen 
ponsábel do programa de come-isto afirma é Avelino Pousa An- ambiente da xente, foron os do que Castelao propagaba. A do non hai mito que non sexa moracións. telo, presidente da Fundación anos nos que foi máis coñeci- situación ten que cambiar e o coñecido. Castelao é coñecido 

o · Castelao que o dia 7 de Xanei- do. Lago borrouse o seu nome seu nome trascender, incluso e querido polo nacionalismo, 
O concelleiro de Cultura de Vi- ar ro inaugurará en Vigo un ano e ninguén sabia del até o ponto naqueles que non eren nel" co- nen sequer no seu conxunto, e 
go, Carlos González Príncipe m, que se lle apresenta cheo de que cando editei por vez pri- menta Diaz Pardo. o remédio está en promover a 
entande que este vai ser o ano se actividade. Avelino Pausa co- meira en Galaxia Os vellos non releváncia da sua persoa". Con "da explosión de Castelao. A G. ñeceu a aquel Castelao que deben de namorarse fixen un- Unha situación a correxir ese fin o BNG apresentou no democrácia foi unha excepción m1 engaiolába coa sua palabra, ha tirada optimista de 5000 Parlamento a declaración da 
neste país no século XX e el é de que convencía mesmo como a exemplares e vendéronse os Diante do ano no que se come- obra de Castelao como Ben de 
froito desa história porqu~ era ac el lle aconteceu despois de 300 dos subscritores da edito- morará o cincuenta aniversário Interese Cultural, aprobada pala 
un verdadeiro demócrata. E pre- ve asistir a aquel mitin no Teatro rial. Hoxe a maior parte da do seu pasamento várias son Cámara p~ro ainda non feíta 
ciso comprometerse arreo na di- ro Principal que mudou a sua vi- xente sabe quen é" afirma del as iniciativas promovidas para efectiva. "E a maior figura de vulgación desta importante figu- 01 da. "Daquela estaba en Com- Riego quen defende que a pre- q1:.1e muden os dados tirados do protección xurídica do patrimó- ra histórica e política do país". de postela, era o 1 O de Maio de séncia de Castelao entre os inquérito feíto por A Nosa Terra. nio cultural, impediría que a sua 

te: 1931 e escoitar a Castelao galegas ten que ser contínua e A deputada do · BNG Pilar Gar- obra tora expoliada, sacada do Toma de conciéncia do país aL captoume para sempre. Tiña non cinguirse aos fastos do cia Negro apresentou várias ini- país e que se especulase con 
to carisma e quedei marcado co- ano, afirmación que aproveita ciativas parlamentares para que ela. Castelao merece un trata- O congreso organizado pola de mo galeguista para toda a vida. tamén para poñer sobre aviso a obra de Castelao se promova mento digno e unha populariza- ASPG e o departamento de Fi- ce Logo participei xa activamente da necesidade de que as co- e se dé a coñecer" entre a pobo- ción do seu traballo. Tamén se loloxia Francesa e Galega-Por- Al nas reunións que facian" lem- _ memoracións non poden mer- ación. "A ignoránCia arredor da esixirá que a sua obra sexa ex-

tuguesa da Universidade da Co- OL bra facendo gala de ser dos mar a celebración do Día das sua figura resu'lta expresiva posta con dignidade" defende 
ruña a fins do pasado mes de primeiros que leu o Sempre en Letras Galegas adicado a Ma- dunha situación lamentábel de Garcia Negro. 
Novembro abriu o apartado de A Galiza fóra do exílio. Ten von- nuel Murguia ao seu ver, "moi falta de .coñecemento de nós 
análise e debate sobre os estu- ra tade Avelino Pousa de facer descoñecido e moi admirad·o mesmos e nosa história e que Meses antes do comezo do 
dos arredor da figura de Caste- pr neste ano "topo 0 que humana- por Castelao". cómpre correxir urxentemente 2000 xa o Concello de Ponteve-
lao. O profesor Carlos Paulo di mente poda" porque entende 

porque a fractura é brutal" afir- dra se tiña adiantado na precia-
Martínez Pereiro considera que U1 que é a ocasión de comemorar Tamén Isaac Diaz Pardo des- ma a deputada nacionalista. mación do Ano Castelao. A ins-
a numerosa alfluécia de xente e á a un home aoque define "pola taca a efectividade coa que se Apresen-ta duas vias para mu- titución local artellou todo un 
o interese mostrado no conxun- SE 

sua xenerosidade a Galiza, á eliminou da história o nome de dar a situación: "a primeira seria amplo programa de actos con 
to do programa mostran que pa- H terra e á xente cunha obra efi- Castelao. "O franquismo fixo actuando no ensino e para iso continuidade durante todo o ano 
ra "unhas minorias con amor ao ti'li caz e continua". 

todo o posíbel por ocultar a haberia que comprometer aos e especial fincapé na divulga-
país é unha referéncia inexcu- pr guerra civil e agora as causas responsábeis educativos, ao ción da vida e a obra do rianxei- sábel pero, no xeral, privilexiou- C1 Do tempo é tamén o presidente se están reconstruíndo. O p_en- próprio profesorado, a entida- ro que tantos vencellos tivo coa 
se unha espécie de prestíxio in- dé da Académia Galega, Francis- samento social e político de des e organiiacións pedagóxi- cidade do Lérez. "A declaración 
tocábel, 'bo sentido etimolóxico ur co Fernández del Riego que Castelao é o atranco para dalo cas e sindicais, incluíndo á Uni- provocou un efecto en cadea e, 
de engado e non a releváncia ce -participou xa, na antesala do 

a coñecer. Outórganse meda- versidade que precisaria unha aos poucos, fóronse sumando á 
política á que el subordinaba to- ql ano, do acto que a institución 

llas co seu nome a xente que maior implicación. Outra vía se- comemoración outros concellos, 
do. É unha situación ambigua e ql celebrou para lembrar a faceta seria capaz de metelo no infer- ria sociopedagóxica e abran- a deputación e mesmo a Xunta. 
contraditória. O seu pensamen- re académica de Castelao. "Co-

no. O _que pasou cos seus re~- gueria a toda a povoación e, ·aueremos conseguir mediante 
to é actual e o recoñecimento ur . ñecin tres etapas del. Fun 

tos non teria acontecido se v1- para iso, teríanse que compro- un conxunto de actividades que 
está a ir unido á toma de o compañeiro en actividades po-

viran persoas como Seoane ou meter os poderes públicos e os Castelao sexa coñecido. Os da-
conciéncia de país". Defende p~ 

líticas e daquela tiña unha po-
Lorenzo Varela, fíxose por ig- meios de comunic~ción de titu- dos do inquérito teñen unha cla-

Martínez Pereiro a urxéncia de gr 
pularidade asombrosa. As noráncia. O problema está en laridade pública. E desolador ra explicación, a falta de presén-

considerar a sua obra como "pa-Cousas da vida chegaron ao 
que non se quere facer nada que se fale de desmitificar can- cia no ámbito cultural e o silén-
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trimónio público, de fácil acceso 
para todos, que se a9hegue a 
leitura e a reflexión . E unha fi
gura de tal grandeza que permi
te o seu achegamento sen me
diación, nel podémonos recoñe
cer e ser recoñecidos". 

Alberte Ansede, presidente da 
ASPG, non dubida á hora de fa
lar de "despilfarro do poder au
tonómico que non se empregou 
no coñecemento da nasa cultu
ra. Non se difunde o estudo en
tre a poboación que queda á 
vontade dos máis ideoloxizados 
e interesados. Castelao é a figu
ra nacional e é sorprendente 
que non se utilice para dar iden
tidade e coeréncia ao país e ten 

que converterse en elemento 
fundamental do sistema educati
vo". Fala tamén Ansede da di
namización que promoveron "os 
sectores que máis se identifican 
con el que foron quen de arras
trar ao poder institucional. O re
sultado pode ser aceitábel se 
somos quen de dalo a coñecer 
como a grande figura nacional e 
achegar a sua obra á xente". 

Pola contra, para Carlos Casa
res, presidente do Consello da 
Cultura e responsábel da edito
rial Galaxia, os resultados do in
querito non deixan de ser "sur
prendentes" xa que pensa que a 
figura de Castelao é das máis 
divulgadas no país. "Coido que 

é unha das figuras de antegue
rra e posguerra máis coñecidas 
na Galiza. Por exemplo, todos 
os escolares teñen que estudar 
contidos nos que se explica a fi
gura e a obra do de Rianxo. Po
lo tanto surprendeme o escaso 
coñecimento, non tanto nas per
soas de maior idade", comenta. 

Se o coñecemento popular de 
Castelao se apresenta como un
ha débeda que debe ser resalta, 
para o profe sor e vicepresidente 
da Fundación Castelao, Henri
que Monteagudo, quedan ainda 
fortes baleiros en canto ao estu
do e investigación. "Hai lagoas 
poucos explicábeis. Anos da 
sua biografia en branca e dados 

Un abano de actos para todo o cino 
O concello de Pontevedra botará a 
andar o día 7 de Xaneiro a progra
mación do Ano Castefao coa apre
sentación dos prémios Sempre en 
Gafiza de ensaio e Castefao de Hu
mor Gráfico e un acto institucional 
de apertura coa intervención de Isa
ac Diaz Pardo e o alcalde de Ponte
vedra, para o dia 8 inaugurar o rotei
ro pola Pontevedra de Castelao. 
Queda por diante un ano cun nutri
do programa debullado en música, 
teatro, exposicións, arte e literatura, 
audiovisuais, debates e congresos, 
todos organizados arredor da figura 
do nacionalista e en colaboración 
con diversas organizacións, como a 
Aula Castelao de Filosofia, a ASPG 
ou a Fundación Castelao. 

A intención do concello é que du
rante todo o ano Castelao esté 
presente na vida da cidade, cunha 
difusión que prenda para o futuro. 
Unha mesma filosofia que anima 
á ASPG que conta, segundo o 
seu presidente, "chegar a unhas 
100.000 persoas con distintas ac
tividades como son a exposición 
producida en colaboración co 
Concello de Pontevedra e a Fun
dación Castelao, un audiovisual e 
unha obra de teatro coproducida 
coa compa-ia Espello Cóncavo 
que se nutre dos seus textos . e 
que, pola número de peticións de 
representacións anunciase como 

o pensamento politico, social e 
histórico de Castelao. Pola sua 
banda, as estacións de ferrocarril 
das principais cidades galegas 
acollarán unha exposición produ
cida por Renfe e A Nosa Terra so
bre a figura do rianxeiro. 

Desde os balcóns do Concello de 
Rianxo e do pazo do Martelo le
ranse na mañá do dia 7 párrafos 
do discurso Alba de Glória e, pou
co despois, proxectarase a pelí
cula Miss Ledya nun dia no que o 
pleno do concello aprobará unha 
declaración institucional e se fa
rán diversos actos de homenaxe 
ao ilustre rianxeiro, entre eles, un 
acto cívico dos seus viciños que 
terá lugar o dia 9 de Xaneiro. En 
Rianxo terá lugar tamén dos dias 
25 a 29 de Xaneiro as Xornadas 
de estudo organizadas pala Con
selleria de Cultura da Xunta de 
Galiza e que reunirán a máis de 
trinta estudosos da sua figura. 

O concello de Vigo fará rotar po
los centros de ensino que o solici
ten a exposición Castelao para 
nenos e nenas, producida por A 
Nosa T erra. En preparación está 
unha mostra de pintura de Caste
lao cos fondos do Museo Munici
pal e unha bibliográfica a meio 
dos fondos da Fundación Penzol. 

unha marca no teatro galega". En - O museo virtual de Castelao, que 
Outubro, ASPG e Concello de pon en marcha o Consello da Cul-
Pontevedra organizarán un con- tura, darase a coñecer o vindeiro 
greso que pretende reflectir sobre 7 de Xaneiro, "ainda que non de 

forma completa". Carlos Casares 
explica que s_e instala na páxina 
web que posue o Consello. "Supo
ñemos terá moita aceitación xa 
que a paxina web recebe unha ca
tro mil consultas mensuais", di. 
Neste museu haberá tres niveis: 
un para os máis activos, de acce
so sinxelo a unha biografia do po~ 
lítico, escritor e debuxante de 
Rianxo adaptada aos novas leito
res. Xa nun segundo nível pretén
dese atraer aos leitores adultos, 
que poden consultar parte da obra 
de Castelao. "Aos investigadores 
estaría dirixido un terceiro nível 
que os achega tanto á obra gráfi
ca como á literária. Esta é a parte 
que ainda está por rematar debido 
a que non están resaltos os direi
tos de autor", comenta o presiden
te do Consello da Cultura. 

Sete volumes editará este ano 
Galaxia para facer un compendio 
da obra de Castelao. O pirmeiro, 
que estará proximamente. nas li
brarias, recolle a obra literaria. Pe
ro tamén se reeditará o Sempre 
en Galiza e outros textos políticos 
menos divulgados, ademáis dun 
volume no que se recolle a corres
pondéncia. Galaxia tamén promo
ve publicacións sinxelas como 
"Pequena escolma", con cantos e 
o discurso Alba de Gloria, ou Cin
cuenta Cousas da Vida, unha se
lección de debuxos, "co ánimo de 
popularizar a sua figura no ano do 
cincuenta aniversário". A edición 
da obra de Castelao por parte de 

Luís Borá 

colocados erroneamente. O pe
riodo da guerra témolo case en 
branco, pídese a gritos facer un 
catálogo da obra artística xa 
que siguen aparecendo obras 
novas e continuase especulan
do de forma escandalosa. A sua 
obra ten moitos leitores, como 
mostra o número de edicións 
dos seus títulos, pero falta ainda 
unha divulgación máis popular". 
Confia Monteagudo que no 
2000 se de un paso importante 
para ter "unha imaxe global e in
serilo no seu contexto. Houbo 
institucións moi receptivas que 
estimularon a outras e o abano 
de comemoracións se ocupará 
tanto do aspecto máis erudito 
como da promoción popular".• 

Galaxia incidirá na imaxe positiva 
que se ten do galeguista, segundo 
Casares. "Cando un personaxe é 
un mito coma el, afondar na sua 
obra, nas suas cartas, etc pode 
ser motivo de decepción para o in
vestigadore. Con Castelao, non só 
non se desvirtua o mito, senón 
que nos achegamos a unha figura 
humana moi interesante". 

A Fundación Castelao convocou 
unha reunión prévia con represen
tantes de diversas institucións e 
entidades co fin de coordinar as 
actividades programadas. O dia 7 
protagonizarán, como cada ano, o 
acto relixioso e a oferenda floral 
diante do Panteón de Galegas 
Ilustres no que está enterrado 
Castelao a seguir, nesta ocasión, 
por unha acto cívico coa interven
ción de Pausa Antelo, Miguel Fer
nández Lores, Xosé Sánchez Bu
gallo e Carlos Casares, -entre ou
tros •. pechando o presidente da 
Xunta, Manuel Fraga. Ese mesmo 
dia, o presidente da Fundación, 
Avelino Pausa Antelo, lerá uriha 
declaración institucional no conce
llo de Vigo. O dia 30 de Xaneiro 
comemorarán o aniversário do na
cemento de Castelao cunha xunta 
xeral dos membros en Rianxo. Se
gundo os sus responsábeis, a 
Fundación prestouse á colabora
ción con distintas entidades e, froi
to diso, inaugurarase o 28 de Xuño 
a exposición patrocií\ada pola Fun
dación CaixaGalicia e comisaria<=.la 
por Núñez Seixas e Carlos Valle.• 
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A correspondéncia 
continuará sen ser 
publicada na sua 
. totalidade 

A editorial Galaxia publicará un 
volume de correspondéncia de 
Castelao, pero na gaveta queda
rán ainda unha morea de cartas 
que non verán a lus neste ano. 
"Vai ser un volume novidoso, de 

· Castelao gárdanse perto de ca
tro mil cartas" sinala Carlos Ca
sares que se queixa de non po
der publicar todas as 
desexábeis, especialmente as 
que mantiveron en contacto ao 
político de Rianxo cos persoei
ros bascas. "Algunhas das que 
se gardan na Fundación Sabino 
Arana publicáronse en Castelao 
y los vascos, un libro de Anasa
gasti, pero hai outras cuxo acce
so só está permitido por Xavier 
Arzallus. Non pudemos conse
guir o seu permiso" sinala. 

Un bo feixe de cartas está en po
sesión de Francisco Fernández 
del Riego que as mantivo 
enterradas até o fin da ditadura. 
"Publicáronse moitas pero ainda 
quedan algunhas interesantes 
para coñecer a verdade histórica. 
Houbo polémica entre o Consello 
de Galiza co galeguismo 
clandestino pero o ponto de vista 
e os obxectivos eran os 
mesmos. Non coincidían nas tác
ticas pero o conflito non podia 
ser forte porque todos eran gale
guistas" afirma del Riego que de
senterrou a correspondéncia 
chegando a democrácia pero 
non considerou "oportuna a sua 
publicación". Non entanto, o pre
sidente da Académia afirma que 
el mesmo se encargará da 
edición do legado de Castelao 
que obra no seu poder. Doutra 
opinión é Isaac Diaz Pardo. Des-
pois do moito que se ten talado 
das cartas ocultas de Castelao, 
considera ainda que non se de
ben facer públicas, que respon
den a un momento especial e 
que non "é agora momento de 
remexer nese tema". 

"As cartas non modifican moito 
o que se sabe, mostran a imaxe 
da sua personalidade como 
cando di que lle apetece darlle 
unha labazada a Vicente Risco 
pero logo apertalo entre os 
seus brazos. Era un home dun
ha grande xenerosidade que 
participou en polémicas políti
cas pero non.de 
enfrontamentos" comenta Ave
lino Pousa Antelo. 

Henrique Monteagudo 
participou en todo o proceso de 
recolección da correspondéncia 
de Castelao. Considera o estu
doso que "non hai ningun 
segredo, pero si persoas que 
posuen cartas importantes e 
que non queren dalas a coñecer. 
A colección de Rodolfo Prada e 
a correspondéncia cos galeguis
tas do interior quedan ainda por 
facerse pública" comenta. Acla
ra que o interlocutor político de 
Castelao no mentado debate 
non é Ramón Piñeiro senón Fer
min Penzol, que pasou a empre
gar o pseudónimo de Santiago 
Poi. "Cando Piñeiro volve de en
trevistarse en Paris con Caste
lao cólleno preso e desde a ca
dea non pode influir e ser inter
locutor de Castelao. O seu pos
ta é ocupado por Penzol que 
emprega as claves de escrita e o 
seu pseudónimo" explica.• 
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Lores governará en solitário. cos orzamentos prorrogados 

O BNG de Pontevedra 
agardará vários meses para negociar co PSOE 
-0- A. EIRÉ 

O BNG non desbota unha no
va negociación co PSOE en 
Pontevedra, pero non antes 
de tres meses e, "unicamente 
se existen sinais claros de 
que se pode restaurar a con
fianza", segundo o alcalde 
Miguel Fernández Lores. 
Mentres tanto, governará en 
solitário, con pactos pontuais 
e os orzamentos prorroga
dos. Os socialistas, pola sua 
banda, afirman que queren 
entrar no Governo municipal. 

"Fixémoslle un novo traxe ao Lo
res". A frase do voceiro municipal 
socialista de Pontevedra, Rober
to Taboada, xa se fixo relembra
da e pándiga, despois de que 
PSOE e PP reformasen en comi
sión os orzamentos apresenta
dos polo Governo municipal. Pe
ro o alcalde nacionalista non está 
disposto a apresentarse cun tra
xe que non é da sua medida ide
olóxica e confeccionado polos 
seus contrincantes. Asi que, dis
posto a "exercer as nosas res
ponsabilidades de governo", de
cidiu non levar os orzamentos ao 
pleno e prorrogar os do ano an
terior, "porque é o máis benefi
cioso para os cidadáns". 

Co seu traxe orzamentário do 
ano pasado e os patróns que 
Roberto Taboada e Xosé Luís 
Pedrosa confeccionaron, os na
cionalistas vanse apresentar á 
cidadania. Como teñen a pro
posta de populares e socialistas 
por escrito, mostraranlle aos 
pontevedreses como ambos 
partidos na oposición pretendian 
que só se adicase 1 millón de 
pesetas para xardins. O cimen
tério de San Amaro pasaba dun
ha consignación de 75 millóns 
para nichos (só hai dez disponi
beis nestes momentos) a tan só 
1 millón segundo o pacto de so
cialistas e populares .. Os quince 
millóns de subvencións para en
tidades, pasaban a cero. As ac
tividades do ano Castelao de 20 
millóns a 10; a Xuventude de 18 
a 14 millóns. A promocionar a 
cidade só adicaban 1 millón de 
pesetas, fronte aos 15 que tiñan 
consignados os nacionalistas. 

lmposibilidade de governar 

Segundo o BNG, quedaban sen 
orzamentos o arranxo dos verti
dos á ria, as instalacións no rural, 
algunhas xa consignadas; o pla
no de compostaxe ou o arranxo 
de fontes ... En obras, os 1.200 
millóns consignados ficaban en 
pouco máis de 300. Tamén que
daba desbaratado o Plano Estra
téxico da Comarca. O orzamento 
só aumentaba, segundo a pro
posta de socialistas e populares, 
para bombeiros, informatización 
de coléxios e convénio coa Cá
mara de Comércio, que se dobla
ba de 1 O a 20 millóns . . 

A proposta apresentada polo 
PSOE e aprobada en comisión 

f . i. f ; t" .. 

Miguel F. Lores saúda a Roberto Taboada durante o pleno de investidura. A.N.T. 

· cos votos do PP imposibilitáballe 
governar aos nacionalistas. Non 
só non lles permitían endebedar
se, negándose a unha petición 

. de crédito de 900 millóns de pe
setas, senón que o Governo mu
nicipal perdia toda a capacidade 
de decisión sobre o diñeiro, pois 
todos os expedientes de todas 
as transferéncias de crédito de
berían pasar pala intervención e 
lego aprobarse no pleno. 

Segur-ido o alcalde Miguel Fer
nández Lores, na prática, esta 
medida paralisaria totalmente a 
actividade municipal, pois terian 
que celebrar, polo menos, un 
pleno cada semana. Tampouco 
poderian modificar unha só pra
za de traballadores nen remode
lar nengun servizo municipal. 

Pero se o traxe confeccionado 
polo PSOE e cosido cos votos 
do PP convertia ao alcalde Lo
res nunha figura representativa 
vestida de fuliqueiro, o que a fia 
man fixeran os nacionalistas xa 
estaba apresentado ás asociaci
cóns de viciños e Consellos Te
rritoriais. Con eles consensua
ron algunha costuras, metéron
lle na direita, afloxaron na es
querda .. . Ao final todos coincidi
ron que os orzamentos eran ben 
feitiños. Agora o PSOE e PP te
rán que darlle canta a estas 
asóciacións, moitas delas ben 
proclives ás suas teses políti
cas, das causas palas que deci
diron vestir ao alcalde sen con
tar con eles e algunhas están 
dispostas a sair á opinión públi
ca, afirmando que bon foi que 
os nacionalistas non aceitasen o 
que nen os vellos do hospício 
retratados por Castelao admiti
rían como esmola. 

As negociacións futuras 

"Non vai haber negociacións 

como eles queren que as ha
xa, só consensos pontuais. 
Despois de tres meses, polo 
menos, se demostran que que
ren un pacto sério, con bases 
sólidas, que dure toda a lexis
latu ra, sentaremos a falar", 
afirma Fernández Lores. O al
calde nega en redondo que es
ta sua postura teña algo que 
ver coas eleicións: "as elei
cións non influen nesta nasa 
decisión. Despois de que ra
chasen o acordo do Governo, 
escrito e asignado, pactando 
co PP, non podemos negociar 
outravolta como se non pasa
se nada. Os acordes están pa
ra cumprir e necesítase con
fianza por parte dos que os 
asinan; nós non podemos ter 
agora nengunha confianza no 

PSOE. Se nos queren sacar o 
Governo que apresenten unha 
moción de censura". 

Ainda que Lores afirma que até 
de agora o pacto co PSOE fun
ciono u ben "cumprindo cos 
compromisos de governabilida
de coas tensións léxicas", os 
nacionalistas está convencidos 
de que o PSOE o que tentou 
sempre era que o BNG non pui
dese governar, opoñendose a 
toda acción ou proposta que 
non fose sua ou que non puide
se capitalizar mediáticamente. 
Poderian citarse como exem
plos a postura que tomaron os 
socialistas coa peonalización, 
co aparcamento da praza de 
abastos, ao que se opuxeron 
até última hora por máis que o 

A. EmÉ 

A errada estratéxia 
do PSdG--PSOE 

Logo das eleicións municipais, venceu no PSdG,PSOE a postura pro, 
clive aos acordos co BNG. Ao pouco tempo, os intentos de reconci, 
liación e as análises internas leváronos á conclusión de que, para os 50, 

cialistas, era necesário alcamallar os governos municipais con alcaldías 
do BNG se non querian desaparecer da cena política neses concellos, 
poñendo como exemplo municípios onde socialistas e nacionalistas 
pactaron a pasada lexislatura. Non existiu unha directriz global de Pé, 
rez T ouriño, deixándolle a cada município a capacidade de. actuar ao 
seu xeito para impedir o éxito do governo municipal. A diferéncia está 
na sua capacidade política, na situación relativa a respeito do BNG e 
do apoio dos meios de comunicación. Esta estratéxia é, cando menos, 
moi discutíbel a respeito tanto da confirmación do seu proxecto políti, 
co, coma da rendabilidade a curto prazo, que é a óptica coa que enxer, 
ga a dirección socialista galega. Os inquéritos demostran que o PSdG, 
PSOE segue a descender en votos nestes concellos, men¡:res BNG e PP 
aumentan o número de sufráxiqs incluso nas localidades nos que na, 
cionalistas e socialistas comparten governo con alcaldía dos primeiros 
e cun BNG que se esforza en difundir a idea de que o pacto funciona.• 

recollesen no seu programa; a 
oposición aos orzamentos da 
fundación do Pazo de Cultura 
ou do Instituto Municipal de De
portes. 

Para o governo municipal, o 
PSOE se non gastaba dos orza
mentos puido absterse e, ao es
tar empatados a concelleiros 
BNG e PP, decidía o voto de ca
lidade do alcalde. Pero non o fi
xo. Optou por xogar forte mália 
a que no convénio se compro
metia a aprobar os orzamentos 
e, logo, decidir se entraban ou 
non no governo. Agora preten
den formar parte do governo pe
ro desde unha posición de forza 
e os nacionalistas decidiron non 
ceder e botarlles o pulso. 

Cronoloxia dos feitos 

A cronoloxia dos feitos demos
traria, segundo o BNG, que o 
debate orzamentário era o mo
mento escollido por un PSOE 
pontevedrés dividido e inactivo 
para facerse notar. O 1 de Ou
tubro comezaron nacionalistas 
e socialistas a falar dos orza
mentos. O BNG demandoulles 
as propostas programáticas pa
ra telas en canta, pero, segun
do os nacionalistas, "os socia-
1 i stas non apresentaron nen 
obras concretas nen a filosofía 
dos orzamentos". O BNG acú
saos de non tentar tan sequer 
condicionar os orzamentos , 
pois non é que non lles 
apresentasen a eles propostas, 
senón que tampouco o fixeron 
publicamente, "cando o mesmo 
pacto os faculta para expoñer a 
sua posición publicamente atra
vés dos médios de comunica
ción". Roberto Taboada sostén 
que é o BNG quen non quere 
pactar co PSOE e que os orza
mentos son unha desculpa. 

Os socialistas alegan que o 
BNG lles entregou os orzamen
tos con pouca antelación, pero 
Fernández Lores afirma que o 
fixeron 15 dias antes de apre
sentalos en comisión e que se 
non os pecharon antes foi agar
dando as propostas dos socia
listas, "o que lle repetimos en 
várias ocasións é que tiñamos 
que aprobalos antes de fin de 
ano, como é preceptivo". 

Os nacionalistas afirman que os 
socialistas se negaron a recoller 
o borrador de orzamentos que 
lles enviaron e que tiveron que 
remitirllo á casa. Desde aquelas, 
tampouco asistiron ás reunióris 
que viñan mantendo todos os 
Luns ás 12:30. O Mércores 15 
de Decembro tivo lugar unha 
reunión que se prolongou até al
tas horas· da noite, pero os socia
listas negáronse a fixar un calen
dário. Dous dias antes de cele
brarse a comisión, Roberto Ta
boada reuniriase no seu despa
cho co voceiro popular, Xoan 
Luís Pedrosa, e confecionarian 
en tan só 45 minutos o traxe no
vo que se negou a vestir Lores.• 
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De esquercla a direita, AgirT'e, Camps, Ansotegui e Francisco Garcia, durante a reunión de traballo en Compostelo. A PANARO 

A xu ntanza das direccións políticas celebrarase o 28 de Xaneiro en Bilbao 

BNG, PNV e CiU queren a reforma 
do Estado na próxima lexislatura 
-0- PAULA CASTRO 

Conseguir que na próxima le
xislatura "se avance no desen
volvimento do estado español 
como estado plurinacional, plu
ricultural e plurilingüfstico", é 
un dos pontos básicos que re
collerán os programas eleitorais 
das distintas formacións asi
nantes da Declaración de Bar
celona para as eleicións xerais 
do próximo 12 de Marzo. Asi 
quedou recollido no borrador 
de "compromisos programáti
cos comuns" adlantado polos 
coordenadores do BNG, PNV, 
CDC e UD, logo da xuntanza 
celebrada en Compostela, o 
pasado Martes 4 de Xaneiro. O 
programa definitivo será ratifi
cado pota dirección política na 
reunión que se celebrará en Bil
bao o próximo 28 de Xaneiro. 

Trátase, segundo explicou o re
presentante do BNG, Francisco 
Garcia, de que en cada un dos 
programas eleitorais aparezan 
formulados, baixo o epígrafe de 
"compromisos programáticos 
comuns", aqueles obxectivos a 
acadar ao longo da lexislatura 
polas organizacións nacionalis
tas a nível estatal. 

Entre outros aspectos, a perfilar 
na xuntanza de Bilbao, sinálase 
a· necesidade de avanzar no re
coñecimento do carácter plurina
cional, pluricultural e plurilingüís
tico do estado, acadar a reforma 
efeitiva do Senado e de institu
cións como o Tribunal Constitu
cional, conseguir a efeitivización 
da execución das competéncias 
exclusivas que existen xa no ac
tual marco constitucional, ampliar 
a pr(esenza nos ámbitos estatais 
e internacionais e incrementar a 
proxección internacional de cada 
unha das nacións. 

Pactos post-eleitorais 

A respeito das posíbeis repercu-

sións que puideran ter os pactos 
posteleitorais acadados por cada 
unha destas formacións logo das 
eleicións de Marzo, os coordena
dores da Declaración de Barcelo
na aseguraron que non interferi
rán nestes compromisos. Para 
alonxar toda posíbel dúbida ao 
respeito, Josep Camps, represen
tante de Convergencia Democrá
tica de Catalunya sinalaba que 
"os compromisos que nós subs
cribamos nos acordes políticos 
do dia 28 son compromisos que a 
coalición asume. Compromisos 
eleitorais que non só se expresan 
no próprio documento eleitoral 
senón tamén no documento do 
plano de traballo que estamos 
poñendo sobre a mesa para o 
ano 2000 e que vai dirixido a que 
se convirtan en realidades". 

Nese sentido, aclaraba tamén 
que "van incidir na actividade 
dos nosos grupos parlamentá
rios no Congreso, no Senado e 
no Parlamento europeu, sexa 
cal sexa a decisión que CIU te
ña que adoptar en relación á go
vernabilidade do estado". Unha 
opinión corroborada polo repre
sentante de Unió Democrática, 
Doménec Sesmilo. 

Na mesma liña se posicionaba 
o representante do PNV, Ricar
do Ansotegui, quen ademais es
p·ecificaba que "ao único que 
irnos apoiar até o 12 de Marzo é 
a lñaki Anasagasti que é o por
tavoz do PNV. Apartir das elei
cións xa veremos que posición 
e que xogo taremos no Congre
so dos Deputados". Ansotegui 
facia referéncia tamén ao 
"amargo sabor de boca" que lle 
quedou ao PNV logo de apoiar 
a investidura de José Mª Aznar 
e dos reiterados incumprimen
tos dos acordes asinados da
quela, ''fundamentalmente todo 
o que afecta ao desenvolvimen
to estatutário, que estivo blo
queado ao longo dos catro 
anos, sen entrar xa no tema do 

proceso de paz, onde a postura 
inmobilista de Aznar está dificul
tando que avance". 

A presenza do representante do 
PNV obrigou a facer referéncia 
ao frustrado proceso de paz e a 
recoñecer a auséncia dunha de
claración conxunta nese progra
ma base apresentado. Ainda asi 
Garcia especificou que, sen em
bargo "ten habido coincidéncia 
nos prantexamentos expresados 
tanto por CIU como polo BNG a 
respeito da necesidade de ato
par unha solución política, recla
mar ao governo Aznar a adop
ción das medidas que o governo 
basca e o próprio congreso dos 
deputados ten adoptado neste 
sentido e formular, á própria or
ganización, a esixéncia do aban
dono das armas, alén de amosar 
o respaldo ao posicionamento 
que tañen mantido neste proce
so as forzas nacionalistas". 

Autodeterminación 

O recoñecimento do direit)> de 
autodeterminación no figúrará / 
nos acordos programáticos co
mo tal. O representante do 
BNG, Francisco Garcia, explica-· 
ba que "nós sempre o concebi
mos como un proceso. Nese 
sentido, co recoñecimento das 
nasas respeitivas realidades na-
ci onai s, co recoñecimento do 
estado como un estado plurina
cional e co prantexamento de 
medidas pontoais partindo do 
marco políticó actual, entende
mos que nos permitirá avanzar 
nesa dirección". 

A idea da que se parte, coa ela
boración deste programa base, 
é de que o texto definitivo a 
aprobar na xuntanza de Bilbao 
sirva para apresentar iniciativas 
conxuntas no congreso que per
mitan incrementar a representa
ción tanto a nível estatal como 
internacional de Galiza, Euzkadi 
e Catalunya.+ 

ANOSATERRA 

O Supremo declara nula 
a tramitación urbanística 

7 

de Continente en Pontevedra 
O hipermercado de Continente en Pontevedra pasou por riba 
de todas as normas "urbanísticas coa complacéncia do PP, _ 
segundo se desprende dunha senténcia do Tribunal Supremo 
que confirma un fallo da sala do contencioso administrativo 
do Tribunal Super.ior. O fallo está relacionado coa unión coa 
autoestrada, que se levóu a cabo sen informes preceptivos 
do daquela Ministério de Obras Públicas, hoxe Fomento. Asi
mesmo, o Supremo non admitiu os recursos da Consellaria 

_ de Política Territorial e do concello anterior apoiando a Conti
nente. Contado, o recurrente, Autoestradas do Atlántico 
anunciou que non pedirá a execución da senténcia porque os 
efeitos negativos sobre esta via están subsanados. Ainda asi, 
este fallo impulsa definitivamente outro recurso dos comer
ciantes locais ante o Tribunal Superior contra toda a tramita
ción da licéncia do hipermercado, xa que esta documentación 
ten que emitirse posteriomente ao informe de Fomento e anu
lando esa tramitación tamén é nula a seguinte. Ademais, 
Continente está pendente de licéncia definitiva e ·a conse
cuéncia da recente senténcia e da que poderia emitir o Supe
rior, dase por seguro que o concello non poderá outorgala. 
Por último, Continente tamén incorreu en irregularidades ao 
conectar ao saneamento público un sistema de vertidos con
taminantes procedentes dos talleres do hipermer~ado. • 

A ecotaxa non funciona 
polo seu carácter meramente recadatório 
O Imposto de Contaminación Atmosférica, a coñecida 
ecotaxa, estase a revelarse como inoperativo porque pro
voca unha resposta belixerante por parte das indústrias 
debi(;lo ao seu carácter meramente recadatório. En teoria, 
este tipo de mecanismos, meiante impostos, tratan de di
suadir ás empresas de que reduzan a contaminación que 
emiten. Ao ter un carácter progresivo, o resultado deberia 
de ser que as indústrias contaminantes fosen reducindo 
a contaminación por resultar máis barato investir en me
didas depuradoras que pagar o imposto. No caso da eco
taxa galega non é asi e só serve para recadar unha canti
dade de 2.400 millóns, que a Xunta asegura que se desti
na a financiar actuacións de protección ambiental. Moitas 
das empresas contaminantes realizan emisións por 
debaixo dos límites legais, pero a Xunta non introduciu 
un critério de medición do imposto que si incentivaria a 
r~dución de contaminación e de momento só se aplican 
tarifas por tramos de contaminación emitida.• 

Turismo e modernización do ferrocarril, 
logros do 99 para a Xunta 
"A maior e mellor oferta cultural e musical de España", se
gundo comunicou a Xunta, fixo que once millóns de perso
as acudiran durante o ano Xacobeo 1999 a Compostela. 
Asimesmo o Governo cifra en 450.000 millóns de pesetas 
os beneficios obtidos polos hoteis e restaurantes tras o 
paso polo resto de Galiza de catro millóns e medio de turis
tas. O balance da Xunta inclue non só o plano de financia
mento universitario como un grande logro acadado durante 
o pasado ano senón que inclue entre os triunfos autonómi
cos a modernización do ferrocarril galega, ainda pendente 
como recoñece no Congreso o mesmo Govemo central.• 

/ 

O BG°k das propostas do BNG no Congreso, 
aprobadas 
O deputado do BNG no Congreso, Francisco Rodríguez fi
xo 9 Luns 3 de Xaneiro unha valoración en Ferrol do que 
veu sendo o traballo dos nacionalistas durante esta lexisla- -

tura. Das 120 proposicións non 
de lei apresentadas, o 80% foron 
aprobadas. Ademais, Francisco 
Rodríguez e Guillerme Vázquez 
apresentaron 600 perguntas, ca
tro mocións e tres proposicións 
de lei. Entre as proposicións 
aprobadas en Madrid, o deputa
do ferrolán reseñou as 
relativas á galeguización da to
ponímia e ás indenizacións do 
Estado tras o desastre que pro
vocou o Aegean Sea na Coruña 
no ano 1992. En canto á 
comarca de Ferrol, foron 
menos as proposicións aproba
das, un 30% das que apresen
tou Francisco Rodríguez, pero 
algunhas delas relevantes, se
gunda sinalou, como a constru

Francisco Rodríguez e Guillenne Ción dunha Via de ferrocarril enª 
Yá:zquez: tre Ferrol e As Pontes para o 
transporte de carbón ou a cesión ás administracións ~e 
edifícios que o Ministério· de Defensa tiña abandoados. • 
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·OPtNIÓN 

A COMPOSTAXE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Algo rnáis da rnitade do lixo que xerarnos é 
rnatéria orgánica fermentábel, resíduos pro, 
cedentes da lirnpeza de hortalizas e outros 
alimentos da cociña, restos de comidas, pa, 
pel alimentário de envolver, e restos de plan, 
tas da casa ou do xardin. Trata,se da fracción 
húmida do lixo, médio millón de toneladas 
anuais na Galiza, a razón de médio quilo por 
persoa e dia. T rátase tamén da fracción do li, 
xo máis limpa, libre en orixe de substáncias 
químicas tóxicas, e que pode ser reciclada 
enteiramente mediante procesos naturais. 

Levou tempo convencer a empresas e admi, 
nistracións da necesidade da recollida selecti, 
va da matéria orgánica para a sua reciclaxe 
na forma de compost. Pero hoxe isto xa non 
se discute. As experiéncias de Estella (Nava, 
rra) e de Córdoba son ben coñecidas e de, 
mostran os resultados que se poden acadar. 
En Catalunya e Valéncia abandonaron nos 
últimos anos a idea de construir novas inci, 
neradoras e optaron pola compostaxe, con ou 
sen recuperación de biogás. Mesmo Pamplo, 
na, cidade coñecida polos seu éxitos na reco
llida selectiva e reciclaxe de fraccións inertes, 
propuxo,se incrementar a reciclaxe a través 
da compostaxe, única forma de pasar dunha 
baixa taxa de reciclaxe, inferior ao 15%, a 
outra que supere o 60%. Hoxe, incluso o pla, 
no estatal de xestión dos RSU inclui o ob, 
xectivo de cornpostar corno mínimo o 50% 
da fraccióri orgánira °do "lixo. . . . '.. . 

T~mén Galiza ~onta con vário.s planos co, 
iparcais ,de recollida· selectiva, -reciclaxe e 
á)mpostaxe. Só SooAMA -e a Xunfa seguen 
empeñadas en non separar a mp.tér-ia orgáni, 
ca, xa que o destino que preven para a mes, 
rna é a incmeración. Nisto xuntan,se dous 
negócios suxos, por un lado o. d~ iq.cine, 
ración, e por outro o da coxerac;ión: triáis de 
trinta mil tQneladas anuais de fuel óleo quei, 
marán,se só para secar esa rnatéria or,gánica 
·antes <le envia-la á incineradora. Dous ne, 
gócios financiados coa aportación directa 
( taxas de xestión do lixo) ou indireq¡L{ sub
vendó~ con fqnpos públicos) de ·t9da a po, 
voac;:ión, por mol: das supóstas· mello-ras am, 
bient:iis de am~ás- e0rnbustións (irtcine, 
ración e cbxeración), que constituen a gran
de mentira de toda esta política da Xunta. 

É preciso clarificar algo rnáis este aspecto do 
plano SooAMA. A coxeración é unha alter, 
nativa enerxética mui indicada cando unha 
empresa precisa enerxia na forma de calor, 
ou ben calor e enerxia eléctrica. Se a empre, 
sa construe unha planta de coxeración, ade
cuadamente dimensionada para as suas ne
cesidades de enerxia calorífica, aproveitará a 
rnaior parte do calor que se xera na combus
tión, tnentres que a enerxia eléctrica pode 
introducir-se na rede ou satisfacer as pró
prias necesidades. O resultado é que o ren, 
demento enerxético obtido do cornbustíbel 
ernpregado dup licaria o renderr.ento das 
centrais térmicas convencionais, o que se 
traduciría nunha redución do consumo de 
enerxia primária. A actual normativa abriga 
ás empresas eléctricas a · recoller esa enerxia 
eléctrica a un prezo subvencionado. As sub
vencións son tan forres que muitas empresas 
teñen montado instalacións de coxeración 
mui por riba das suas necesidades de calor. 
Desta forma, o calor xerado despilfarra,se na 
sua maior parte, e a coxeración fica sen as 
indicadas vantaxes ambientais. 

Algo parecido, pero máis grave, é o que oco
rre con SooAMA. A incineradora queirnará o 
lixo, xuntamente cun cornbustíbel auxiliar, 
para xerar enerxia eléctrica. Xéra,se calor ao 
igual que no caso doutros cornbustíbeis, pero 
este calor non se aproveita para secar o lixo, 
prevendo-se enviar os gases á atrnosfera a al
tas temperaturas (250ºC). Porén, instala-se 
unha planta de coxeración para producir ga, 
ses a 300ºC que se empregarán para secar o 

MANvf:L SOTO CASTIÑEIRA 

lixo. A matéria orgánica é,lle imprescindíbel 
a SooAMA para xustificar unha coxeración 
que en realidade nunca precisarla. O negócio 
está na venda da enerxia eléctrica subven
cionada, e na taxa de tratarnento dun resí
duo totalmente inadecuado para a cornbus, 
tión, corno é a fracción orgáñica do lixo. 

O obxectivo de SoGAMA é un mero negocio 
lucrativo, e o seu pro- · 

A.N.T. 

para que a totalidade da matéria orgánica 
do lixo, debidamente separada nos fogares, 
se destine á fabricación_ de compost. 

Porén, neste momento estamos a piques de 
dar un novo paso contrário a unha xestión 
racional do lixo e máis concretamente da 
compostaxe. T rátase do modelo de recollida 
selectiva de SoGAMA, negociado por esta e 

pola Xunta de forma 
unilateral coa empresa xecto carece de calquer 

adaptación ás necesida
des ambientais. Alén da 
grave contaminación 
derivada da incine
ración, a matéria orgá
nica representa algo 
rnoi valioso para os na
sos solos agrícolas; sen 
esta, o deterioro dos so, 
los é progresivo e irnpa
rábel. Abondaria con 
~itar os graves proble
mas de desertización 
que se sofren en toda a 
Europa mediterránea, 
proceso que c9meza co 
ernpobrecernent-o do so-

'O obxectivo de 
' estatal Ecoembes. O 

convénio marco entre 
a Xunta e Ecoembes 
ccmsolida o modelo So, 
GAMA e penaliza os pla
nos comarcais alterna
tivos. Os concellos han 
aderirse a este convé
nio, a non ser que aca
den nunha negociación 
directa con Ecoembes, 
un modelo compatíbel 
coa recollida selectiva e 
a compostaxe da mate
ria orgánica. 

SoGAMA é un mero 
negócio lucrativo, 
e o seu proxecto 
carece de calquer 

adaptación 
ás necesidades 

ambientais" 

lo en matéria orgánica. 

Na Galiza, a cabalo entre a Europa atlántica 
e a mediterránea, ternos elevadas porcenta
xes das nosas terras con déficit de materia 
orgánica, tal como se . pon de manifesto en 
estudos realizados polo CSIC a través do 
lnstitutq Agrobiolóxico de Galicia (Santia
go) ou pola Misión Biolóxica (Pontevedra) 
e continuados polo profesor Diaz.-Fierros da 
Universidade de Santiago (ver ADEGA; 
Cadernos nº 6): toda a produción posíbel de 
cornpost a partir do lixo, non abondaria 
máis que para satisfacer unha pequena por
centaxe das necesidades actuais e a longo 
prazo de matéria orgánica nos solos galegos. 
O déficit actual de materia orgánica nos so
los tense avahado nuns catorce millóns de 
toneladas, e vai aumentando ano tras ano, 
mentres que cornpostando todo o lixo non 
se obterian rnáis alá dunhas duascentas mil 
toneladas. 

Existen ademais estudos que demostran os 
benefícios do ernprego do tompost na ferti, 
lización dos nasos cultivos agrícolas, reali
zados ao longo dos dous últimos anos pola 
Mancomunidade de Concellos do Morrazo, 
que veñen confirmar as previsións feítas a 
partir de múltiples estudos de fora da Gali, 
za. E existe unha povoación claramente 
preócupada polo deterioro ambiental e dis, 
posta a asumir a sua responsabilidade parti
cipando na recollida selectiva. En definiti, 
va, danse todas as condicións necesárias 

A diferéncia entre uns 
e outros modelos está, 
non só, no que debe 

constituir a prioridade á hora de deseñar a 
rec;:ollida selectiva (a matéria orgánica supón 
na Galiza algo rnáis do 50% do lixo, frente 
ao 12-13% que son envases lixeiros), senón 
tamén no feito de que o modelo teña unha 
mínima racionalidade en relación coa nece
sidade de facilitar a participación cidadá e a 
reciclaxe de elevadas porcentaxes de resí
duos. O modelo de SooAMA prescinde da re, 
collida selectiva da materia orgánica, e sen 
embargo é máis caro e complexo que o elixi, 
do para o Morrazo, o Barbanza ou A Coruña. 
Os seus resultados serian incluso rnáis pobres 
en canto a reciclaxe de resíduos de envases. 
Pero se ·quixerarnos introducir a recollida da 
matéria orgánica, partindo do modelo de So
GAMA, a complexidade seria tal que a sua 
aplicación prática veríase grandemente difi
culdada e os seus resultados mermados. 

Estamos nun momento crucial ne . que a ac
ción dos govemos progresistas nas cidí!des, e 
especialmente a sua coordena~~órt e 'apoio 
mútuo frente aos intereses de SOGAMA e 
Ecoernbes será decisiva para os próximos 
anos (pois tamén estarnos a falar dun volume 
de negócio de entre cinco e dez mil rnillóns 
de pesetas anuais só para a xestión dos resí
duos de envases e embalaxes na Galiza).t 

MANum.. SOTO CASTIÑEIRA é Profesor de Enxeñeria 
Química na Universidade da Coruña, Presidente de 

ADEGA e coordenador do número 6 da publicación 
ADEGA-Cadernos, adicado á compostaxe na Galiza. 

5 DE XANEIRO DE 2000 

SOLUCIÓNS 
TÉCNICAS PARA OS 
ENCOROS DO ULLA 

XERARDO PEREIRO 

Pasa o tempo e pouco a pouco clarifican, 
se os intereses dos seus amos. Oespois da 
presentación de máis de 5.000 alegacións 
aos proxectos de encaros do Ulla deseña
dos por Unión-Fenosa, asistimos nestas 
datas a novos episódios córnico-drarnáti, 
cos protagonizados por "Augas apozadas 
de Galicia" e "Unión menos que Peno
sa". As suas actuacións teatrais son "un 
mero trámite" (conversa telefónica cun 
funcionário de Augas apozadas de Gallicia, 
14-12-99), segundo o cal "Augas apoza
das de Gallicia" convoca a "algu.p.s" afec
tados-proprietários que apresentaron ale
gacións aos proxectos na "porta do con
cello" respectivo. Outros actores de re
parto que interveñen na cena son os en
xeñeiros de "Unión menos que Penosa", 
encarnándose a eles mesmos e interpre
tando o papel de "bienintencionados pro
motores de La mejora gallega baseada en 
el progreso hidroeléctrico", e tamén o de 
"más paseos por La campiña gallega ... " 
(palabras pronunciadas na cenificación 
de Agolada o 21-12-99). 

O momento cume da obra chega cando 
alguns dos afecta-dos rnanifesta a sua pos
tura contrária aos proxectos: -"O Con
cello de Lalin oponse aos proxectos por
que estamos en desacorde con que as can
les sexan aberras". E o técnico de "Augas 
apozadas de Gallicia" responde: -''Eso se 
puede solucionar con soluciones técnicas, 
hay soluciones técnicas para todo". 

Neste momento o espectador fica ató
nito e convencido que accións como 
facer o amor tarnén se reducen a solu
cións técnicas como moi ben referiu o 
citado tecnólogo no seu papel de axen
te doble de "Unión menos que Peno
sa". O espectador, se non toma un antf
doto, acaba por pensar que o problema 
é todo de "turbinas". 

A obra acaba coa primeira visita aos te
rrees afectados, e digo prirneira, pola 
virxinidade dos enxeñeiros do gabinete 
de consulting de "Unión menos que Pe
nosa" e dos tecnólogos de "Aguas apoza
das de Gallicia". Virxinidade que se re, 
solverá con "soluciones técnicas". 

Non será un fin de obra sen surpresas e 
incluso con exacu lación precoz cando 
aparece o Castelo de Parnbre sen contar 
con el, menuda excitación, pero ¡que ca
ralla!, "¡ya encontraremos una solución 
técnica para estol" Tamén xorden sen 
contar: mini,hídricas de antigas conce, 
sións silenciadas por "Augas apozadas de 
Gallicia" (como a de Ponte Vilariño); 
pescadores teimudos que saben que a 
enerxia eléctrica producirase cada vez 
máis a partir da enerxía solar; campesi
ños que venderán as suas terras por medo 
a ser mallados corno en Portodemouros 
ou Riaño, e tamén para gañar un diñeiro 
co que comprar un coche ao fillo; ecolo
xistas que falan de corredores inter,hábi
tats, dioxinas e riscos de cancro; profeso
res universitários que elaboran un infor
me de impactos socio-económicos e cul
turais; políticos oportunistas que se opo
ñerán unhas veces, outras veces non ... 

E que xa o dixo un tirano: "A democrácia 
é moi bonita pero pérdese rnoito tempo". 
Neutros tempos se te querian amolar, 
arnolábante e ponto, non lle daban tantas 
voltas nen se burlaban dun, e para a bw.rla 
non coñezo "solucións técnicas".• 

XERARDO PEREIRO é Antropólogo -UT AD
Campus de Miranda do Douro 
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Vários actos denúncian que levan seis meses presos por motivos de con~ciéncia 

. Dous insubmisos galegos nos cuarteis 
serán xulgados o 13 de Xaneiro 
O Tribunal Militar da Coruña 
xulga o vindeiro 13 de Xaneiro 
a dous mozos coruñeses acu
sados de deserción por terse 
declarado insubmisos despois 
de ter comezado a facer a míli. 
Os "insubmisos nos cuarteis" 
Alberte Naya e Joseph Ghani
me López levan seis meses 
presos no cárcere militar de 
Alcalá, penal no que están 
ingresados outros cinco in
submisos procedentes dou
tras partes do Estado español. 

As organizacións antimilitaristas 
galegas están a desenvolver vá
rias campañas que coinciden coa 
vista contra os antimilitaristas ga
legos e o mesmo dia do xuízo es
tán previstos actos reivindicativos 
diante do Tribunal Militar coru
ñés. A condena para os dous 
mozos poderia ser de dous anos, 
catre meses e un dia de prisión. 
Oeste xeito, continuarían no cár
cere un ano e once meses máis, 
xa que computan os seis meses 
que levan no cárcere. Contado, 
antes poderian aceder ao terceiro 
grao penitenciário. 

En menos de dous meses terán 
pasado polo Tribunal Militar da 
Coruña dezasete persoas acusa
das de delitos relacionados coa 
obxección de consciéncia e o an
timilitarismo. O xulgado coruñés 
centraliza unha actividade puniti
va que non se coñecia desde 
meiados da década, cando · os 
xuízos aos insubmisos tiveron 
unha grande expansión. Entre o 
colectivo das dezasete persoas 
encausadas, trece están acusa
das por accións non violentas 

emarcadas na campaña pola in
submisión nos cuarteis e as res
tantes catro persoas son propria
mente insubmisos nos cuarteis. 

A insubmisión nos cuarteis tora 
posta en prática hai vários anos 
por primeira vez no Estado polos 
antimilitaristas galegos Elias Ro
zas e Ramiro Paz, que foran inter
nados en Alcalá pero que xa es
tán en situación de liberdade, des
pois de ter cumprido unha pena 
de dous anos, catro meses e un 
dia prisión. Agor_a tócalle a quenda 
a Alberte. Naya e Joseph Ghani
me. Posteriormente, o 18 de Xa-

neiro, tamén na Coruña, o Tribu
nal Militar xulgará aos insubmisos 
bascos nos cuarteis, Alberto Este
fanía Hurtado e José Ignacio Rollo 
Prieto e o 25 de Xaneiro terá lugar 
o xuízo contra Javier Gómez Sán
chez e Mikel Sánchez Molinero, 
encausados por ter participado 
nunha acción antimilitarista non 
violenta contra o Governo militar 
de Silbo. Os pasados 23 de No
vembro e 16 de Decembro houbo 
outros dous xuízos contra partici
pantes en actos apoiando a cam
paña da insubmisión nos cuarteis. 

Na actualidade, no cárcere mili-

tar de Alcalá atópanse ingresa
das sete persoas, das que catre 
-entre elas os galegas Alberte 
Naya e Joseph Ghanime- están 
en segundo grao e as outras tres 
en réxime de terceiro grao penin
tenciário. Os xuízos están a le
varse na Coruña pola concentra
ción das chamadas rexións mili
tares nunha soa que abrangue a 
todo o Noroeste peninsular. Esta 
circunstáncia e o encausamento 
de numerosos galegas nos pro
cesos, converten ao movimento 
de obxección de consciéncia do 
noso país no máis activo do Es
tado, xustamente co basco.t 

DEFENDERNOS DO MILITARISMO 
°}OSEPH GHANINE LóPEZ .. ALBERTO NAYA SUÁREZ .. ÜNAI MOLINERO 0RTIZ .. RAUL ALONSO LóPEZ 

Por moito que nos teñan pechados nas suas 
cadeas, os insubmisos non somos vítimas. So, 
mas ·nós máis problema para os que nos teñen 
aqui, que eles para nós. De feito, só somos os 
herdeiros dlinha "problemática" traxectória de 
desobediéncia con máis de 20 anos ao lombo: 
Primeiro forzamos ao Govemo a recoñecer a 
obxección de consciéncia; despois a presión de 
máis de 15.000 insubmisos, e centos de millei, 
ros de obxectores acadou reducir o tempo de 
duración da míli e da Prestación Social Susti, 
tutória até deixar os cuarteis case valeiros. E 
agora a insubmisión non marre coa míli. 

Desde que en 1997 comezara a campaña de 
lnsubmisión nos cuarteis, 10 insubmisos visita, 
mas a cadea militar, e amáis de 15 non lles 
falta moito para vir facemos compaña. Se a 
isto engadimos aos máis de 20 civis inculpa, 
dos por accións non violentas contra instala, 
cións militares, a boa saúde da desobediéncia 
antimilitarista queda ben demostrada. 

Os insubmisos non temas un problema indivi, 
dual coa míli, ternos un problema social co mi, 
litarismo. Non temas medo a dicer que _ esta~ 
mos a pral da abolición de todos os exércitos. 
Pensamos que só nos "defenden" de viver nun 
mundo máis xusto e igualitário. Un cidadán 
de Marrocos, Sérbia ou Iraq non é responsábel 
da precaridade laboral, da privatización de em, 
presas públicas ou do buraco na capa de ozono. 
Non é de eles de quen temas que defendemos. 

Os cartas que cada vez custa máis traballo ga, 
ñar, son gastados con, cada vez, menos verga, 
ña en custosos xoguetes bélicos. O gasto mili, 
tar aumenta ao mesmo ritmo que a inxustiza 
social. O gasto en educa, 

Os exércitos representan a violéncia instirucio, 
nalizada, deseñada conscientemente para manter 
os priviléxios duns poucos, cada vei máis poucos, 
a costa de moitos e de, cada vez, máis martas. 

ción, sanidade e empre, 
go diminue namentres 
medra o presuposto de 

-Defensa. Defensa de 
que? 

'Se nós non chegamos 
a ver un mundo 

Dentro da grande gama 
de causas estúpidas que 
facemos os seres ·huma, 
nos, a estupidez delirante 
e megalómana do milita, 
rismo é algo para o que 
non estamos determina, 
dos xeneticamente. O 
militarismo só benefícia 
a un número moi reduci, 
do de persoas no planeta 
e os demais temas o Pº' 
der de evitar' esta talé, 
mia negándonos a cola, 
borar con eles. 

O naso borbónico exér, 
cito, integrado na 
OTAN, é responsábel 
directo do asasinato de 
milleiros de civis e da 
completa devastación de 
Sérbia e Kosova. T amén 
é responsábel da miséria 
que padecen centos de 
milleiros de iraquies por 

sen exércitos, 
polo menos non irnos 

permitir que actuen coa 
impunidade coa que 

,I' f: 1 " estan a ace o 

mor dun humillante em, 
bargo. Curiosamente, os 
"inimigos" contra os que 
fixeron esas guerras (Mi, 
losevic, Sadam Hussein, 
etc ... ) seguen nÓ poder, agora con máis forza 
que nunca. Onde está o labor humanitário dos 
exércitos?, no Palácio da Zarzuela acaso? Co, 
mo dixo o poeta "A guerra é unha masacre en, 
tre unha chea de xente que non se coñece, por 
mor duns poucos que se coñecen pero que non 
se masacran". 

Tentar dar solucións aos 
problemas que nos afee, 
tan non é utopismo, é 
ter sentidiño. E se nós 
non chegamos a ver un 

mundo sen exércitos, polo menos non irnos 
permitir que actuen coa impunidade coa que 
están a facelo. t 

JOSEPH GHANINE LoPEZ, ALBERTO NAYA SuAREZ, UNA! 
MOLINERO ÜRTIZ e RAUL ALONSO LoPEZ son insubmisos 

presos na cadea militar de Alcalá de Henares. 
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O BNG s~gue rexeitando· 
as videocámaras 
en Compostela 

Xa hai duas videocámaras 
instaladas nas ruas do casco 
vello compostelán pero ainda 
non entraron en 
funcionamento. A primeira te
nente alcalde, a nacionalista 
Encarna Otero, voltou a ama
sar publicamente o Lt:ms 3 a 
oposición a que as videoca
maras sexan instaladas "para 
vixiár aos cidadáns". O alcal
de, Xosé Sanchez Bugallo, 
cuxo grupo o PSOE xunto ao 
PP aprobaron na lexislatura 
pasada a medida, argumenta 
que as videocámaras 
servirán para a vixiáncia do 
património. En calquer caso, 
Otero pensa que os edifícios 
históricos están a salvo e que 
en Compostela non se produ
cen roubos nas ruas, e os 
que se producen, teñen lugar 
no interior de vivendas. • 

O casco vello ourensán 
non será peonalizado 

Alomenos polo de agora, os 
automóbiles seguirán 
pasando por boa parte das 
ruas que forman o casco ve
llo ourensán. Nen a recente
mente aprobada suba nos 
impostas municipais permi
te que as cantas do conce
llo, que rexe o popular Ma
nuel cabezas, permitan que 
se aborde a peonalización. 
Para o proxecto que 
apresenta o departamento 
de Tráfico, que dirixe Alber
to Iglesias, precísanse 60 
millóns de pesetas, dos que 
non se dispoñen este ano. A 
iniciativa ten o seu referente 
no modelo utilizado no ca~ 
co vello de Compostela nos 
que nalgunhas ruas só é po
sibel o acceso através dun
has tancetas distribuídas en
tre residentes e veículos de 
servizo público como poden 
ser taxis, bombelros ou am
buláncias. • 

O concello de Vilagarcia 
negociará 
o translado dos depósitos 

Xavier Gago, alcalde polo 
PSOE en Vilagarcia de Arou
sa, reuníuse o Luns 3 de Xa
neiro cos integrantes da pla
taforma en defensa da ria, 
anunciando o compromiso 
de que negociaria coa Xunta 
a ubicación dos depósitos de 
hidrocarburos. De todos os 
xeitos, e como xa sinalara en 
anteriores ocasións, Gago 
non vai paralizar a 
tramitación da licéncia de 
funcionamento ainda que se 
produza unha negociación 
"política". O alcalde arousán 
espera que sexa a Xunta 
quen fináncie o translado 
dos depósitos. A plataforma 
deixa en mans do alcalde a 

, negociación pero asegura 
que non desistirá en solicitar 
que non se lle conceda a li
céncia de actividade. Segun
do a plataforma, o informe 
da aseguradora Finsa-Fore
sa é incompleto e non 
resposta ás consecuencias 
que poderia ter un accidente 
nos depósitos.• 
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Pedro Piñeiro, alcalde de Rianxo 
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Rianxo está rodeado de con
cell os governados polo PP, 
vostedes levan 20 anos segui
dos con maioria absoluta e 
quéixanse de estar algo dis
criminados por non ser afins 
ao poder na Xunta ou na De
putación. 

Das relacións institucionais 
non teño queixa pero coido 
que Rianxo está discriminado, 
e non é consola que outros 
ainda esteñan piar. Despois 
das eleicións catalanas falaba 
cos amigos e matinaba sobre 
a altísima abstención que hou
bo. Se Cataluña, tan madura 
politicamente, ten ese proble
ma de indiferéncia cidadá ha
berá que pensar que pasa na 
política. O PP discrimina e 
quizais tamén o fixo o PSOE 
cando estivo no governo, e ao 
mellar outros que veñan ta
mén o fan, e isa prostitue a 
democrácia. 

É delicado talar destas causas 
de discriminación, pero que 
Rianxo, senda quen é, non te
ñ a ainda no ano 2000 unha 
Casa de Cultura dínolo todo. E 
só é un exemplo. E tamén cus
tou moito que ainda agora se 
empece a facer o Paseo Marí
timo. O reparto ten que se fa
cer con critérios o máis ecuá
nimes posíbeis, e primeiro que 
nada xa haberia que suprimir 
as Deputacións que habendo 
unha autonomía están de 
máis. Non pode haber 20.000 

A.N.T. millóns de pesetas para dar 
subvencións, porque iso é pro
mover o clientelismo e por aí 
entra o cancro da abstención e 
a indiferéncia dos cidadás coa 
política. 

A pesar dese governo conse
cutivo no concello non sairon 
de Rianxo persoas para a po
lítica nacional. 

'A Castelao quéreo mal o poder polo seu amor a Galiza' Eu son independente e non 
estou afiliado ao PSOE, pero 
coido que Xosé Bravo Frieira, 
que estivo antes á fronte da al
caldía de Rianxo, tiña capaci
dade abando para ter respon
sabilidades máis altas e coido 
que segue senda un activo moi 
importante desaproveitado. No 
que vexo desde fóra coido que 
Pérez Touriño está facendo 
un esforzo por achegar o parti
do á Galiza, por galeguizalo, 
pero non sei se non terán que 
refundar o partido e voltar a 
nacer con alicerces máis for
tes. Touriño ou o que esteña 
no seu lugar está moi condi
cionado polo pasado. Se o 
PSOE non logra vender ese 
galeguismo, porque o sinta 
non o nego, vaina pasar moi 

-0- XAN CARBALLA 

NATURAL DO VALADOURO, PERO RESIDENCIADO DESDE HAI MOITOS ANOS EN RIANXO, PEDRO PIÑEIRO HERMIDA SUCEDEU A XOSÉ BRAVO FRIEIRA NA 

ALCALDIA DE RIANXO, REVALIDANDO UNHA MAIORIA ABSOLUTA DO PSDEG-PSOE QUE XA SE PRORROGA DESDE AS PRIMEIRAS MUNICIPAIS DEMOCRÁTI

CAS EN 1979. O CONCELLO QUE PRESIDE VEN DE POÑER EN MARCHA UN AMBICIOSO PROGRAMA DE ACTOS PARA CELEBRAR O ANO CASTELAO, "SEN 

QUE SE ESQUEZA O CENTENARIO DE MANUEL ANTÓNIO E RESALTANDO OUTRAS DAS MOITAS FIGURAS PARA A CULTURA GALEGA QUE DEU RIANXO". 

Para vostedes este non só é o 
Ano Castelao. 

Tamén é de Manuel Antonio, 
que non queremos que se es
quenza o centenário do seu 
nacemento, porque ainda que 
se lle adicou nos 70 un Día das 
Letras Galegas, segue a ser un 
grande descoñecido. Intentare
mos que Castelao non anule a 
Manuel António, pero por su
posto que nos empeñamos no 
Ano Castelao, comezando xa 
en Xaneiro, os días 7 e 30, ani
versários do nacemento e a 
marte de Alfonso Daniel Caste
lao, con senllos simpósios de 
divulgación. O lema co que 
irnos facer todos os actos é 
"Sempre en Galiza. Sempre en 
Rianxo". 

~un programa pechado? 

Está aberto, porque ademais 
conseguimos que se celebre 
en Rianxo o 11 Congreso da 
Poesía Galega (o primeiro fara 
en Vilagarcia), adicado á poe
sía do mar, centr.ado singular-

mente en Manuel Antonio. 
Practicamente todo o que se 
faga durante o ano xirará arre
dor deles dous. Pero non só 
como homenaxe, que é mere
cido, senón para difundir a sua 
obra, que é o principal cometi
do que queremos levar adian
te. Nós estamos dispostos a 
patrocinar todo o que podamos 
en Rianxo todas estas activi
dades tamén en colaboración 
con centros culturais e cen
tros de ensino. Queremos traer 
a exposición que fixera no 
1986 o Ministério de Cultura e 
estamos a preparar para Maio 
unha mostra ao ar libre no 
Campo de Arriba, patrocinada 
por Aluminios Cortizo, adicada 
á traxectória cultural de Rian
xo, no que tamén se talará de 
Faustino Rey Romero, Paio 
Gómez Chariño ou dos Dieste. 

Calquer país cunha figura 
como Castélao daríallo a co
ñ ece r a toda a povoación, 
doadamente porque reune 
todo tipo de facetas atracti
vas. A que ere que se debe 

ese arrombamento, do que 
pode ser símbolo que o Mu
seu que ten a maior parte da 
sua obra só lle adique 90 me
tros cuadrados? 

Isa é increíbel, pensando na 
trascendéncia da sua figura. 
Todos podemos ter algo de 
culpa, ainda que nós sempre 
quixemos pular pala difusión. 
Pero desde arriba non houbo 
especial interese, e espero 
que inda que non con moita 
paixón, a Xunta e as Deputa
cións se volquen neste ano. 
Actuar nos centros de ensino é 
básico para difundir estas figu
ras, e a todos eles só pode 
chegar, con autoridade, a Xun
ta de Galicia. 

O freno para difundir a obra e 
o ideário de Castelao é posi
bel mente o seu compromiso 
político. Porque pensan que 
se difunden e promocionan a 
obra artística tamén están 
promocionando o seu traballo 
político, o seu amor a Galiza, 
o galeguismo e vese que non 

lles interesa, non están cómo
dos. 

O Concello está pedindo ade
sións para un Museu específi
co no pazo de Martelo. 

Tomanos unha decisión en 
pleno para que se declaren no 
seu momento Bens de Intere
se Cultural as casas de Caste
lao, Manuel Antonio e Dieste; 
pedimos á Conselleria de Edu
cación que se adiquen dias es
pecíficos ao estudo destas fi
guras nos centros de ensino, 
elaborando unidades didácti
cás a pé feito, e aceitárono. A 
idea nasa para o Pazo de 
Martelo é que se converta, un
ha vez feíto o Auditório-Casa 
de Cultura que desde hai tan
tos anos reclamamos, nun mu
seu adicado aos rianxeiros 
ilustres. Queremos que Rianxo 
sexa tamén un ponto de pele
grinaxe para os que aman a 
Galiza. Con axuda oficial ou 
non ao final farémolo e esta
mos agora pedindo adesi.óns 
para esta iniciativa nasa. 

·mal. Hoxe está encorsetado 
polo BNG que vende naciona
lismo e pola outra un partido 
centralista, hoxe en auxe, que 
tamén vende un "galeguismo" 
populista e o PsdeG déixase 
ir . Con todo o respeito polos 
dirixentes, coido que non o es
tán facendo ben a fondo. 

Daquela que posibilidades 
hai, á vista da experiéncia dos 
pactos municipais, dunha al
ternativa sólida ao PP entre 
PSOE e BNG? 

Agora, governando, teñen que 
demostrar se hai acerto e son 
alternativa real. Hai pactos que 
van moi ben (Santiago e Lugo) 
e outros que renxen máis, co
mo Pontevedra e Vigo , ou isa 
parece cara á galeria. Pero to
dos van ter que esforzarse 
máis no futuro se queren facer 
críbel a alternativa. • 
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ANOSATERRA 

O 092, en Vigo, sempre actuou no meio da polémica. A.N.T. 

O comité de persoal finalmente apadriñou un acordo que rematou coa taiga 

Os sectores historicamente 
máis conflitivos do 092 en Vigo sitúanse 
á marxe do resto dos funcionários 
Despois de duas semanas de 
peche na alcaldia, un sector 
da policia local de Vigo aban
donou a sua folga nun acor
do apadriñado polo Comité 
de Empresa, á marxe do que 
se situaran os folguistas. En
tre eles están alguns dos 
grupos máis controvertidos 
do 092, que causaron polémi
ca desde a sua entrada no 
concello da man do, daquela 
alcalde, socialista Manuel Soto. 

O 092 nacera en Vigo ·sen lexiti
m ación social debido a unha 
constitución na que Soto botara 
man dalguns elementos do lum
pen para formar o corpo. Xa de 
imediato chegaran as primeiras 
polémicas e a policia local de Vi
go colocouse á cabeza do Estado 
en canto denúncias de cidadáns 
que receberon tundas. O último e 
máis soado caso foi unha agre
sión contra dun cidadán africano, 
pero anteriormente a actuación 
da policía municipal acaparou titu
lares de prensa por sucesos co
mo a brutal represión contra unha 
manifestación de nenos do colé
xio público Picacho, durante un 
dos mandados de Manuel Soto. 

Por outra banda, entre a policia 
local está o núcleo máis duro da 
sección sindical da UGT no con
cello de Vigo. Das suas filas saiu 
o que durante un tempo foi presi
dente do comité de persoal, An
tónio Juste, unha persoa con es
pecial peso no conflito que vén 
de rematar . Tamén eran inte
grantes da policia local algunhas 
das persoas que participaron en 
1998 na agresión contra o da
quela e hoxe presidente do comi
té, Xosé ·Cabaleiro (CIG) por asi
nar ·un convénio qu13 recebiu 
grande apoio no referendo cele
brado entre os funcionários pero 
rex€itado por un sector da policia 
local porque baixaba a cuantía 
pagada palas horas extras. 

o recurso aos procedimentos 
convencionais dos conflitos co
lectivos non é habitual entre os 
membros máis polémicos da po
licial local de Vigo. Os pulsos 
cos concelleiros de Seguridade 
e Tránsito son moeda comun, 
sobretodo ·cando estes non le
ñen filiación socialista. É o caso 

do actual concelleiro Xaquin 
Acosta (BNG), pero tamén o do 
edil da mesma área, Xosé Ra
món Montero (PP) durante o 
mandado de Manuel Pérez. 

Acosta chegou á concella'ria co 
ánimo de racionalizar. uns recur
sos de-persoal que eran escasos 
pero non insuficientes. Un dos 
seus obxectivos era que os poli
cías locais regulasen individual
mente o tránsito, e non por pare
llas. A tentativa chocou de plano 
cos intereses dalguns integrantes 
da policía local. A suma de confli
tos desembocou nunha folga e 
peche de duas semanas na alcal-. 
día. No mesmo, as demandas 
dos folguistas formuladas publi
camente pouco tiñan que ver co
as auténticas pretensións do co
lectivo que participou no peche. 

Negócio das horas extras 

En realidade, as horas extras fo
ron o cabalo de batalla deste con
flito porque os seu número é moi 
elevado e diso a policia municipal 
-e nomeadamente os patrulleiros 
do 092- tira grandes beneficios. 
No pasado ano contabilizáronse 
51.000 horas neste colectivo. Pe
ro moi poucas delas son de traba
llo real. Desde o convénio do 95, 
unha asisténcia ao xulgado frnpli
ca o pagamento de oito horas ex
tras, ainda que a asistéricia .non 
sexa de máis de quince. minutos. 
Esta circuntáncia fomenta prátr
cas que levan a orientar o traballo 
cara á realización de horas ex
tras. De feito, no concello de Vigo 
non hai un critério dos casos que 
deben ir ao xulgado e son os pró
prios policías quen deciden. 

Moi relacionado coas horas ex
tras está a imposición de multas 
contra os rapaces que van en mo
to sen levar o casco de segurida
de. A orixe desta prátíca non está 
na protección dos menores, xa 
que a policía local en Vigo nunca 
obriga aos condutores de veícu
los a usar o cinto de seguridade, 
que é igualmente obrigatório. O 
que sucede é que os motociclis
tas non adoitan levar a documen
tación consigo, polo que deben 
acudir a comisaria acompañados 
da documentación ao dia seguin
te, xusto nun momento no que o 

policía que os multou xa non está 
de garda, polo que ese tempo de 
traballo para revisar a documen
tación constitue horas extraordi-

. nárias. lso e a asisténcia aos xul
gados por casos relacionados con 
estes ou outros conflitos de tránsi
to tamén dan lugar a moitas horas 
extras: En efeito, o montante de 
horas extraordinárias por estes 
conceitos representa unha por
centaxe moi elevada do total. 

Por outra banda, alguns fÚncio
nários pediron unha investigación 
entre as propriedades dos clubes 
nocturnos vigueses e a sua rela
ción con policias municipais con
cretos, por se entre os donos ou 
os porteiros aparecen membros 
deste corpo. Cómpre ter en conta 
que a asemblea para comezar o 
paro da policia foi o dous de De
cembro, pero este non comezou 
até o 20, nun momento que coin
cidiu cunhas festas de Nadal nas 
que a hostaleria é a grande bene
ficiada e cando moitos dos locais 
carecen de licéncia de abertura. 

Ademais, na policia municipal vi
guesa existe un gráve problema 
de mando. O seu actual chefe hai 
tempo .que q·uer demitir. A falta 
de control provoca unha situación 
de perp~tuo absentismo laboral, 
con baixas arbitrárias, e deriva no 
funcionamento de mandos alter
nativos 'de grupos de policías que 
campªn pola comisaria e que; co
mo ne!)ta taiga, non teñen incon
_veniente en presionar aos seus 
compañeiros para que asistan · 
aos actos de protesta. 

Durante todo o conflito, a conce
llaria de Seguridade e Tránsito 
tratou de chegar a un acordo cos 
folguistas, aoordo que foi rexeita
do. Moitas das demandas poli 
ciais eran herdanzas de corpora
cióhs anteriores, outras, como a 
exixéncia dun novo edificio, eran 
inabordábeis. Finalmente, o con
cello e o comité apadriñaron un 
acordo que recolle un aumento 
do cadro de persoal de 120 per.
soas en catro anos, unha dispo
nibilidade horária dos axentes, 
unha restruturación do corpo, un 
plano de formación, o incremen
to das instalación e meios e o 
pagamento de atrasos, festivida
des e nocturnidades.+ 

Liberdade 
para o 
caníbal 
Eduardo Galeano publica no 
diário PÁGINA 12 a sua visión 
do fin de século: "Livre comér
cio: Bill Clinton, presidente do 
planeta amenaza en Seattle con 
sancionar aos países que non 
respeiten os direitos do traballa
dores. McDonalds, o restarán 
preferido de Clinton, opera. en 
todo o mundo e proibe en todo 
o mundo aos seus empregados 
sindicárense. Liberdade de ex
presión: Disney come a ABC, 
Time Wamer engole á CNN, 
Viacom merenda á CBS con 
garfo e coitelo. Hai quince 
anos, nos Estados Unidos, cin
cuenta empresas controlaban a 
comunicación. Hoxe son oito. 
Un monopólio compartido que 
pra.tica o monopólio á escala 
planetária. T arzán: o meirande 
éxito do cinema para nenos do 
fin do milénio. A história de 
T arzán decorre na selva africa
na. Na pellcula non aparece 
nen un só negro. Gastos milita
res: comparando os dados de di
versas instáncias intemacionais 
(PNUD, FAO, UNICEF, 
OMS, IISS), co difieiro que 
destina o mundo en once dias 
aos exércitos, darla para 
alimentar e curar a todos os ne
nos famentos e doentes do pla
neta. Sobrarian 354 dias para o 
nobel ofício de matar. Débeda 
Os países riquísimos anuncian 
que van perdoar as débedas in
cobrábeis aos países pobrísimos, 
sempre e cando intensifiquen as 
suas políticas de rucuste. Para o 
caso, que rebaixen ainda roáis 
os salários que son tan ananos 
que dá para sentir envexa dos 
tempos en que a escravitude se 
chamaba· escra.vitude". • 

Castelao 
é de todos 
Baixo este título, a edición para 
Galiza do diário EL MUNDO 
publica o seguinte comentário: 
"O Govemo nacionalista de 
Pontevedra parece que deu 
conseguido algo que promovía 
como ideal cando estaba na 
oposición: consagrar a lembran
za viva de Castelao coma pró
pria, pero compartida co resto 
dos galegas. A cidade que canta 
desde hai anos cunha aula de 
Castelao que organiza a roáis 
importante semana de filosofia 
da Galiza, a que ven de conse
guir que se nomee Fillo Adopti
vo a Alexandre Bóveda, a que 
mantén unha desputa secular 
co seu Museu Provincial para 
separar todo o que conceme ao 
rianxeiro e, sobre todo, a que 
agora. pon en marcha todo un 
ano comemora.tivo da sua figu
ra., parece ter gañado a pulso o 
seu direito a se sentir orgullosa 
de ter preservado a figura de 
Castelao sen colonizalo, como 
símbolo auténtico da Galiza". • 

Estilos 
de capitalismo 
THE NEW YORK 'fIMEs fui 
unha recapitulación sobor dos 
modelos económicos dos 
últimos cen anos. "Os 
norteamericanos só representan 
o 4% da povoación mundial pe
ro ten o 20% da produción. O 
capitalismo americano, demo
crático, a penas fiscalizado e 
cheo de oportunidades para 
trunfar ou para fracasar, é para o 
mundo enteiro un modelo a se
guer. As economías diri.xidas 
polo Estado nesta era 
fracasaron. O que xa non apare
ce tan claro é que modelo de ca~ 
pitalisrno seguer: o europeu, o 
xaponés ou o norteamericano. 
Cada modelo ten a sua virtude e 
o seu defecto. O norteamerica
no atrancouse nos 70 despois da 
crise do petróleo. O salários cai
ron e subeu o paro o que fuco 
que miráramos para a econoinia 
europea na que, ao pouco, me
drou o paro. Daquela viramos os 
ollos para o sistema corporativo 
do Xapón. Pero nos 90 os 
nipóns metéron o carro nunha 
braña da que non saben sair. O 
que é indiscutíbel é que os esta
dos proteccionistas perderon 
fronte Estados Unidos, Xapón e 
Europa.+ 

SUSO SANMARTIN / Xo! 
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En Guitiriz a eléctrica non realiza o mantemento das li.ñas rurais 

FENOSA grava o médio rural cobrando polo tendido das liñas 
* RAUL RIO DIAZ 

Na comarca de Guitiriz, e con
cretamente na · parróquia dos 
Vilares, FENOSA non subminis
tra a poténcia de enerxia que 
teñen contratada os viciños. O 
problema chega até tal ponto 
que uns abonados teñen que 
agardar a que rematen ou
tros de muxir as vacas para 
poder facelo eles porque se
nón os aparatos non lles fun
cionan ao non chegar a tensión 
a douscentos vinte vóltios. 

A pesares de ser Galiza a comu
nidade autónoma do Estado que 
máis electricidade produce, os 
seus habrtantes son, sen dúbida, 
os que tañen un subministro máis 
deficiente nesta matéria. Asulaga
ron os nasos mellares vales fa
cendo pantanos, a térmica das 
Pontes fai enxoitar as árbores coa 
contaminación que bota ao ar e 
agora anchen os nasos montes 
de enormes muíños de vento para 
subministrarlle a enerxia a outras 
terras en mellares condicións que 
a nós e criar riqueza nelas a conta 
da explotación irracional dos na
sos recursos e do naso peto. Un
ha vez máis aos galegas tócanos 
bailar coa fea e pagar a música. 

En Vilares, desde que hai anos 
puxeron os postes de formigón, 
non voltaron por ali. Os viciños, 

» Correspon den cias 
en portugués, 
castelán e inglés 

que desde antón levan sopor
tando este problema constante
mente, comezaron a recoller si
natu ras para que FENOSA cum
pra o contrato que ten con eles 
e lles subministre a enerxia que 
teñen contratada para poder de
senrolar os seus traballos. 

O problema agrávase máis can
do chove dado que os tendidos 
eléctricos perden parte da sua 
probe enerxia no arborado ca 
conseguinte perigo dunha des
carga para animais e persoas. 
Na aldea da Tiñaz, unha noite de 
auga, xa tiveron que chamar a 
FENOSA porque caían chispas por 
un castiñeiro abaixo a catro me
tros dunha casa. Nunca podaron 
as árbores e as palas pegan no 
tendido provocando baixas de 
luz e cortes de enerxia cons
tantemente, sabor de todo cando 
arrecia a chuiva e o vento. 

O Estado grava 
o médio rural 

Por médio do Real Decreto 
2949/1982 de 15 de Outono so
bre acometidas eléctricas o esta
do dispón que o cliente das com
pañias ha pagar a terceira parte 
da acometida máis o enganche 
~ndo o normal seria que este 
pague o enganche e a compañia 
a correspondente liña-, pero 
queda ademais a critério da 

» 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 

presuposto que 
c;::alculan eles, a 
compañia eléctri
ca non lle abona 
as duas terceiras 
partes do custe, 
pero el ainda lle 
ten que abonar 
un tércio das "in
versións de res
ponsabilidade" . 

Afírmase neste 
Decreto que eses 
gastos debe pa
galos o solicitan
te , porque "non 
seria razoábel 
que repercutan 
íntegra e indiscri
minadamente so
bre todos os 
usuários a trave
so das tarifas xe

-rais por venda de 
enerxia aos mes
mos", entrando 
en aberta contra

conformada con povoacións 
máis concentradas e non existen 
casas espalladas tora do núcleo. 

FENosA non poda as árbores que quebran 05 tendidos en Guitiriz dición cos multi

Un usuário pediu un presuposto 
dun enganche para o que hai 
que poñer 196 metros de liña e 
ao pouco tempo recibiu unha 
carta en español pala que "lles é 
grato comunicar" que ascende a 
410.034 pta. Ou sexa que o 
cliente ten que pagar a infraes
trutu ra (postes, liña, man de 
obra, etc.) para que a compañia 
eléctrica poida venderlle a luz 
que ha pagar tamén todos os 
meses. Pode darse o caso, a to
das luces inxusto e discrimina
tório, de pagar duascentas e pi
co mil pesetas como lle ocorreu 
a un viciño da Tolda hai uns vin
te anos e despois a outros dous 
viciños, que fixeron as suas ca
sas ao pé da liña que el pagou, 
semente lles cobren unhas de
zaseis mil a cada un que é o que 
correspondía daquela polo en
ganche. Agora os tres pagan se
gundo a enerxia que consomen. 

compañia eléctrica a elaboración 
do presuposto, mediante unhas 
fórmulas feítas á sua medida pa
ra inchalo até que o cliente pa
gue a sua totalidade. Proba diso 
é que no caso de que o solicitan
te queira realizar pala sua conta 
a acometida, porque lle sae máis 
barato que a terceira parte do 

millonários bene
fí cios que teñen estas compa
ñias e que saen dos usuários a 
traveso desas tarifas. 

Esta medida, que se situa á 
marxe dos límites da razón, 
afecta principalmente ao médio 
rural galega debido á sua disper
sión, non así a Castela que está 

Outro caso que se pode dar polo 
absurdo desta lei é que os vici
ños non deixen poñer os postes 
nas suas fincas polo que a com
pañia teria que expropriar para 
que o cliente poña os postes e, 
ainda asi, non queda claro quen 
ten que pagar a expropriación se 
é que se pode levar a cabo.• 

~ 986211212 

» 14 tomos de 520 páxs. 

» 7 .280 pá:xinas 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 _Universa}. 
integramente redactada en galego, cun contido de mais 
dun 40% de entradas de temática totalmente galega e 
un 60% de entradas de temática universal contempladas 
dende a perspectiva de Galicia. 

&aJ 

l)oletín de , Pedido 
D ......... .... ..................... ... ............................ .. .......................... , .... ................................... .... .... ...... CIF .......... ...................... . 
Enderezo ... .... .. . ......... ......... ... .... ................... ........ ...... ................... ....... ................ .......... -: .. ................... ~ ....... . 
Poboación .. .................................... ........................ ........ ......... ............ ... ..... ............ Provincia ............. .................... .. . 

~e~~~~~~ ~~~~~i~~t~ ·· ....................................................................... ·.·.·.·.·.·.-.·.-.··;;···:::::: : ::: : ::::::.~~.:..~~.~.~ .. '.'.'.'.'.:'. ::".:::··;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
Desexo recibir a ENCICLOPEDIA GALEGA UNIVERSAL acolléndome á oferta de cincuenta e seis cotas de 
carácter mensual de catro mil novecentas noventa pesetas, que farei efectivas mediante a domiciliación 
na miña conta/libreta n2 (cubrir tódolos díxitos) 
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O milénio dos supermonopólios 
Xa na antesala do novo milénio podemos al
biscar o que nos espera botando unha ollada 
ao resultado do proceso de concentración de 
capital que se desenvolveu durante a década 
dos noventa. 

Segundo diversos estudos da London School 
of Economics e outros autores, o capital 
transnacional coñeceu nos últimos 20 anos 
unha expansión crecente: representaba o 
17% do PIB mundial en 1982, pasaba xa 
do 30% en 1995 e debe andar perro do 
50% no ano 2000. O proceso crecente de 
mundialización da economía (globaliza
ción, para outros) veu da mau da concen
tración de capital através das coñecidas fu
sións. Ao mesmo tempo, os Estados vivían 
un proceso de descapitalizaeión, principal
mente pola via das privatizacións. As esti
macións falan de privatizacións por 513 
millardos de dólares a escala mundial entre 
1990 e 1997, dos ca.is 215 millardos corres
ponden á UE. 

Este crecente proceso de privatizaciqn da 
economía mundial, sen precedentes históri
cos, fai que maís ou menos 200 megaempre
sas acumulen hoxe máis poder que moitos 
Estados. A orixe maioritária <lestes super
monopólios se reparte entre Estados Uni
dos, Xapón, Alemaña, Franza, Gran Breta
ña, Suiza, Corea do Sul, Itália e Holanda. 
As 100 empresas líderes posuen 2 billóns de 
propriedades fóra dos seus países de orixe, 
segundo John Stopford, da London School 
of Economics. 

A primeira consecuéncia nefasta <leste pro
ceso de superconcentración afecta directa
mente ao emprego. O reagrupamento de 
mercados que implica a superconcentración 
permite economías de escala. Os devanditos 
estudos mostran que as 3 7 mil transnacionais 
operan con menos de 250 empregados e fre
cuentemente con menos de 100 empregados 
traballan até en 15 países. Por exemplo, un-

ha vez producidq a fusión entre Exxon e Mo
bil reduciron a nómina en 7,5%, é dicer, ce
saron a 9.000 traballadores. Coa concentra
ción das empresas aeronaúticas en Estados 

últimos dous anos. Chrysler foi mercado 
por Daimler-Benz. Mitsubishi e Volvo sela
ron unha alianza estratéxica. Renault mer
~ou parte de Nissan. General Motors com

Unidos se perderon un 
millón de postes de 
traballo desde 1992, se
gundo a révista The 
Economist. 

Na Unión Europea, se
gundo v:ariados estu
dos, se estima que se 
perderán até 312 mil 
pastos de traballo antes 
do 2005. A UE carga 
xa con 18 millóns de 
parados, pero todo o 
continente ten xa 50 
millóns de persoas sen 

· emprego. O máis re
cente informe da OIT 
fala de máis de mil mi
llóns de parados en to
do o mundo. 

O proceso de super
concentración do ca
pital está xa contabili
zado. Só durante os se
te anos da administra
ción Clinton en Esta
dos Unidos se rexistra
ron 166.310 fusións 
ou alianzas de empre
sas por un monto de 
9.800 billóns de dóla
res. Tal enxurrada de 
fusións se reproduce 
en Europa e Xapón ao 
longo dos anos noven-

'O . crecente proceso 
de privatización 

da economia mundial, 
sen precedentes 

históricos, f ai que· máis 
ou menos 200 
mega empresas 

acumulen hoxe máis 
poder que moitos 

Estados" 

pra Daewoo e alia-se 
con Toyota, lsuzu e 
Suzuki; Ford con Maz
da e Peugeot con Ci
troen. 

Exxon e Mobil fusiona
ronse hai un ano. To
talfina uniu-se con ELF 
en Setembro. British 
Petroleum e Amoco fi
xeron o mesmo. Repsol 
mercou YPF. Areospa
tiale Matra e Daimler
Chrysler fundiron-se 
nunha nova firma en 
Outubro (Eads) baixo 
o auspício de Jospin e 
Schroeder. 

Pero os sectores de te
lecom unicacións e fi
nanceiro levan a ba
tuta das fusións. Vo
dafone, uniuse con 
Airtouch e tentou 
mercar en Novembro 
a Mannesmann. Hai 
máis: A TT con Me
diaone; Bell Atlantic 
con GTE; CBS con 
Viacom; MCI con 
Sprint. Citicorp mer
cou Travelers; Na
tionsbank con Ban-
kAmerica; Mitsubishi 
Bank y Bank of To

ta, ainda que non dispoñemos de cifras to
tais. En todo caso, o proceso continuará 
nesta década. 

kio; Unión de Bancos Suizos merca a So
ciedade de Bancos; Banco d~ Escocia e 
Natwest. Santander e Central Hispano e 
BBV e Argentaría. Todos estos exemplos 
son dos anos 98 e 99. • Os exemplos máis recentes falan por si nos 
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Arxen6na revisará 
os acordos pesqu.eiros 
coaUE 

Un dos primeiros anúncios 
do novo presidente da Re
pública Arxentina, Fernan
do de la Rúa, logo de ser 
investido no seu cargo foi o 
de iniciar unha funda revi
sión dos acordes pesquei
ros que estabeleceu o seu 
país con estados 
estranxeiros. De la Rúa 
afirmou que pretende rene
gociar o tratado de pesca 
asinado coa U E para evitar 
"que sigan en vigor norma
tivas irregulares que lesio
nar;i os intereses da nosa 
economía". Un dos temas 
que o presidente quere 
aclarar é o estátus das em
presas capturadoras mix-
tas, nas que participan nor
malmente buques galegos, 
principalmente adicadas á 
pescada. As autoridades 
austrais consideran que os 
níveis de pescada das 
suas águas están moi por 
debaixo do cupo necesário 
para asegurar a sua pervi
véncia. • 

Os galegos, 
entre os traballadores 
con menor salário 

Os traballadores 
galegos están entre os 
que menor salário médio 
perciben no contexto au
tonómico. Por este con
cepto, Galiza ocupa o 
cuarto pesto pola cola, 
cunha meia de soldo de 
182.100 pesetas ao mes. 
Asi se desprende do últi
mo Boletin de Estatísti
cas Laborais do Ministé
rio de Traballo. Por 
detrás dos galegos só 
están os murcianos 
(163.300 pesetas), os 
manchegos (178.600) e 
os estremeños (179.700). 
Pola contra, os asalaria
dos bascos (250. 700), 
madrileños (244.300) e 
asturianos (225.700) es
tán á cabeza dos mellor 
pagados.+ 

A maioria 
das empresas prevé 
máis vendas pero 
non máis empregos 

O 72 por cento dos 
empresários españois pre
vé incrementar a suas 
vendas no 2000, pero só o 
41 por cento ten pensado 
aumentar o seu plantel de 
traballadores. Asi se des
prende do informe 
Perspectivas Empresariais 
para o 2000 das Cámaras 
de Comércio. Oeste inqué
rito despréndese unha 
desmotivación preocupan
te polo labor de 
intregración-e emprego ____ -
das empresas. A maior 
parte dos empresários non 
ten a criación de traballo 
entré as suas principais 
prioridades. O inquérito re
flicte menos entusiasmo 
empresarial que no ano 
pasado pero nótase un cli-
ma de confianza nas posi
bilidades que a economía 
lle vai dar ao diñeiro. Só 
un 6 por cento dos enqui
sados ere que o Estado 
español é un mal luga~ no 
que investir os cartos. + 
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O hospital 
do 
Meixoeiro 
sen roupa 
limpa 

Desde tempo, ¡}trás os traba
lladores da lavanderia do 
ho pital do Meixoeiro de Vi
go veñen protestando pola 
insuficiéncia de rneios e per
soal para realizar todo o tra
ballo. A última protesta de
rivouse do feito de que o per
soal do hospital tivo que que 
traballar sen uniforme o 
Luns 3 de Xaneiro polo re
traso no servizo de lavande
ria. A dirección do hospital 
argumentou que se producira 
"un problema técnico", men
tres que CCOO sinalou que 
o feíto de que as enfermeiras 
e demais persoal non rivera a 
sua roupa lista -mália dispo
ñer de tres uniformes cada 
persoa- se debia a que a la
vanderia non podia atender 
a demanda, xa que se necesi
tan mercar novas máquinas 
lavadoras. A roupa que non 
estivo dispoñíbel para o per
soal só pesaba cincuenta qui
los, segundo o SERGAS. 

Segundo o sindicato denun
ciante, os traballadores da la
vandería do Meixoeiro lava
ban 2.900 quilos de roupa no 
ano 1990, mentres que agora 
pa an dos dez mil quilos 
anuai . O ervizo do hospital 
de Vigo faise cargo da roupa 
d centros sanitários da zona. 
Unha auditoria do ano 1997 
recomendaba á xeréncia do 
hospital mellorar as instala
cións, segundo reseñan en 
CCOO, que piden que se mer
que un novo tren de lavado. 

Pero no trasfondo dun con
flito que se arrastra desde hai 
anos res ide a privatización 
encuberta dos servizos de la
vandería, segundo os repre
sentantes sindicais. Sinalan 
que hai un desvio de tres mil 
quilos de roupa a duas em
presas privadas, Serphos, da 
clínica privada Povisa, e Ma
consi, empresa ourensá que 
xa fo¡ acusada anteriormente 
de ser beneficiada. pola Xun
ta á hora de adxudicar servi
zos de lirnpeza. • 
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'A escala é fundamental para salvar as línguas minorizadas' 
*A. ESTÉVEZ 

É o presidente da Axéncia Europea para as Línguas Minorizadas, unha organización non 
guvernamental sostida pala Comisión Europea. Estivo na Galiza participando no Sim
posio de Línguas sen Estado, celebrado en Vigo, onde explicou como funciona o organis
mo que preside e cales son os seus programas de actuación. "As línguas precisan para 
sobreviver de apoio económico e político, pero tamén de talantes, que se fan na escola", di. 

Que é a Axéncia da Unión Eu
ropea para as Línguas Minori
zadas? Calé o seu cometido? 

É unha organización non guver
namental constituída en 1984, 
despois dunha proposta do Parla
mento europeu de ter unha orga
nización representativa das lín
guas minoritárias na UE. Non é 
unha axéncia púbiica, funciona 
polo direito privado, pero ten un
ha subvención dun 90% dos gas
tos da comisión europea. Dentro 
da Unión Europea, a comisión 
pero sobre todo alguns Estados, 
non querían ter unha organiza
ción públi~ que se adicara a es
te tema. E o organismo do que 
dispón a comisión para o estudo 
das línguas minoritárias pero, ao 
mesmo tempo, funciona de ma
neira autónoma. Está organizada 
en todos os estados da UE, ex
cepto en Grécia e Portugal. Nos 
comités dos estados membros 
están os representantes das aso
ciacións culturais e lingüísticas. 
Os comités escollen ao presiden
te que, xunto a outra persoa de 
cada estado, forman o consello 
da Axéncia. Celebramos tres reu
nións por ano e ternos duas ofici
nas, unha en Bruxelas e outra en 
Dublin, con nove persoas, que 
son as únicas profisionais. O res
to é traballo voluntário. 

Que tipo de programas desen
volven? 

O traballo ten catro direccións: 
en primeiro lugar, conectar ás 
comunidades, cando se estabe
leceu a axéncia non había con
tactos entre as persoas que tra
ball an en toda Europa. Agora 
existe unha rede; polo tanto, se a 
alguén lle interesa coñecer o que 
acontece en Irlanda ou Franza, 
vaille ser moito máis fácil. Des
pois, informamos de cales son 
os programas aes que se poden 
acollar as línguas minoritárias. O 
terceiro ponto é informar a Euro
pa do que acontece coas línguas 
europeas; no centro de Europa, 
en Bruxelas ou Estrasburgo, non 
se ten idea do que sucede. Na 
oficina de Bruxelas hai agora un 
milleiro de persoas ao ano que 
formulan algunha cuestión. A 
partir de Febreiro, unha_ oficina 
de prensa proporcionará aos 
meios a información necesária 
sobre as línguas minoritárias. A 
cuarta actividade da axéncia, a 
máis importante, é a de comuni
carnos cos parlamentários e fa
cerlles propostas. 

Na axéncia constatan que hai 
línguas europeas con risco de 
perderse? 

En Europa hai diferentes niveis 
de línguas, algunhas podarían 
perderse nos vindeiros cincuen
ta ou cen anos. Por exemplo, a 
comunidade alemana de ltália 

do Norte só ten cincocentos fa
lantes. Pero tamén hai línguas 
que están medrando e facéndo
se fortes : caso do galés, do bre
tón e do catalán. Van cara 
adiante, non cara atrás. Está en 
marcha un proceso de recupe
ración dentro da cultura euro
pea, que non é como a america
na, baseada no inglés. En Euro
pa hai unha diversidade cultural 
que a diferéncia, e que hai que 
valorizala. 

Hai algun modelo para as ac
tuacións da Axéncia? 

Non hai modelos. A situación 
lingüística en Europa é tan dife
rente de comunidade a comuni
dade que non é posíbel coller 
un modelo para todos. 

Na Europa da moeda única, 
tamén vai haber línguas ofi
ciais. 

É un proceso moi longo e difícil. 
O dilema que se formula é se 
nesta Europa vai haber só unha 
língua de comunicación, várias 
línguas ou se vai manter a va-

A.N.T. 

riedade lingüística. Coido que a 
dirección é manter a diversida
de. O que acontece é que nas 
institucións vaise traballar en 
catro ou cinco idiomais oficiais. 
Que pasa coas línguas minoritá
rias? Non vai ser posíbel poñe
las ao nível das línguas de Esta
do. En calquer caso, para o Ano 
Europeu das Línguas, a UE ten 
un documento no que aparecen 
os once idiomas oficiais da UE, 
o luxemburgués e o irland~s . 
ademais doutras línguas. E a 
primeira vez que isto acontece, 
é un sinal. 

Di vostede que cada língua 
ten un proceso de recupera
ción. Precisa talantes, cattos, 
apoio político ... 

Está claro que precisa apoio po
lítico e diñeiro. Pero, por exem
plo, no caso do galés, hai fami
lias que non o falan, e, sen em
bargo, fano os pequen9s. A es
cala é fundamental. E un dos 
aspectos nos que coido que hai 
que incidir na Galiza, que os ne
nos aprendan que a língua é 
práctica, non só História. • 

N2 916 . ANO XXIII 
5 DE XANEIRO DE 2000 15 

O solo absorberá 
o compost que se 
produza, segundo ADEGA 

A colección de cadernos de 
Adega ven de publicar un es-
tudo do catedrático Francisco 
Diaz Fierros, quen sinala que 
existe un déficit actual de ca-
torce millóns de toneladas de 
materia orgánica nos cultivos. 
Para os ecoloxistas, o estudo 
de Diaz Fierro contradi os ar
gumentos do conselleiro de 
Meio Ambiente, Carlos del 
Álamo, para rexeitar a · 
compostaxe en base ao 
suposto exceso de matéria or-
gánica dos solos galegos. Se-
gundo o estudo, os solos con 
máis caréncias coinciden co-
as zonas agrícolas non gan-
deiras, por exemplo ás adica-
das ao viño en Our'ense e 
Pontevedra, senda a orgánica 
eRtr-e-vinte-e-sblareRta-tGRela---
das por hectárea ao ano. + 

Escola Taller en Vigo 
para recuperar 
os traballos do mar 

O pleno do concello de Vi
go aprobou o Xoves 30 de 
Decembro o proxecto dun
ha Escola Taller que se cen
traría na recuperación de 
traballos relacionados co 
mar. Carpintaria de ribeira, 
técnicas de construción na
val, actividades naútico-tu
rísticas e instalacións marí
timo-deportiv~s serán as 
especialidades que se van 
impartir durante os dous 
anos que dure o proxecto. 
Sesenta rapaces de entre 
dezaseis e vintecatro anos 
serán os beneficiários dun
ha escola que conta cún or
zamento de 185 millóns de 
pesetas, ca-financiados po
la Xunta e o concello. 
Formar aos xóvenes e recu
perar o património foron os 
dous obxectivos 
formulados polo concelleiro 
de Emprego, o socialista 
Delfin Fernández.+ 

Senténcia favorábel 
ao consumo de haxix 

Unha xuíz de Barcelona ven 
de emitir con data do 27 de 
Decembro unha senténcia 
que racha co que é habitual á 
hora de xulgar a posesión de 
drogas. Tratábase dun cida
dán austriaco, ao que se lle 
toparon dous quilos de haxix 
no aeroporto do Prat. O deti
do argumentou que o haxix 
era utilizado para paliar a dor 
que lle producía o cancro de 
estómago que padece. Para 
avalar a sua testemuña, apre
sentou os certificados 
médicos correspondsntes, 
coa prescrición facultativa de 
fumar haXix para aturar a dor 
producida polo tratamento de 
quimioterápia. Asimesmo si
nalou que mercaba 
cantidades grandes porque 
dese xeito saíalle máis bara
to. Finalmente, a xuiz 
absolveuno dos cargos ao en
tender que a substáncia tiña 
unha finalidade terapéutica. + 
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Mália que o Estado sumouse á campaña para a sua abolición no mundo 

A pena de morte continua vixente na Constitución española 
Neste ano 2000 o Éstado es
p año I vén de sumarse á 
campaña na que participan 
institucións como o Vatica
no pa ra abolir a pena de 
morte no mundo. Entroques, 
o artigo quince da Constitu
ción española, se ben dis
pón a abC?lición da pena ca
pital, segue estabelecendo a 
sa l vi d ade do que "podan 
dispor as leis penais milita
res para tempos de guerra". 
Ainda que posteriormente 
unha lei orgánica suprimiu do 
Código Penal Militar esta pe
na, a sua nova incorporación 
poderia facerse através dunha 
nova lei orgánica, co que a 
sua instauración é moi doada. 

O artigo quince da Constitución 
dispón que "queda abolida a pe- · ·~ 
na de morte, agás o que podan 
dispar as leis militares para tem
po de guerra". Oeste xeito, a pe
na capital continua vixente no 
"cerne do noso ordenamento xu
rídico, ainda que lago non teña 
concreción lexislativa. 

?u. 'f" 
. .,,, 
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O Código Penal Militar de 1985 
incluia a pena de marte nunha 
extensa série de casos, e facíao 
cunha ambigüidade que sobarda
ba calquer princípio de legalida
de, xa que moitos artigas incluian 
a disposición "pudendo imporse a 
[pena] de marte'.'. Ante esta situa
ción e ante as campañas aboli
cionistas que percorreron e per
corren o continente, o Congreso 
decidiu facer "desaparecer do or
denamento xurídico" a pena de 
marte, pero esqueceu eliminala 
da Constitución, única garantia 
de que nunca se chegue a apli
car. Esa eliminación da pena ca
pital levouse a cabo meiante un
ha Lei Orgánica de 1995, que su
primia os casos mencionados no 
Código Penal Militar. 

A pena de marte está vixente en moitos países do mundo e hai unha campaña, neste 2000, por unha moratória no camiño da definitiva supre.1ión universal. 

O perigo de que a pena de mar
te constitucionalmente continua 
vixente é que nunha guerra po
da volver a incluirse na lexisla
ción militar, xa que a C9nstitu
ción permitiria facelo. E unha 
posibilidade remota, peró tal e 
como se produciron os conflitos 
bélicos en Europa nos últimos 
anos, non se pode descartar 
que se chegue a empregar den
tro das fronteiras do Estado es
pañol e contra a povoación civil. 
Cómpre ter en conta que a Lei 
Orgánica dos estados de alar
ma, excepción e sítio dispón 

que o Congreso pode declarar o 
estado de sítio cando houbese 
unha amenaza contra a integri
dade territorial de 

Estado estranxeiro para poder 
aplicar esta pena. Nunha análise 
do que sucedeu nas últimas gue-

España e nese 
caso o mesmo 
Congreso pode
ria determinar 
que delitos que
darían sometidos 
á xurisdición mili
tar. Mália que do 
Código Penal Mi-
1 i tar suprimiuse 
calquer mención 
á pena de marte, 
a sua incorpora
ción seria posíbel 
con só promulgar 
unha lei orgáni
ca, algo para o 
que só se precisa 
o apoio da maio
ri a absoluta do 
Congreso. 

O perigo de que 
a pena de marte 
constitucional
mente continue 
vixente é que 
nunha guerra 
poda volver 
a incluirse 
na lexislación 
militar. 

rras acaecidas 
en Europa, nos 
procesos de in
dependéncia ou 
nas descoloniza
ción s, sempre 
houbo interven
cións de vários 
estados, o que 
implica unha de
claración de gue
rra e a posibilida
de da aplicación 
da xurisdicción 
militar contra a 
povoación civil 
através da decla
ración de estado 
de sítio. 

Nos máis de vin
te casos que o 
Código Penal 
Militar de 1985 Contado, consti

tucionalmente non abondaria 
cunha ameaza á integridade te
rritorial do Estado para aplicar 
unha pena de marte restabeleci
da, senón que seria preciso unha 
declaración de guerra contra un 

incluia a pena de marte, había 
todo tipo de delitos, moitos de
les non relacionados con crimes 
de sangue, senón con outros 
como a traizón, a deserción_ou 
a instigación á deserción.+ 

Os CD-ROM convértense nun artigo comercial con subprodutos afins 

X. C. 

Re--constitución 
Nacida despois das eleicións de 15 de Xuño de 1977, e referendada 
en Decembro de 1978, a vixente Constitución contempla no seu ar, 
ticulado a mecánica para a sua própria revisión, como non podia ser 
menos se queria ser admitida como democrática. Pero hai precisións 
que hai que lembrar, cando moitos reclaman unha revisión do texto. 
Primeiro que nada o contexto no que naceu, cunha Ditadura ,auto, 
rreformada, dirixida polo último secretário xeral do Partido Unico 
(Falange,Movimiento), que realiza unha reforma política e chama a 
unhas eleicións sen motivación constituinte. Baixo ese corsé nace o 
texto e a lenda interesada do Consenso. Pero pasaron case 25 anos, 
toda unha xeneración, e unha leitura desapaixoada, amosa unha 
manchea de artículos que non resisten unha mfnima crítica demo, 
crática. Desde a autonomia do exército das decisións do poder civil 
(pola sua conta ten que garantir a "unidade da pátria") ao manti, 
mento de instaurar de maneira súpeta a pena de morte. 

Para entrar na Unión Europea foi precisa a modificación da Constitu, 
ción, que se fuco pola porta de atrás, e nunca se lembra o sucedido. A 
necesidade de dar unha nova resposta á plurinacionalidade do Estado e 
o restabelecemento de liberdades a médias arrincadas aos poderes ema, 
nados da Ditadura, reclaman agora unha revisión constitucional. Por 
suposto a pena de morte debe ser abolida, definitivamente, nun artigo 
sen posibilidade de reinterpretación en situacións excepcionais. • 

As casas discográficas comezan a editar a banda sonora dos videoxogos de éxito 

A partada do CD-ROM do vídeo-xogo é 
praticamente idéntica á do disco que vén 
de sair ao mercado. 

Se os grandes éxitos do cine
ma ian seguidos da distribución 
das suas bandas sonoras atra
vés dos circuitos convencionais 
da música, agora comeza a pa
sar o mesmo cos videoxogos 
máis populares. Un exemplo 
está no CD "Ring", unha banda 
sonora que recolle a música 
dun videoxogo do mesmo no
me basado na tetraloxia dos Ni
belungos, de Wagner. 

Os produtos audiovisuais apre
setan gamas completas para a 
sua explotación comercial. Sé
ries de televisión para nenos 

como os Teletubbies serven 
para vender monecos. Pelícu
las como a saga das galáxias 
trouxeron consigo vendas mi
llonárias de fetiches das perso
axes dos filmes e ,é habitual a 
distribución das bandas sono
ras qas películas de maior éxi
to, ainda que non se trate de 
musicais, senón de meras titas 
de aventuras con música. 

Este modelo de explc;>taci ón 
comercial de todo o relaciona
do cos distintos produtos au
diovisuais chegou tamén a ar
ti gos de recente populariza-

ción. Sucede así no caso dos 
videoxogos, que tamén coñe
cen a distribución dunha gama 
de produtos relacionados co 
seu contido . 

O último exemplo é a edición 
da banda sonora do videoxogo 
"Ring", basada na aventura do 
mesmo nome e que contén un
ha música gravada repetida
mente, pero que destas vénde
se baixo o reclamo do videoxo
go. "Ring" é unha aventu ra grá
fica convencional na que impor
ta a resolución de problemas, 
situacións e adiviñas e que 

prescinde dos enfrentamentos 
tan habituais noutro tipo de vi
deoxogos. Este xogo, aparec!
do no mercado no verán en vá
ri os -CD-ROM, recrea o mito 
tradicional dos Nibelungos e 
para a sua resolución é preciso 
un profundo coñecimento da te
traloxia d~ Wagner (A Walkíria, 
O Ouro do Rhin, Sigfrido e O 
Ocaso dos Deuses), unha afi
ción palas aventuras densas e 
complicadas e un gasto pola 
ópera wagneriana. Para facilitar 
a venda, a banda sonora publ¡
cada agora ten unha portada 
-moi semellante ao videoxogo. + 
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EH convocou unha folga xeral para o 27 de Xaneiro na defensa dos direitos dos presos. 

EH afirma que poden coexistir as actuais con outras novas de toda Euskal Herria 

O PNV aposta porque as institucións autónómicas 
lideren o proceso basco de soberania 
-0- B. LAXE e pre-existente aos ordeamen- ao resto das formacións na- poden construír o futuro politico 

tos español e francés e, como cionalistas para acordar as ba- de Euskal Herria. 
PNV e HB vanlle apresentar tal , está dotado de persoalidade ses, contidos, marcos e ritmos 
a comezos do próximo ano e identidades próprias", apos- do proceso". O modelo de EH 
as suas respectivas propos- tanda polo direito de autodeter-
tas á sociedade de Euskal minación como lle "corresponde Todas estas cuestións, sempre Euskal Herritarrok, pola sua ban-
Herria. Se agora non hai di- en virtude da sua história e da respetando a pluralrdade basca, da, propón "un proceso democrá-
feréncias ostensfbeis até on- sua vontade de autogoverno". serán tratadas "nos foros que se tico baseado na libre adesión dos 
de queren chegar, o recoñe- constituan para favorecer o diá- cidadáns de toda Euskal Harria, 
cimento nacional de Euska· Contempla, a ponéncia política lago político xeral, base e funda- buscando superar a división insti-
di, existen á hora de pór en helkide, que os territórios bascas mento final do diálogo, participa- tucional por riba das divisións e 
marcha o proceso. O PNV podarán "en función da vontade do e coesionado do conflito polí- interquenéncias que histori·ca-
pretende que os actuais go- dos seus respectivos cidadáns, tico que afecta a Euskal Herria". mente se lle impuxeron a este 
vernos autonómicos sexan os estabelecer calquer modalidade As actuais institucións "constitui- país", segundo o parlamentário 
eixos, EH tenta pór en marcha de relación institucional superan- ranse nos referentes articulado- de Nafarroa, Pernando Barrena. 
unhas novas institucións de do, en función dos direitos histó- res fundamentais para o recoñe-
todos os herrialdes, ainda que ricos dos territórios de Euskadi- cimento efectivo e o desenvolví- Barrena afirma que "o actual 
admiten que, por un tempo, te- Sul, a proibición federativa esta- mento dos proxectos políticos". modelo xurídico-político, impos-
rán que coexistir coas actuals. belecida no artigo 145-1 da to, xa está esgotado" e que o 

Constitución española". Os conceptos fundamentais metodoloxia que están a propo-
O PNV parte do actual marco que o PNV apresenta como ñerlle á sociedade é ''totalmente 
xurídico-político como cenário O PNV entande a construción "claves do proceso político" democrática e lexítima". Barrena 
válido para elaborar un proxecto nacional como un "proceso di- son os de soberanía, territoria- remarca que a consecución da 
político que dea lugar "ao proce- námico e democrático e susten- lidade e sociedade. No cúmio soberanía non vai ser un acto 
so de reforma pertinente dos tado na libre participación e de- do "ordenamento xurídico re- pontual. "Non estamos a talar 
marcos xurídicos vixentes", se- cisión dos cidadáns bascas", sultante" colócase o direito de dun referendo nen do exercício 
gundo recollen na sua ponéncia apostando pala "acción concer- autodeterminación. do direito de autodeterminación, 
política que debaterán na Asem- tada dos representantes munici- porque pensamos que este vai 
blea a celebrar os dias 15 e 16 país através de Udalbiltza". O xeito de entender a territoriali- ser un proceso moito máis Ion-
de Xaneiro. Este proxecto será o Sostén que o proxecto político dade conxuga o respeito ao "di- go, moito máis diaíéctico". 
resultado do debate aberto ao debe conter, como mínimo, as verso degrau de desenvolvimen-
conxunto da sociedade basca e tres premisas seguintes: "o de- to da conciéncia nacional dos O que propón EH é superar a ac-
coa participación de todos os senvolvimento articulado das seis territórios, da sua capacida- tual división institucional de Eus-
axentes políticos, económicos, bases propostas; o sistema de de de decisión e da sua libre ade- kal Harria para poder "atender 
sindicais, sociais e culturais. Esa relacións internas e externas de sión". Aposta porque se incorpo- adecuadamente a caracteriza-
proposta, que será consensua- Euskal Herria, coa perspectiva ren todos a este proceso político. ción plural deste país". Neste 
da, someterase a "consulta e/ou do proceso da UE e o contido senso, sinalou Barrena que en 
referendo da sociedade basca". material do autogoverno políti- Este elemento territorial é o que EH son conscentes de que, nes-

co, o seu fondo de poder e o daria significado a criar "unha te proceso, "coexistirán as insti-
No capitulo adicado á "articula- sistema de garantias para a sua opción constitucional hoxe ine-. tucións que van ser froito desta 
ción do proxecto político" recó- preservación". xistente, pero perfeitamerite de- nova aposta democrática e as 
llese que este "confeccionarase ducíbel do recoñecimento e ga- institucións dependentes do ac-
nun prazo a determinar desde a A fórmula para desenvolver es- rantia dos direitos históricos do tual marco". Indo máis alá, afir-
abertura dos procesos poi íticos te proceso seria, segundo se pavo basca". O xeito de facelo mou que "na vez de ollalo como 
nos parlamentos de Basconga- explica na ponéncia, abrirse, en será a "extensión e afirmación un obstáculo, pensan que ten 
das e Nafarroa". O PNV tenta primeiro lugar aos axentes polí- da conciéncia nacional", tendo unha parte positiva no senso en 
conxugar a aposta por un novo ticos e sociais "para garantir a en canta as diversas realidades que os cidadáns van ir perceben-
marco ca desenvolvimento das posibilidade de participación e e situacións de Euskal Herria. do, pouco a pouco, que se está a 

" competéncias autonómicas ac- o libre contraste de ideas". O constituir un marco xurídico novo 
tuais. Ainda asi, deixa claro a PNV comprométese a asumir Pero, para comezar este proce- cuxos benefícios poderán ser 
ponéncia política que Euskal "a iniciativa deste procedimen- so, terian que cesar "definitiva- percebidos polos cidadáns en 
Herria é o "suxeito político" ao to", presentando á sociedade o mente todas as manifestacións multitude de ámbitos de xestión 
afirmar que "o pavo basca e os seu próprio proxecto político de violéncia, coaccións e amea- e de cuestións sectoriais, pois os 
territórios que o integran consti- para a discusión . Ao mesmo zas", entendendo que "só a par- centros de decisións estarán 
tuen unha realidade diferencial tempo,· oferécelle colaboración ti r dun cenário completo de paz" moito máis perta qo pavo".+· 
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Aznar veta a presenza 
europea 
nos consellos europeus 

O Governo de Madrid 
rexeitou a fórmula 
apresentada potas 
autonomías para regular a 
sua participación nos 
consellos de ministros da 
UE. José María Aznar, para 
evitar enfrentamentos ces 
seus sócios nacionalistas, 
cedeulles aos presidentes 
autonómicos do seu partido 
o veto. Oeste xeito, todos os 
executivos governados polo 
PP, agás Galiza, votaron en 
contra da decisión 
descentralizadora, mália 
que estiveran de acorde con 
este sistema na última 
reunión, en Setembro. O 
cámbio de sentido na 
política popular vén dado 
polo temor do ministro de 
Exteriores, Abel Matutes, a 
"converter as xuntanzas 
europeas nun pátio de 
disputas".+ 

EA renúncia a coaligarse 
co PNV de cara 
ás eleicións xerais 

A deputada de Eusko 
Alkartasuna (EA) no 
Congreso dos 
Deputados, Begoña 
Lasagabaster, afirmou 
que o seu partido non 
concorrerá aos comicios 
xerais do próximo mes de 
Marzo en coalición co 
Partido Nacionalista 
Basco (PNV). Oeste xeito, 
ráchase a unión política 
que ambas formacións 
nacionalistas ensaiaron 
para as eleicións 
municipais e forais de 
Xuño do ano pasado. 
Lasagabaster tamén 
aclarou que os dous 
partidos non formarán un 
grupo comun logo da 
formación das novas 
Cortes de Madrid~• 

O Govemo gasta 
dous mil millóns 
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A estratéxia rusa contra Chechénia reproduce a de Norteaméria contra lrak e Cosovo 

O segundo fracaso en Chechénia cústalle 
a presidéncia a leltsin 
-0- MISHA CHERKOVJMOSCOVA 

Un mesmo presidente non po
dia facer duas guerras contra 
Chechénia. Na sua segunda vi
sita, a história cobra factura a 
Boris leltsin que prometera re
nunciar ao seu cargo se non 
daba cabo á operación lóstre
go sobre Grozni de 1995. A po
boación sinte esta nova guerra 
coma un fracaso anunciado. 

Xa chega a cen a conta dos sol
dadós rusos martas no Cáucaso, 
nunha operación que tiña como 
obxectivo aloumiñar o orgullo fe
rido de Rúsia polo que se consi
dera a sustracción dun território 
riquísimo a conta dos intereses 
occidentais. Tanto fai que o Go
vemo de Moscova xa teña vendi
do desde 1992 a explotación do 
riquísimo sub-solo do Cáucaso. 
O que se discute é o futuro de
sas riquezas e durante a campa
ña eleitoral nen o líder comunista 
Ziugánov tiña baterías políticas 
para mover unha argumentación 
contrária á guerra. 

leltsin non podia ser por máis 
tempo o presidente responsábel 
da guerra que se repite, a maio
res da promesa dunha nova for
ma de govemar que comezaria a 
partir do bombardeo do Parla
mento, co altísimo prezo de 150 

A guerrilla chechena recuperou posicións gañadas pola infanteria rusa. 

mortos e a humillación interna
cional da nova Rúsia. O mecanis
mo de recámbio da cabeza políti
ca do Estado defínese en Mosco
va coma un golpe de man conti
nuista, no que a mesma oligar
quia que suportaba a leltsin, colo
ca no seu lugar un valedor distinto 
para levar a Federación ao fin da 
guerra e á desesperada solución 
dos seus problemas económicos. . 
O mesmo leltsin prometera repeti
damente nos últimos doce meses 
que manteria por riba de calquer 

atranco o seu compromiso de 
transmitir o poder no remate do 
seu mandato. O bloque da direita 
estaba dacordo. Agora parece en
cantado con Vladimiro Putin. 

A rapiña do Estado 

A nengún observador das re
centes lexislativas deixou de 
sosprenderlle o fondo sentimen
to ·de frustración que embarga 
ao eleitorado. Rúsia móvese no 
panorama internacional entre o 

7 de Xaneiro (1950 • 2000) 

A Confederación lntersindical Galega 
lembra a figu.ra máis egrexia 

da Galiza do século xx, 
defensor da nosa iden.tidade nacional e 

c;Jo dereito de autodeterminación, 
- nunha Galiza · 

célula de universalidade. 

(1(1 
Confederación lntersindical Galega 

protagonismo negado na guerra 
de Cosovo, nun espazo estraté
xioo, o dos eslavos do Sul, que 
por cultura e tradición se consi
dera próprio e un desastre eco
nómico do que se lle promete 
solución drástica desde a che
gada de leltsin. Pola contra, o 
que traen as noticias son ince
sante novas dados sobre a rapi
ña do Estado, a opuléncia do 
entorno do Governo fronte a mi
séria da maioria ou os salários 
en retraso da nómina do Estado 
durante máis dun ano. 

Putin oferece rigor contra os na
cionalistas chechenos. Non reno
va en nada as ideas de leltsin so
bre a guerra. Só demonstra un al
go máis de dinamismo físico que 
lle permite retratarse nas portas 
de Grozni cos chefes militares ru
sos. A guerra é unha porta de es
cape para un govemo corrupto a 
condición de que se gañe. Nen 
os máis optimistas lle ven o re
mate. O exército ruso está a re
plicar a táctica norteamericana en 
lrak e Cosovo: laminar o território 
coA bombas antes de mover a in
fanteria Nesta segunda fase ne
cesária, os chechenos dominan e 
os rusos deben regresar a ofensi
va da artilleiria. O desgaste militar 
e político é enorme. Non chega 
nunca o final prometido e a pers
pectiva dunha poboación cheche
na integrada no proxecto da fede
ración alónxase a cada máis. 

Sobre o remate da corrupción 
non trae Vladimiro Putin mellares 
solucións. El mesmo é unha cria
tura política nacida no entorno de 
leltsin, apadriñado por Boris Be
rezovski, o secretário de Estado 
do recén dimitido presidente. Os 
específicos contra a corrupción 
de Putin non se podian parecer a 
insisténcia de lettsin na interven
ción radical contra os que rou
ban. Putin promete cobrar impos
tes ás grandes fortunas, pero os 
novas ricos de Rúsia son delin
cuentes e trampóns. Non se sabe 
con que clase de forza estatal ou 
con que autoridade vai actuar Pu
tin contra o seu mentor Berezovs
ki, a quen Occidente fai respon
sábel do desvío da axuda econó
mica a bancos suizos. A solución 
contra a corrupción que quer o 
Banco Mundial é a administracion 
das axudas por poderes extran
xeiros, unha fórmula que ten o 
efecto dun cubo de gasolina so
bre o lume do orgullo ferido ruso. 
Putin promete máis enerxia coas 
institucións internacionais de cré
dito para ter máis e mellares cré
ditos. Unha contradicción nes ter
mos: pediremos axuda con máis 
orgullo, ven dicer. 

A só dez dias das lexislativas, 
multiplícanse as acusacións de 
pucheirazo contra o partido Uni
dade, lanzado pola oligarquia do 
Kremlin. Putin recadou votos no 
exército, na Administración e 
nas institución públicas sob pro
mesa de pago de salários atra
sados. O Partido Comunista de 
Ziugánov non é o que máis se 
distingue nesta denúncia. A sua 
estratéxia parece a de acompa
ñar até a descomposición o pro
ceso de constitución do novo 
poder económico.+ 
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O govemo arxentino 
tramita o pedimento de 
extradición dos militares 

O flamante novo presidente 
arxentino Fernando de la 
Rúa rachou o habitual 
procedimento de Carlos 
Ménem de rexeitar os 
pedimentos de extradición e 
tramitou xudicialmente a 
causa contra 48 supostos 
torturadores iniciada por 
Garzón. No mesmo asunto, 
o avogado Gonzalo Torres, o 
único civil encausado polo 
xuíz español, envioulle unha 
carta, asinada polos outros 
47 militares acusados, ao 
presidente do governo 
español, José María Aznar, 
para que cese o maxistrado. 
Para T arres, "o labor de 
Garzón é ilexítimo e só 
procura protagonismo 
internacional para alcanzar 
notoriedade". Segundo a 
carta do avogado 
bonaerense, "o Estado 
español tamén ten moito que 
explicar, como o destino dos 
imigrantes ilegais que se 
lanzan ao mar".+ 

Os partidos 
decentro-esquerda 
vencen en Croácia 

A oposición de centro
esquerda de Croácia, 
unida nunha frente comun 
de seis partidos liderados 
polos socialdemócratas do 
SDP e os liberais do HSLS, 
venceron nas eleicións 
lexislativas do pafs 
centroeuropeu. Estes 
resultados supoñen a 
primeira derrota do HOZ, o 
partido de direita 
ultranacionalista do 
defunto presidente Franjo 
Tudjman, que governaba o 
país desde a 
independéncla, en 1991. • 

A Fiscalía de Bonn 
investiga 
se Kohl malversou 

A Fiscalia de Bonn anunciou 
que comezaron os traballos 
de investigación para 
dilucidar se o ex chanceler 
de Alemaña Helmut Kohl 
incorreu nun delito de 
malversación. A 
investigación céntrase 
tamén en coñecer en que 
medida o partido de Kohl, a 
Unión Cristiana Democrática 
(CDU) utilizou a "caixa B" de 
diñeiro non regulado para 
financiarse e fuxir do control 
do fisco alemán. Se se 
confirma que a-CDU se 
beneficiou de diñeiro negro, 
a xustiza xermana poderia 
obrigala, como mínimo, a 
devolver os case 3.000 
millóns de pesetas que 
adebedaria. + 
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Urxente 
desmitificación 
de Castelao 

Con motivo do acto de apre
sentación do proxecto de publi
cación da Obra Completa de 
Castelao pala Editorial Galaxia, 
leo nun xornal conservador 
compostelán que a data do seu 
cabodano, 
alén do im-
portante pro-
xecto edito- Debe ser que, 
rial, "concita 
novas suxe- como eu suo 
réncias, reví- tinta para 
sións e des- . 
m itificaci óns". informar 
Un dos ~apre--~ minimamente 
sentado res 
do proxecto, aos meus 
definido polo alunos de 
redactor co-
mo "desmitifi
cador e tertu-
1 i ano", afir
mou que a 
obra de Cas
telao "está 
moi difundida" 
e que o estu
do en profun
didade da sua 
obra traería 
como conse
cuéncia que 
"escritos co
mo Sempre 
en Galiza per-

secundária 
sobre quen era 
Castelao, estou 
desfasado e non 
me enterei de 
que a sua obra 
xaestá 
sobradamente 
difundida 

desen a sua actual considera
ción e se coñeceran outras 
cuestións menos valoradas do 
traballo e a vida deste artista, 
político e intelectual galega". O 
xornalista enfatiza que durante 
o acto "cuestionouse o Caste
lao mito". 

A min, en primeiro lugar, cólle
me por surpresa este conxunto 
de tarefas urxentes e inaprazá
beis destinadas á desmitifica
ción de Castelao. Debe ser que, 
como eu suo tinta para informar 
rninimamente aos meus alunes 
de secundária sobre quen era 
Castelao, estou desfasado e 
non me enterei de que a sua 
obra xa está sobradamente di
fundida e, polo tanto, hai que 
pasar xa a outra causa. Todo o 
mundo leu, analisou e entendeu 
o Sempre en Galiza; todo o 
mundo domina a sua obra literá
ria; todos ternos gravados os 
longos capítulos que a TVG pro
duciu e emitiu en horário de má
xima audiéncia para divulgar a 
sua obra e o seu pensamento; 
todo o mundo paseou de riba a 
baixo o Museu Castelao e todo 
o mundo sabe que a fundación 
que leva o seu nome ocupa un
has luxosísimas instalacións no 
centro da capital do país e reci
be multimillonários subsídios 
das institucións públicas. Caste
lao é un mito para os meus alu
nas; a política do Governo Gale
ga inspírase escrupulosamente 
nos seus postulados; a língua 
galega ocupa na sociedade o 
lugar que el desexou; os que 
traballan seguindo o ronsel do 
seu pensamento teñen a casa 
chea de Medallas Castelao; o 
Estado español transformouse 
hai tempo no que el soñou e as 
relacións da Galiza con Portugal 
stlperan xa os seus máis opti
mistas desexos. Con razón che
gou a hora do desmitificador. • 

XESUS SOUTO 
(A CORUÑA) 

ANOSATERRA 

Pequena 
homenagem ao 
Jenaro 
Longe de perspectivas dogmá
ticas ou interessadas após a 
marte do escritor Jenaro Ma
rinhas del Valle, desde Estu
dantes Independentistas (El) 
queremos por de manifesto o 
nosso mais sentido pesar polo 
falecimento do digno intelec
tual silenciado. Talvez devés
semos dizer "de um digno" e 
nom "do digno", mas custa-nos 
encontrar, por mais esforc;os 
que fazemos, exemplos vivos 
de intelectuais honestos e con
seqüentes como este completo 
galeguista. Já só nos ficava 
ele, já semente ele permanecía 
fiel ao ideário das lrmandades 
da Fa/a e das Mocidades Gale
guistas, e quando dizemos fiel, 
nom queremos dizer "saudo
si sta", mas regenerador do 
pensamento galeguista a nova 
situac;om da Galiza, em pral 
daqueles objectivos polos 
quais também hoje é preciso 
lutar. Na língua, na literatura e 
na política, distante da atitude 
acomodada de quem rendabili
zava o discurso galeguista; dis
tante (e nom por própria vonta
de nem talvez por vontade de 
muitos e muitas dos/as 
seus/suas companheiros/as) 
de grande parte da sua ge
raQom, que ele denominou "fa
lida"; distante, em definitivo, do 
poder, soubo manter a dignida
de que caracteriza o intelectual 
comprometido em tempo de 
muda consciencia colectiva. 

Membros de El, em colabo
raQom com estudantes a título 
individual, muito parto astivérom 
de lhe brindar a sua última e me
recida homenagem. Com a equi
pa de imagem e som e as cáma
ras já prontas, umha entrevista a 
Jenaro Marinhas del Valle pro
metía ser o último testernunho 
visual e oral das lrmandades da 
Fala. O dia antes de ser deslo
cado ao hospital, Jenaro Marin-

has reunía-se na sua casa com 
os/as seus/suas entrevistado
res/as, numha sessom prepara
tória para a entrevista que no 
día a seguir se pensava cele
brar. Plenamente consciente da 
sua situac;om, nunca pensou em 
suspendé-la 
nem deixou 
de lhes trans-
mitir toda essa 
humanidade e 
sabedoria qu..e 
qualquer pes
soa esperaría 
dum/ha vete
rano/a gale
guista. 

Acabou a sua 
vida, mas 

Soubo mantera 
dignidade que 
caracteriza o 
intelectual 
comprometido 
emtempode 
muda 

nom o seu si- consciencia 
lenciamento 
que continuou colectiva. 
mesmo no dia 
do fugaz en-
terro, oficiado 
por um padre, e na língua do 
império (para um galeguista e 
ateu militante), e continuará em 
tantos días das letras galegas 
que nom se lhe dediquem (ape
sar de ter sido membro da nos
sa rég·ia instituic;om académica, 
da qual nom se foi para ter 
mais tempo livre, como parece 
entender-se do publicado nal
guns jornais), porque o seu ne
me está escrito com letras que 
ainda nom som galegas. 

Esta é apenas umha pequena 
homenagem daquelas/~s que 
nom pudemos pagar um bilhete 
póstumo no jornal do dia ade
q Liado. Eternamente, seguire
mos-te.• 

E.SÁNCHEZ~GOTO 
PORTA,VOZ NACIONAL DE 

EsTUDANTES INDEPENDENTISTAS 

Transexualidade 
na marxe 
A continuación transcrebo un
ha carta dunha rapaza, en pro
ceso de transexualización, re-
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cebida o dia 20 de Decembro: 

"Son un transexual con mamas 
nunha prisión de homes. Ao 
non estar operada de CRS, es
tou nunha enfermería en proce
so de cámbio e sempre nos te
ñen en ingresos ou na enfer
mería sen outra alternativa. 
Aquí se incumpren as leis peni
tenciárias, non ternos intimida
d e, faltan-nos ao respeto e 
mestura-se-nós con internos 
que están en contra das liber
dades sexuais, loucos, viola
dores, enfermos do SIDA e tu
berculosos. Estamos todos 
mesturados e fai-se-nos com
partir as duchas co risco de 
contáxios. lsto é unha vergoña. 

Denunciei-no ao xuíz de vixi
láncia penitenciária e fixo caso 
omiso ... Non teño meios eco
nómicos, por tal motivo non po
do chamar-vos, ainda que xa 
me gustaría. 

-Fa trarrst~:rcta-ctéldes-dmár
cere Modelo de Barcelona e ali 
tiñamos funcionárias e unha 
galeria á parte, mais aqui, nos 
cárceres andaluces hai moito 
analfabetismo, miséria e fame. 
Non nos informan de nada, 
isoladas do mundo. Parece 
mentira que esteamos ás por
tas do século xx1. Non ternos 
obradoiros, nen escalas, nin
guén denúncia nada por medo 
e/ou analfabetismo ... Esto u 
tarta de ter que viver con ma
chos e franquistas. Onde está 
a nosa constitución? 

Aqui ninguén fai nada, nen ve
ñen os meios de comunicación, 
prensa e televisión. As aso
ciacións de Cádiz teñen medo a 
loitar contra as institucións pe
nitenciárias e contra Madrid. Es
taba-me esgotando de loitar soa 
até que vosoutras chegastes. 
Pido-vos axuda e que manifes
tedes publicamente a miña si
tuación e que o denunciedes. 

Que non nos envíen aes cárce
res de homes e que teñan res
peito para con nós. Non quera 
máis humillacións ... Prego-vos 
axuda e colaboración ... Escre
bede-me axiña." • 

JOSÉ A. ÁLVAREZ LEÓN 
T AMARA A.C. 600 ENFERMERIA 

CENTRO PENITENCIARIO PvERTO 
II. PuERTO DE SANTA MARIA, 

CADIZ 

Namentres isto acontece o Par
tido Popular criou no Senado 
unha Comisión de Expertos,_ pa
ra que nun 
breve prazo 
de dous anos; 
analise cal é a O pp tenta 
situación das 
persoas en distraer-nos con 
fr~~~:~~ali~a~ parafemálias 

circenses, ción e para 
que dea dire
trices para a 
futura e lonxa
na lexislación 
-que desexan 
afastar como 
se tan só a 
mención de 
transexualida
de provocase 
·no PP un afei
to urticante in
descritíbel. 

esquecendo ou 
ignorando ao 
98%da 
povoación trans 
que continua na 
prostitución e na 
marxinación. 

Oeste xeito o PP tenta distraer
nos con parafernálias circenses, 
esquecendo ou ignorando ao 

~U/!~ 
e .xa tJ&./d rW-~ 

c%AA~ 

Para o lingüista llan 
Stavans profesor do 
Amherst College en 
Massachusetts 
(Norteamérica) o 
verbo cachar, co 
significado de 

1 surprender, no 
español contaminado 
de inglés (Spanglish.,____ 
de América, procede 
do inglés to catch. 
Cacháronte na 
berza, profesor! 

Sendo conselleiro 
da Presidéncia, 
Dositeo Rodríguez 
convocara ás ONG 
para un proxecto da 
Xunta no altiplano, a 
terra chá de Bolívia. 
O Governo autónomo 
decidia onde, cómC? e 
en que se gastarian 
cen millóns. Fartas de 
seren manipuladas, a 
maioria das ONG 
deron portazo ao 
proxecto que agora 
xustifica unha visita 
de Fraga a Bolívia. 
Dositeo f alaba da 
ilusión de Fraga por 
instalar un clube 
náutico no lago 
Titicaca. 

Na opinión de 
Gonzalo Robles 
Fraga, a_nai do Rei 
fara unha exiliada, 
calificativo que os 
franquistas 
negáranse a 
pronunciar despois 
da guerra: non habia 
exílio para Blanco 
Amor, Castelao, 
Alonso Rios, Osório 
Tafall. Habiao para 
esta muller que vivera 
en Lisboa cando 
Franco, porque era 
de Raiña do que 
queria regresar. 

... 



1 Levar 24 
1 helicópteros Apache 
1 á Albánia, convertida 1 
1 en base 

1 norteamericana 
1 contra Cosovo, 

custoulle case un 
billón de pesetas a 
Norteamérica, 
segundo o 
Washington Post. 
Non entraron en 
acción por medo aos 
foguetes rusos terra-
aire. Mágoa de 
cartas que terian 

1 servido para a paz. A.: 
1 rifa de lugoslávia 
1 comezou ao 
1 Ocidente reclamar á 
1 Federación a débeda 
1 externa. A Polónia 1 
1 perdoáranlla. 
1 
1 
1 Ventura Pére.z 
1 Mariño, di que os 
1 galegas deberían 

traballar máis e 
laiarse menos. Este 
xuiz da Audiéncia de 
Madrid en 
excedéncia, fixera en 
Lugo unha campaña 
para o Congreso 
(polo PSOE) e 

....... .. porfiaba cos que lle 

1 
pedían que falase en 
galega. El cumpria 

1 coa Lei da harmonia 1 
1 linguística 

1 -protestaba- e non 
1 tiña por que 
1 esforzarse máis. 
1 

A impunidade de 
leltsin fronte a Lei 
non produce 
escándalo. É -
idéntica á bula que o. 
presidente Ford 
decretara para 
Nixon, ao que se lle 
perdonaba por 
decreto a sua 
actuación 

1 
delincuente desde a 

1 Casa Branca.• 

1 
e_ 1 

1 
.. _ 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

,_ 1 
1 
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98% da povoación trans que 
continua na prostitución e na 
marxinación, ou casos como es
te de T amara ficarán no esque
ci mento ou como anédotas ou 
paradoxos. Mais da miña/nosa 
crítica tampouco deixo á marxe 
ao PSOE, que na sua Proposi
ción de Leí en Madrid cria un 
texto que tras le-lo queda-che 
un sabor ráncio e anacrónico. 

Sobre esa Comisión no seo do 
Senado, unha vez máis vén-me 
á cabeza aquilo que no peche 
das Escalas universitárias de 
Maxistério en Galiza do ano 
1985 puxemos aquí, en Com
postela, como faixa de cabecei
ra aos políticos que nos queri.an 
vender a Reforma da Carreira 
Docente, "Comisión de Exper
tos, Pandilla de fneptos". Agar
do que esta vez non haxa que 
retormar a ve,tusta tea na que 
pintamos con enfado e raiba o 
texto sinalado. + 

LAURA BUGALLO 
(COMPOSTELA) 

Parcialidade 
a prol do Celta 
Teño nas miñas manso periódi
co nº 914 do 23-xn-99 e estou 
abraiado pola páxina 17, na que 
César Lorenzo Gil fai o comen
tário do partido xogado en Ria
zor, Deportivo-Celta. 

É triste que un xornalista que se 
preze áo facer de comentarista 
deportivo, se lle vexan as cores 
polas que so-
f re e amose 
un desprezo 
tan sinalado Sóestou 
pola equipa 
contrária. lsto dacordo-en que 
non é facer debem t 
afeizón" nen os man er 
discursos a a hexemonia no 
pral do gal e- Mbol como 
guismo. O fut-
bol é isa e na- galegas para o 
da máis, non resto do Estado. 
pode un que.fl-
tarse porque 
perda a nosa 
equipa. Na 
próxima terá oportunidade de 
gañar, e se non é así... Sexamos 
sérios e fagamos o que corres
ponde na nasa cadeira. 

Só estou dacordo en que debe
mos mantera hexemonia no fut- · 
bol como galegas para o resto 
do Estado. Eu brinco cando o 
Celta gaña tora de Riazor e can
do perde en Balaídos co Depor, 
porque son galega, mais non 
sinto desprezo cara o Celta. 

Seria máis axeitado, Sr. Loren
zo Gil, que os comentários fo
sen da festa do futbol galega 
cando se enfronten as nasas 
equipas e vostede pode facelo, 
pois dispón dun médio que lén 
todos os galegas. 

Agardo esperanzado que cando 
o Depor vaia a Balaídos sexa 
máis obxectivo. + 

XoAN C. GoNZÁLEZ LóPEZ 
(A CORUÑA) 

Badaladas 2000 
Así ollei a retransmisión pola 
TVG das badaladas da fin de 
milénio: imaxes da "Puerta del 
Sol" e da Praza da Quintana 
misturadas, superpostas e es
tratexicamente racionadas no 
tempo e no espazo. Mesmo 

ANOSATERRA 

Tele-Madrid o faria mellar, 
Euskal Telebista e TV-3 abofé 
que tamén, pero desde Euska
di e Catalunya. E nós a ollar 
para fora, a renegar do noso e 
a mirarnos no "espello-por-ex
celéncia", que debe de seguir a 
ser o do "Centro". 

Agora vai un entendendo o da 
"Viaxe ao Centro". E tamén ago
ra pódese ir un decatando de 
porqué ternos unha "Television 
de Galicia" e non unha "Televi
sión Galega".+ 

XESUS SANMARTIN LÓPEZ 
(SANTIAGO) 

Castelao 
Neste tempo, baixo en calo
rías, edulcorado con endulzan
tes artificiais. Época de desca
feinado, de alcol sen alcol, de 
cigarrillos bai-
xos en nicoti-
na e alcatrán', 
de autos velo
ces con bolsa 
de ar ao vo
lante e mil 
cintos de se

Aqueles que nos 
levaron aun 
estado de coma 

guridade; non secular, hoxe te 
se puido bai-
xar en calo- celebran e te 
rías ás ideias. 

Quixéronas 
endulzar cos 
mesmos edul
corantes arti
f iciais dos 
chicles, gase-
osas e iogu-

nomean a viva 
voz porque eren 
que estás morto 
lnnán Daniel. 

res. Quixeron 
descafeinala~. para que a 
mesma cafeína que nos permi
tia "continuar" non sexa máis 
ca un neme baleiro, ausente 
de calquer outro significado. 
Quixeron tirarlles o alcol para 
que non emborrachen, para 
que literalmente: "non enchan 
ou mareen a cabeza". 

Quitáronlle ás ideias o alcatrán 
do asfalto, o mesmo que fixo 
tantos "vieiras". Quitaronlle ás 
ideias a nicotina que drogaba 
e facia-nos "dependentes" de
las, a mesma nicotina que nos 
fai esquecer a fame, o frío e o 
mal tempo. "Montarse" nunha 
ideia era romper as barreiras 
do espazo e o tempo ao igual 
que un auto veloz; a bolsa ou 
cinto de seguridade que había 
para as nosas vidas era o 
amor mesmo a esa ideia, o 
convencimento da tenéncia e 
pertenza a unha grande verda
de, sen a cal nen a vida mes
ma tiña sentido. 

É unha frase feíta que os homes 
marren, as ideias non. As 
ideias? Podemos verdadeira
mente illar as ideias daqueles 
que as pariron? 

Todos os xañeiros de todos os 
anos te recordamos: lrmán Da
niel. Tráxico paradoxo nascer e 
morrer no mesmo mes, e digo 
tráxico, pois de nascer e morrer 
en meses distintos teriamos o 
duplo de oportunidades de re
cordarte. 

Mais que ten Castelao digno de 
ser recordado, porque nascer e 
morrer facemolo tod@s; uns (e 
unhas) tacemos o primeiro do 
mellar xeito, outr@s o segundo, 
outr@s por certo, nen o primeiro 
nen o segundo. 

Castelao foi sen dúbida a 
conciencia histórica viva da 
Galiza, dun pavo, dunha nazón 

moribunda, case morta, que 
grazas a un milagre, coma foi 
o ter como tillo a Castelao, se 
salvou dunha marte "anuncia
da". 

Mais a salvación a esa morte 
anunciada non foi un antídoto, 
unha vacina contra a mortali
dade, senón un dictame da no
sa enfermidade, a mesma que_ 
nos levara a ese estado coma
toso. A ese ditame, engadiu 
Castelao coma bon médico, 
~nha prescripción para a sal
vación, que non era outra que 
a toma de conciéncia por parte 
de tod@s os galeg@s do que 
eramos, do que podiamos ser, 
do que querían e fixeron con
nosco através da história; un
ha história escrita por outr@s, 
unha história que non nos per
tencia. 

Aqueles que nos levaron a un 
estado de coma secular, hoxe te 
celebran e te nomean a viva voz 
porque eren que estás morto lr
mán Daniel. Prescriben-nos ca
ramelos e chicles sen azúcre 
para tacemos a vida máis amar
ga ou máis artificial do que nola 
fixeron. Receitan-nos café des
cafeinado para que non estexa
mos en vixilia nunca; sempre 
dormid@s. 

Dan-nos alcool do que non fai 
esquecer as mágoas nen cele
brar as ledicias. Dan-nos un vi
ño que non é coma o de Antonio 
Machado; aq1,.1el que bebía por
que o alcol formaba parte da 
sua lenda, e sen lenda non se 
pasa á história. Aquel que bebía 
porque nada engadia á virtude a 
caréncia de vícios. 

Quitaron-nos o tabaco en nome 
da saúde, a mesma que nos 
quitan, que nos destrozan co fu
me da pouca indústria que nos 
queda e dos dous veículos por 
família que hoxe son signo de 
"benestar" e "desenvolvimento" 
que incluso son un índice de 
"progreso humano". 

No noso verde rincón do Noro
este negaron-nos os meios 
non contaminantes e de verda
deiro desenvolvimento. Fixe
ron-nos ca alcatrán que lle qui
taron aos cigarrillos, autoestra
das e vías de acceso para che
gar máis rápido á casa, ao tra
ballo e algunhas moitas veces 
á morte. 

Fixeron-nos os coches "segu
ros" por dentro pero non por fa
ra. Puxeron-nos dentro un cin
to de seguridade que máis que 
asegurarnos ata-nos. Puxeron
nos unha bolsa de ar ao volan
te con neme bárbaro, fidel re
flexo de que aquelo que nos 
pode "salvar" está precisamen
te cheo de ar, nunha língua 
que non é a nosa. 

lrmán Daniel,-probabelmente 
todo isto te surprenda, sei que 
estás véndanos e· escoitándo
nos, pois en ti a dúbida de Oc
ta vio Paz, de se nascer era 
morrer está resalta. Sei que 
naciches de novo, se é que al
gunha vez alguén te conside
rou marta. Sei tamén que a tua 
surpresa máis grande é que 
hoxe, desde aqui, desde este 
lugar en ningures, onde se en
centre un galeg@ ben nas
cid@, xamais aceitaremos a 
marte como receita para a "vi
da"; porque nós ~ornas un pa
vo que se resiste a morrer. 

Lamento- dicirche lrmán Daniel, 
co que algunha vez soñaches 
non se cumpriu; que es un no-
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me con apelidos, unha palavra 
e referente carente de contido, 
baleiro. Que estás en livros, en 
inauguracións, en limiares de 
livros, en nomes de coléxios e 
de ruas, en exposicións e dis
cursos, en pancartas, en cami
setas e na boca de moitos; pero 
non estás nos nosos corazóns. 

Lamento dicerche, desde aqui, 
que tal vez, cando esteñamos 
mort@s, ·serán @s nos@s 
filh@s os que fagan un discurso 
coma este. Porén non perdo a 
esperanza. T eño a certeza que 
algun día @s nos@s filh@s en
cherán os seus discursos non 
de reclamos senón de agradeci
mentos por todo o que nos di
chas, pois chegará un día lrmán 
Daniel no que teremos un pavo 
con conciéncia, coma ti o quixe
ches. Nós, humildemente, pro
metémocho. + 

X~ MARTÍANEZ 
(CARACAS) 

A un presidente 
moi pouco 
democratico 
O pasado dia 9 de Decembro, 
nun de tantos xornais que se 
publican na nasa terra, faciase 
mención ás declaracións que o 
presidente da República Orien
tal do Uruguai, pronunciara no 
ultimo cúmio do Mercosur, nes
tas suas declaracións, o man
datário uruguaio mostrábase 
rotundamente contrário a que o 
~uiz Baltasar Garzón esteña na 
procura de que a extradición 
do chileno Augusto Pinochet e 
outros 98 mi-
litares arxen-
ti nos, poida 
ser unha rea
lidade. 

O Sr. Sangui
netti, tampou
co está pola 
laboura de 
que os depre
dad o res uni
formad os 
vaian parar á 
cadea, porque 
isto implicaría 
que os milita
res uruguaios 
responsábeis 
do "Golpe de 
Estado Fas-
cista" que sa-
cudeu o Uru-
guai no 73 , 

Odia menos 
pensado o que 
di ser o 
presidente dos 
uruguaios, 
asómbranos con 
que lles vai facer 
unenonne 
monumento aos 
golpistas 
militares do 73. 

poidan ser chamados pola xusti
za uruguaia a declarar pala can
tidade de crimes cometidos con
tra a povoación civil uruguaia. 

Quera deixar claro que os uru
gu aios de clase traballadora 
xamais estaremos dacordo co
as manifestacións do Sr. San
guinetti, unhas declaracións 
que defenden abertamente o 
comportamento selvaxe da xe
rarquia militar fascista, xa co
ñecemos de sobras a debilida
de do sr. presidente por con
decorar e outorgar ascensos a 
sanguiñentos golpista~ do ano 
73 coma o xeneral Alvarez. 
Agora o dia menos pensado o_ 
que di ser o presidente dos 
uruguaios, asómbranos con 
que lles vai facer un enorme 
monumento aos golpistas mili
tares do 73, en agradecimento 
aos servizos prestados á Pá
tria, desppis das suas últimas 
declaracións, podémonos es
perar calquer causa.• 

RUGO BENT ANCOR 

A 



A NOSA TERRA 

·Gui9iro··. 
CULTURAL Nº 916 

Un intre dos actos de abertura da Capitalídade Cultural na Praza da Quintana. A PANARO 

A Capitalidade Cultural de Compostela 
ainda non ten rematado. o programa 
Só está perfilado e quedan por fixar as datas das actividades 

-0- PAULA CASTRO mento, comezou con bó pé, con vamente un elemento pasivo dar cabida a diferentes manifes-
duas exposicións de galegas uní- que desfrute dos eventos organi- tacións culturais e que traerá a 

O programa esbozado para a ca- versais, Luis Seoane e Reimlllldo zados desde o concello", di Por- Compostela estrenos de produc-
pitalidade do 2000 pretende Patiño e esperamos que se man- tas. Ao seu entender, debíase cións teatrais e operísticas de to-
amosar unha Compostela uni .. teñ a nesa Liña, porque o ano aproveitar este momento "para do o mundo. O ministério de 
versal na que confluen todo tipo 2000 ou é eso ou non é nada. reactivar a producción cultural Cultura traerá á Compañía Na-
de sensibilidades. Non se pode Ademais, é fundamental contar deste país, contando coa partid- cional de Danza; á Orquesta y 
obviar, sen embargo, o escaso coa participación da xente, que é pación das asociacións viciñais, Coro N aciona.l de España, o Ba-
peso que ten a própria cultura a que fai a cultura dun país". culturais e sectoriais (de teatro, Uet nacional de España, que inter-
galega no conxunto da progra .. música, danza .. . )". Ademais, pretará Carmen, ou a Compañía 
mación. Alén das exposicións si- Pola sua banda, Manuel Portas, o considérase fundamental "que N aciona.l de Teatro Clásico, con 
naladas pódense destacar a série concelleiro que representa ao deixase pegadas de carácter in- El mágico prodigioso, entre ou-
de concertos da Real Filannonia BNG no grupo de traballo que se fraestructural". tros. Ademais, o ministério 
de Galiza, a primeira edición do encarrega da elaboración do pro-

Amplo programa 
aporta tamén várias exposicións, 

Festival Internacional de Música grama, insiste en que "este é o como Valle .. [nclán en los teatros 
Clásica de Galiza, algúns dos programa cultural do PSOE", no nacionales ou Fotografia española 
concertos nos que se espera a governo xa cando se declarou a Para levar a cabo o programa, contemporánea: panorama fin de 
participación de grupos galegos capitalidade cultural de Compos- Compostela con ta con 3 .000 sig~: .1998 .. 1999. 
como Milladoiro e algunhas ou .. tela no ano 1995. Desde o seu millóns de pesetas . Sen embar .. 
tras exposicións nas que a arte grupo trátanse de introducir al- go, mália a sua amplitude a No Teatro Principal esperase a 
galega será a protagonista. Asi gunhas incorporacións para que maior parte dos actos previstos posta en cena de máis de trinta 
aparecen a exposición Compos .. se teña máis en canta a produc- teñen unha forte impronta de espectáculos teatrais, dos que 
tela Cidade Virtual ou Autorre- ción própria e a cultura de base. outras latitudes. Entre as arques- podemos destacai:: tres galegas, a 
trato de Compostela e a organi .. tras e intérpretes convidados po- Féira do Teatro de Galiza, Luar e 
zada pola Fundación Granell Polo momento, só conseguiron lo Auditório de Galiza pódese Ollomol Tranvía. Ademais, neste 
con esculturas, collages, debu .. que se aprobara a chamada "Fac- destacar, ainda sen precisar as ano haberá unha edición extra-
xos e obxectos de Uxi.o Granell. toria Cultural" de Salgueiriños, datas, a presenza da Royal Philar, ordinária de Cineuropa, coa 

aproveitando as infraestruturas monic Orchestra, a Loyulon Philar, criación do Prémio Compostela. 
Sen embargo, o groso do progra- abandonadas polo antigo Mer- monic Orchestra, Les Arts Flori .. 
ma está centrado en exposi - cado de Gado. Un Lugar ao que sants, a Sachsische Staatskapelle T amén das exposicións destaca 
cións, concertos, representa- poden acodir nenos e maiores Dresden ou a Orchester Der a d~nominada Rostros da terra, A 
cións teatrais e musicais chega- para realizar distintos tipos de Deutsche Oper Berlin, entre as 20 antigüidade no mundo árabe, no 
das de distintos pontos do esta- actividades e no que se celebrara que se esperan. Auditório e tamén neste ~spazo 
do e de Europa. Diste xeito, con anterioridade a "Feira das unha _adicada ao Expresionismo 
Compostela convírtese en recei- Mentiras". Estase tentando ta- O apartado de Clásicos para Xó- Abstracto Americano. Diversas 
tora da producción cultural do mén que se aprobe a organiza- venes, no que hai unha impor- mostras de pintura e escultura 
exterior, desaproveitándose a ción da exposición "Galega no tante presenza do jazz, coa Me .. na Granell, con Paco Pestana, 
posibilidade de dar a coñecer Mundo", aproveitando toda a cropolitan Jazz Band de Praga, a Duchamp, Philip West oufoto, 
non só a producción própria se- producción cultural acumulada Opera La cambiale de Matrimonio grafías de Dalí, entre outras. 
nón mesmo a riqueza his~órico- en anos de emigración e que ser- da Aula d'Opera do conservató-
artística e cultural galega. viria como trinque para expór, rio do Liceu, a Orquestra Philhar, Destacan numerosos macro-con-

non só a producción material se- mónica de Cámara de Párdubice certos, nomeadamente o Festival 
Escasa aportación galega nón tamén a dimensión lingüís- ou os espirituais negros e Gospel Santi .. Rock, de carro dias de dura-
~ tica do galega xunto coas comu- de The Stars of Faith, entre ou- ción e no que participarán máis 

Segundo a portavoz do grupo nidades de fala portuguesa. tros. de 25 grupos, desde Red Hot Chi .. 
municipal do BNG, "o obxectivo li Peepers, pasando por Molotov, 
do 2000 ten que ser que Santiago A .idea da que parten os repre- Durante o mes de Agosto cele- Dovér, Neil Young ou Rage 
simbolice a Galiza a nível de sentantes nacionalistas é que "a brarase a Compostela Millenium Against the Machine até Sonic 
avangarda mundial. Polo mo- sociedade non pode ser exclusi- Festival, através do que se quer Y outh o'u Smashing Pumpkins . • 

2000 

~ VÍTOR VAQUEIRO 

ff.:onumental obra de E\:a de 
Queirós Os Maias, Joao da Ega, 
irado polo tratamento que a prensa 
dá a un texto literário de seu, afirma 
a terríbel frase: Estes burros destes 
xornalistas! Sao a escória da 
sociedade! As palabr9-S adquiren, con 
certeza, significado preciso _ 
ensarilladas no conxunto dunha 
obra e, como calquera cita tirada 
dun texto, implican unha 
simplificación. Embora, sen ter que 
recorrer ao calificativo forte de 
escória, algo ·existe de malsano en 
certo tipo de xomalismo, urxido 
pola bremanza da diária publica
ción, que o conduce, de maneira 
case inexorábel, á simplificación, 
candó non ao simplismo e, no pior 
dos casos, ao engano e a actuar 
como altofalante de nocións 
erróneas, anticientíficas e que, en 
moitos casos, aldraxan o intelecto. 

~as ideas teñen-se reiterado 
nos últimos tempos con fartura 
inusitada: a primeira é o efecto 
2000; a segunda o cámbio de século, 
e milénio, que, segundo cerros 
comentaristas lindantes co 
analfabetismo intereseiro, haberia
se de producir ás 24 horas do día 31 
de Decembro de 1999. O simples 
manexo dunha calculadora 
ahondaba para desfacer a falsidade. 
Se dende o cornero da nosa era até 
o 31 de decembro pasado 
transcorreron, con efeito, 1999 anos 
completos --0 cero non é un an<r. é 
lill ponto sobre a recta do tempo- e 
consumaba-se unha duración de 
vinte séculos, certamente cada 
século teria unha extensión de 
1999/20 = 99,95 anos, o cal 
repugna á lóxica. Asi mesmo-: se 
transcorreron 1999 anos completos 
e cada século pqsúe unha duración 
de 100 anos, o 31 de decembro de 
1999 era o ponto que sinalaba que 
dende o comezo da nosa era 
transcorreran só 1999/100 = 19,99 
séculas e, logo, non comezaba aínda 
o século XXI. 

~ralmente o proveito 
mercantil que se tirou do suposto 
troco de milénio foi notábel e, 
portante, atrevo-me agora mesmo, 
como Isaias, o profeta da telefonia 
móbil, a un prognóstico. Moi 
pronto comezará a circular o rumor 
de que, de certo, todo foi un erro e 
que, en realidade, será o 31 de 
Decembro do 2000 cando se 
produza o troco de milénio. 
Reiterara-se así o comezo cíclico do 
tempo e o comércio e Mircea Eliade 
sorrirá satisfeito na sua campa. 

~to ao ef eito 2000 ahonda só 
con fornecer un dado: os negócios 
que se moveron ao redor do 
devandito cámbio nos 
equipamentos informáticos 
supuxeron, no Estado español, un 
billón de pesetas. Eu, desconfiado, 
acho que non houbo imprevisión na 
indústria informática ao nón ter en 
conta as consecuéncias do cámbio 
senón, ás avesas, un olfacto de 
negócio ventado xa hai 1 O ou 20 
anos. Quer dicer, un magnífico 
poder de previsión, próprio do 
capitalismo e do calote que a este 
acompaña. Que llo perglinten 
senón aos votantes da CDU 
xermana.• 
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• Património 'non considera oportuno' 
investigar as obras do cemitério de Ourense 

Hai máis de dous anos que co, 
lectivos viciñais veñen erguen, 
do a voz sobre o que 
consideran levantamento irre, 

: gular de cadaleitos no cemité, 
: río ourensán de San Francisco. 
: As queixas de viciños e 

familiares de mortos soterrados 
neste terreo, que pedían que 
fose declarado Ben de Interese 
Cultural, chegaron ao Valedor 
do Povo que instpu a Patrimó, 
nio a investigar se o concello 
estaba realizando obras no re, 
cinto. Ágora a Dirección Xeral 
de Património sinala que "non 
considera oportuno" investigar 
nengunha irregularidade. En 
San Francisco están soterrados, 

··Solicitan 
unha rua 
Alexarulre Bóveda 
na Coruña 
Na última asemblea ordinária do 
ano 1999 da agrupación cultural 
"Alexandre Bóveda" acordáronse 
várias propostas de resolución, en, 
tre as que se atopa solicitar do 
concello "que den o nome de 
Alexandre Bóveda a unha praza, 
en cumprimento do acordo plená, 
rio, no espazo que deixará o apar, 
cadoiro de Linares Rivas, frente 
ao local da Agrupación". T amén 
acordaron acudir ás autoridades 
xudiciais para que neste século 
quede definitivamente revisado o 
xuízo a Alexandre Bóveda".• 

· • Sargadelos, 
novo proxecto 
para Compostela 
A empresa Sargadelos ven de 
mercar en Compostela o edifício 
da roa Nova, onde está instalada 
a tenda que comercializa os pro, 
dutos de cerámica e os libros do 
Castro na capital galega. A em, 
presa dirixida por Isaac Diaz 
Pardo pretende restaurar o edifí, 
cío con tenda e sala de 
exposicións, cons~lidando en 
Compostela un centro onde 
acoller todas as iniciativas da 
firma. A expansión de Sargade, 
los significou a abertura de gale, 
rias en Milano, Barcelona, Sevi, 
lla ou Madrid. • 

• Oleiros 
. / organizara 

o vindeiro 
· B'lanco Amor 

O escritor Xosé Cid Cabido re, 
matou o ano recebindo, o 29 de 
Decembro, o prémio Blanco 
Amor, que este ano que rematou 
organizaba o concello de Bueu. 
No acto interveu Bemardino 
Graña, presidente do xúri no 
certame, e o xornalista Santiago 

entre outros, Eduardo Blanco 
Amor, Ben Cho Sei, Florentino 1 

Cuevillas, Vicente Risco e Ra, 
món Otero Pedraio. • 

Davila. A Coral Polifónica de 
Bueu puxo remate aos actos in, 
terpretando unha partitura con 
letra de Eduardo Blanco Amor, 
composta por Antolín Cuellas, 
director do coro de Caracas, e o 
Hino Galega. O mesmo dia ce, 
lebrouse o sorteo para designar o 
concello que organizará a 
·vindeira edición do prémio, a 
décimo novena, recaindo esta 
tarefa na vila de Oleiros. • 

• Caricaturas 
do século XIX 

ria Bienal 
de Ourense 
Sete exposicións conformarán a 
quinta edición da Bienal da Ca, 
ricatura de Ourense, que se vai 
celebrar durante os primeiros 
quince días de Marzo. No con, 
curso de caricaturas estabelécese 
que estas deben retratar a escri, 
tares do século vinte. No 
concurso para caricaturistas nó, 
veis, cuxos gañadores ainda non 
se coñecen, estipulanse prémios 
de cen mil pesetas para a mellar 
colección de seis caricaturas e 
catro de vintecinco mil pesetas 
cada un. A Bienal conta coa ex, 
posición "Caricaturistas con Ti, 
mor" e cunha retrospectiva que 

resgata aos mestres da caricatura 
galega do século XIX. Ademais, 
como é habitual, unha escolma 
de debuxantes galegas penduran 
a sua visión dos persoeiros nesta 
cita co humor.• 

• c;Jaliza enfoco, 
fotografia 
de prensa 
Até o _12 de Xaneiro pódese ver 
na sede do Colexio de Arquitec, 
tos de Compostela, a Casa da 
Conga, a mostra fotográfica da 
nova edición de Galiza en foco, 
que reune aos profesionais da fo, 
tografia en prensa do país. Máis 
de oitenta imaxes tomadas por 
Vítor Echave, Ana Rodríguez, 
Manuel Abad, Kiko Delgado, 
Mancho Fuentes e Carlos Car, 
balleira, entre outros. • 

• Quince anos 
de Ir Indo con 
debates e novas 
publicacións 
A editorial Ir Indo ten 
programado un ano intenso de 

• Concerto solidário 
con Timor Leste en Pontedeume 
"Para que se mantenha acesa a chama da solidatiedade" é o lema do v 
Festival Solidário, que nesta ocasión se adica a Timor Leste e que organi, 
za o colectivo "Treme a Terra" de Pontedeume para o vindeiro Venres 
14 de Xaneiro. A festa comeza ás dez da noite na pista polideportiva e 
os grupos que actual son Cachimonia, folk desde Ferrol, D.O. (Deixate 
Dóxtias), da Coruña, Skacha, de Vigo, e Color Humano, de Catalunya.+ 

Color Humano, entre outros grupos, canta por nmor. 

actividades para comemorar o 
quince aniversário do nacimen, 
to da editorial, entre eles a apre, 
sentación este mesmo mes de 
Xaneiro do dicionário trilingüe 
galego,portugués,castelán. Así, 
mesmo, durante tres dias do mes 
de Abril, promoverán unhas 
xornadas de debate sobre a Gali, 
za do ano 2020, que terá lugar 
en Mondariz e no que intervirán 
personalidades da cultura, eco, 
nomia, indústria, etc.+ 

• Xosé Lois ,,. 
Alvarez Pérez, 
gaña o certame 
M. Lueiro Rei 
Fallouse o Luns 3 de Xaneiro en 
Ogrobe o prémio do séptimo cer, 
tame de novela curta "Manuel 
Lueir9 Rei'', que recaiu en Xosé 
Lois Alvarez Pérez polo seu tra, 
ballo De maxia e de obras. Imacu, 
lada López Silva fíxose co segun, 
do prémio co orixinal Podes ver o 
mar e o Xosé Carlos Caneiro foi 
~collido en terceiro lugar con 
Ultima memoria de Oliverio T wist. 
O accésit <leste certame, organi, 
zado anualmente e cuxo xúri pre, 
sidiu Xesus Alonso Montero, foi 
para Beatriz Dacosta Molanes, 
con O cabalo da memoria.• 

• O PSOE contra 
a retransmisión 
do fin de ano 
daTVG 
Tanto o grupo parlamentar do 
PSOE como o Grupo Mixto so, 
licitan a comparecéncia de 
Francisco Campos, director xe, 
ral da CRTVG, para que expli, 
que os critérios utilizados na 
programación do pasado 31 de 
Decembro. Quéixanse de que, 
mentres a praza da Quintana, 
acolleu acentos de 
composteláns e turistas que ali 
tomaron as uvas no meio dun 
espectáculo que daba a benvida 
ao 2000 como ano da Capitali, 
dade Cultural Europea para 
Compostela, a TVG prestou 
maior atención ás badaladas da 
Porta do Sol madrileña.• 

•Arquitectura e 
filosofia 
compiten 
polo Cidade 
de Pontevedra 
Nwilia rolda de prensa celebrada 
o Luns 3 de Xaneiro, o concellei, 
ro de Cultura de Pontevedra, Luis 
Bará, sinalou que se apresentaran 
duas candidaturas para optar á 
distinción anual "Cidade de Pon, 
tevedra". O fallo, que se emite o 
10 de Xaneiro, poderla recair no 
arquitecto César Portela, recente 
prém.io nacional de Arquitectura, 
ou na Aula Castelao, durante máis 
de quince anos en activo tendo 
como actividade central a Serna.- ... 
na de Filosofia, que -se celebra 
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anualmente e que serve de foro 
de análise e debate dun tema mo, 
nográfico.+ 

•Fallado 
o prémio de 
pintura 
Cidade de Lugo 
Xosé Carlos Femández Seoane, 
de Ourense, foi o gañador do 
prémio de pintura "Cidade de 
Lugo", fallado o pasado 28 de 
Decembro. A obra que apresen, 
tou ao certame, que chega á sép, 
tima edición, leva como título 
Apunte de una escalera. O xúri, 
cuxo anúncio fuco o concelleiro 
de Cultura, Inácio Eguíbar, deu 
o se'gundo prétn i'ó ~~obra 'P-enelo, 
pe,tTip, de Eduardo Femández, 
de Lugo, e unha mención hono, 
rífica a Isabel Rei Sastre por La 
bicicleta. Apresentáronse ao con, 
curso sesenta e nove obras. • 

•Inverno 
artístico na 
galeria Visol 
A galeria Visol, na zona histórica 
da cidade das burgas, manten a 
mostra "Inverno 99" até o día 25 
de Xaneiro. A exposición consti, 
tue un paseo polo máis represen, 
tativo da arte na Galiza das últi, 
mas décadas e nela penduran 
obras de Laxeiro, Quessada, Suca, 
sas e X.L. de Dios, entre outros. • 

• Solicitan un 
Dia das Letras 
para Xoaquin 
Lorenzo 'Xocas' 
A Deputación de Ourense vai 
dirixirse á Real Academia Gale, 
ga para que estude a posibilidade 
de adicar o Dia das Letras Galegas 
do ano 2001 a Xoaquin Lorenzo 

· Fernández "Xocas". O organismo 
provincial xunto ao Ateneu de 
Ourense apresentaron a solicitu, 
de de homenaxe ao antropólogo 
que fora antes que Antón 
Fraguas director do Museu do 
Pavo Galega. Colaborador do 
grupo "Nós", exerceu a docéncia 
até xubilarse no Coléxio "Carde, 
nal Cisneros" de Ourense. Por 
outra parte, hai que reseñar que 
colectivos ferroláns apresentaron 
unha solicitude semellante para 
que o vindeiro 1 7 de ,Maio lle se, 
xa adicado a Ilicardo Carvalho 
Calero, do que se cumpren dez 
á'rios da marte. +, :· · · 
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Fuga 
para adentro 
Título: Periferias. 
Autor: Carlos Quiroga. 
Edita: Laiovento. 

Agora que se está a falar de revi
sar a noff!lativa oficial, puidera 
parecer o momento de botar un
ha ollada á literatura escrita en 
normativa "non oficial". Sempre 
está ben ocuparse do marxinal, da 
vítima¡ fáinos aparentar mellor 
do que somos e, por riba, confire 
notoriedade. Pero non o irnos fa
cer. Porque ese momento foi 
sempre; xa vai sendo hora de que 

, ~ ¡:ú~c.:~ ,recupere os critérios de 
xustiza e equidade, de que reivin
dique todo aquelo que inxusta
men te marxinou, nada menos 
que parte da nosa história. Si, 
porque a critica veu actuando á 
voz do seu amo, demostrando un
ha íntima capacidade, iniciativa e 
autonomía. Si quedaria ben boni
to comezar falando, por exemplo 
da Origem Certa do Farol de Ale
x.and:ria. e chegar deica estas Peri
ferias. Que o faga quen teña nece
sidade de limpar a conciéncia, ou 
que sexan os mesmos marxinados 
quen alce a voz. É o máis xusto. 
Alén do dito nós comezaremos 
por manifestar a pena de que a es
crita "non oficial" atope tan pou
cas canles de manifestación, atra
pados nunha dinámica na cal 
non priman unicamente critérios 
de calidade e estética. Ninguén 
pense mal, de nengunha maneira 
queremos insinuar que a escrita 
"non oficial" xa ten valor sim
plesmente por non seguir a nor
ma da Xunta-Real Académia-IL
GA. Non se trata cliso, pero tam
pouco se pode negar que o "ofi
cialismo literário"perdeu unha 
chea de recursos expresivos a cau-

Carlos Qlliroga. 

sa da sua cega e interesada vasala
xe e proselitismo. Ah, porque se
rá que ternos a impresión de que 
todo será doutra maneira en can
to vexan o tremendo negócio que 
representa re-normativizar a li
teratura moderna? Poderán dei
xar de pasar moitas cousas e ou
tras moitas han pasar, o que non 
mudará, tememos, é ese indiscri
minado afán normativizador. 

Mentres xogan con nós, mentres 
deciden como será o noso futuro, 
só nos queda rezar, implorar. lm
plorar porque non se repitan as 
malas maneiras de antano. Rezar 
porque a razón ache acomodo 
nos cerebros e nos corazóns de 
quen decide, e sexan capaces de 
entender o significado de expre
sións como sacrificio mútuo ou 
ben comun. Entre tanto, para 
nós é o momento de falar destas 
Periferias, estrea narrativa de 
Carlos Quiroga, autor xa coñeci
do para os leitores de Agália, Re
vista das Letras, COrTeio dos A~o
res, A folla, Col6quio-letras, Ani
mal, Revista Brasil de Literatura 
ou Ungua e Cultura, Carlos Qui
roga, tamén fundador e editor de 

O mono da tinta, autor que mos
tra unha forre personalidade xa 
desde a mesma lapela e sobre to
do na prologal "De umha biogra
fía atribuida", narración que é 
biografía lite-
ra tu rizad a, 
presentación 
da mesmida- O leitor ten 
de do autor e que 
as sua·s an 
gueiras: "Nao 
lamento ter 
escolhido pa
ra residir um 
País que ine
x is te; o que 
lamento é 
que os seus 
habitantes 
continuem 
incosciente
mente analfa
betos. Nestas 
condi~óes re-
sulta ridículo 
escrever par 

interpretar 
con excesiva 
frecuéncia, 
iso 
entorpece o 
ritmo de 
leitura e 
taméno 
ritmo de 
intelección. 

eles", vaia como exemplo. 

Apesar de tratarse do Prémio de 
Narración Curta Ricardo Carval
ho Calero na convocatória de 

1998 (porque non se mencionará 
o xurado ?) nós chamarémoslle 
novelas. Nunca acreditamos que 
houbera un número exacto de pá
xinas a partir do cal comezara a 
novela. E somos conscientes de 
que Periferias apresenta unha es
trutura na cal é posíbel é moi fá
cil distinguir 'tres narracións cur
tas. Somos plenamente conscien
tes de 'que o leitor, mentres non 
remate a leitura, poucas dúbidas 
terá cerca da idnetidade narrativa 
curta. Os sete capítulos de "1499" 
deixaránlle a sensación de seren 
narrativa curta. Mesmo descara
damente, por canto dá a impre
sión de que se trata inclusive 
dunha narrativa vacia, sen ob
xecto, sen finalidade, exercício 
de estilo apurado que se trunca 
violentamente. O mesmo sucede
rá mentres lea os tamén sete capí
tulos de "1999" a sentirse agobia
do por unha contínua sensación 
de resumo que non leva a nada. 
A pesar de que se enxergue unha 
incerta continuidade, a história 
do negro e a do bolseiro non pa
recen conectar. Pero paga a pena 
seguir lendo. "2099" tampouco é 
moi patente no comezo, pero no 
remate dos tamén sete capítulos 
acharase plena xustifkación, to
do fica atado e ben atado, mais é 
posíbel que esta estratéxia para 
crear suspense se lle fose das 
mans ·ao autor, porque o suspense . 
debe alentar á leitura e non a dei
xar de ler. Sobretodo porque non 
é o único elemento disuasório, 
hai un outro que ainda é máis 
perxudicial: o feíto de que a von
tade de estilo remate por traicio
nar ao narrador, xa que o leva ser 
pouco claro. De tal maneira que 

· remata por ser enemigo de el 
mesmo se, como suspeitamos e 
parece lóxico, pretende reivindi
car esa riqueza expresiva despro
veitada pola escrita "oficialista". 
Con todo, quen remate a leitura, 

(Pasa á páxina seguinte) 
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canta de libros 

Poesia 
para comezar o ano 
Espiral Maior publica tres novos tirulos 
na sua colección de poesía, tres obras 
premiadas. Diario bautismal dunha 
anarquista morta é o libro de versos co 
que Enma Pedreira Lombardia, de vin
teun anos, fíxose co terceiro prémio de 
poesía "Johán Carballeira", que organi
za o concello de Bueu. No limiar do 
silencio·é o poemário de Mário J. He
rrero V aleiro, da Coruña, que gañou o 
certame literário da própria editorial 
Espiral Maior. E, por último, Rafael Le
ma, que publicara xa duas novelas, é o 
autor de Atlántida, tamén trunfante 
no prémio de poesía do concello de 
Carral• 

Situarse á marxe 
Sinalaba Xosé Cid Cabido nunha re
cente entrevista (ANT n!! 902) que o 
leitor de hoxe non precisa de descrip
cións literárias ao uso e 
que está preparado 
para receber unha 
forma de narrar dis
tinta á que se consi
dera correcta. En 
grupo abeliano, a 
novela coa que 
gañou o último pré
mio Blanco Amor -ga
lardón xa obtivera 
anteriormente-, os 
personaxes "son seis 
ou sete", non teñen nome e o narrador 
non asume a voz convencional. "A sua 
atitude é colocarse fora do sistema", di 
o autor en referéncia aos personaxes. 
Cid Cabido, tamén editor, é o autor 
·doutras novelas como Panificadora, 
Dias contados e Oralmente pola boca. En 
'X.erais .• 

Tres viaxes 
De África a Lisboa e, despois, á Costa 
da marte. Periferias, de 
Carlos Quiroga, é 
un compéndio de 
tres viaxes, tres 
personaxes, tres 
histórias. O leitor 
realiza unha viaxe 
real pero taffién 
imaxinada. O libro 
foi o gañador do pre
mio de narración 
curta "Carvalho Ca
lero", de Ferro l. O 
achegamento de Quiroga á cultura 
portuguesa non só se trasloce nas sua 
opción lingüística senón ·no seu paso 
pola Fundación Gulbenkian de Lisboa e 
na sua tese de doturamento sobre Pes
soa. Edita Laiovento. • 

lntelectuais e 
agrarismo 
Os intelectuais do agrarismo é un tra
ballo de Raul Soutelo Vázquez 
sobre cales foron as 
propostas para o ru
ral durante este sé
culo e cales foron as 
cabezas pensantes do 
movimento protago
nizado polos labre
gos. A influéncia no 
a~ismo de Basílio 
Alvarez, o grupo N6s, 
Xabier Prado "Lamei
ro", o PCE e os emi
grantes son analisados por Soutelo. Pu
blícao a Universidade de Vigo.• 

.. 
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Leituras ¡~ 
~Ven da páxina anterior) 

non precisará explicación de por 
que falamos de novela, Entre ou
tras causas Periferias ten a virtude 
de abrigar a pensar, no se trata 
dunha novela que se le e xa está, 
despois de lida obriga a que sexa 
repensada e aseguramos que a 
meditación será proveitosa. Esta 
finalidade si que está plenamente 
lograda. 

Porque Periferias é unha novela 
con mensaxe. Utiliza o realismo 
(nas duas primeiras partes e mes
mo na terceira) e trascéndéo. E 
cando se trascende o realismo, en
tón estamos no camiño do exis- . 
tencialismo, verdadeiro motor da 
literatura galega sempre. Lembra 
moito a Arredar de si, a búsqueda 
dun mesmo, o descubrimento da 
própia identidade, por iso é inevi
tábel a referéncia existencialista. 
Aquí non hai mapa, máis ben son 
mapas, pero a sua función realízaa 
Lisbóa, fulcro arredor do cal se 
moven as tres partes. Pero non só 
no tema senón tamén nos proce
dementos, na estratéxia narrativa. 
O feito de que Carlos Quiroga bo
ta man tamén da viaxe, é signifi
cativo. Así, o periplo de Adrián 
Solóvio é equiparábel ao periplo 
da protagonista de "2099", equi
paración reforzada polo feito de 
que o negro é o bolseiro parecen 
ir en busca do futuro, deles mes
mos. Corno dixemos é novela con 
mensaxe, lástima que todo o rela
tivo ao quinto império (tan atrac
tivo) dinque tan pouco claro (es
tamos ás suas portas e no 2099 xa 
terá desaparecido?, como chegou 
a ser?, ainda continua? ... ) como a 
distinción entre o Brasil Aberro e 
o Brasil Fechado; o leitor ten que 
interpretar con excesiva frecuén
cia, iso entorpece o ritmo de lei
tura e tamén o ritmo de intelec
ción, cousa que di mal do narra
dor e fai que o conxunto da nove
la se vexa como algo apresurado, 
forzado. -

O mellar da novela é a oportuni
dade de disfrutar de momentos de 
narrativa histórica, ben lograda, 
moi ben lograda, que sabe a pouco 
e fai que o remate dos seus sete ca
pítulos nos pareza inxusto, xusta
rnente cando estaba no mellor, e 
que nos amole a brevidade dos ca
pítulos. T amén é salientábel o do
mfuio da técnica realista da segun
da parte, a viaxe a Lisboa .do bol
seiro nárrase de maneira máis con
tida, realismo sen efectismos pero 
efectivo. E tamén a. terceira come
za de maneira ben atractiva. O 
mesmo autor di que o seu ambien
te futurista está íntegramente to
mado de William Gibson, mais iso 
é duramente anecdótico porque o 
ambiente é o menos ~mportante, 
fai posíbel a viaxe imaxinária e é 
esta a que proporciona o encontro· 
consigo mesma da protagonista, 
ese é o seu valor. Pero das tres par
tes é a menos significada. Se cadra 
porque é·demasiado breve para re
flectir por un lado o "ambiente fu. 
turista" e por outro o conflito in-

. temo, ademais o segundo ten pré
ponderáncia, obviamente. 

Estrea dun novo narrador. Lásti
ma da brevidade, porque demos
tra ser capaz dunha prosa de al
tura e aquí está demasiado con-

. dicionada.+ 

XOSÉ M. EIRÉ 

Cinema 

Rohmer, 
cineasta 
do sentimento 
e .do moral 
De forma semellante ao que suce
de co portugués Oliveira, surpren
de que Eric Rohmer (79 anos) 
continue filmando unha película 
praticamente cada ano. O francés 
non destaca só pola periodicidade 
e alto nível dos seus filmes, senón 
pola frescura destes e a coeréncia á 
hora de planificar a sua carreira. 
Tras completar outros dous ciclos 
de obras, os Cantos morais e as Co
médias e provérbios, Rohmer deci
diu emprender a realización dun
ha série que tomara como pretex
to as catro estacións do ano. A re
lación entre cada unha do.s contos 
e ó seu título ( Cotito 4e primavera, 
verán ... ), aparte de que sucedan no 
momento temporal corresponden
te, non depende dun critério uni
forme. Existen 
elementos de 
ligazón entre 
as distintas Con toda a 
histórias e as humildade 
postas en ce
na. As catro 
fitas comezan 
con introdu
cións mudas, e 
as catro acon
tecen na ac
tualidade. Son 
relatos pe
chos, nos que 
a topamos 
poucos perso-

do mundo, 
Rohrner 
expón de 
forma 
sinxela 
comoéa 
xente. 

naxes, quizais coa excepción de 
Canto de outono (98), o de guión 
máis complexo. As histórias son 
sinxelas, os cenários reais e os per
sonaxes cercanos. Uns personaxes 
que falan moití.simo, interpretados 
xeralmente por actores sen expe
riéncia, ou cando menos pouco 
coñecidos. Todo isto para acadar 
un efecto de realidade. 

T amén a estética con ta moito das 
personaxes: en Canto de primave
ra ( 90) a máis intelectual destas 
( unha profesora de filosofía), é 
descrita polos cadros que ten no 
apartamento, un Kandinsky e un 
Macke, autores que se repiten na 
.casa do bibliotecário que trata de 
namorar á protagonistá de Conto 
de inverno (91). Pola sua banda, o 
músico que dubida entre tres mo
zas en Canto de verán (96) está a 
pasar as vacacións nun aparta
mento .prestado, no que domina a 
imaxe dun poster do grupo britá
nico Oasis. En Canto de outono, as 
ganas de querer e ser querida da 
viticultora son simples e sinxelas, 
coma o seu aspecto, mentres que 
o plano da sua amiga para lle bus-

car home é tan refinado coma os 
seus traxes. Outro posíbel preten
dente procúrallo a moza do seu fi
llo, pero de forma inocente e im
pulsiva, como símbolo da sua xu
ventude. 

No Canto de primavera fálase da 
fidelidade á parella, pero especial
mente da que se ten que dar entre 
duas amigas. Tanto nos mellares 
intres coma naqueles no que a 
parte máis individualista dalgun
ha sae á luz. A fe no amor como 
forza que logra o imposíbel é o te
ma do Canto de inverno, no que 
unha muller rexeita aos seus pre
tendentes porque ten a convición 
de que nengun será como o seu 
amor perdido, o pai da sua filla. 
Os ares frias, interiorizados e tris
teiros desta obra deron paso, de 
forma abraiante, aos extroverti
dos, cálidos e de apariéncia super- · 
ficial do Canto de verán. Neste, o 
protagonista compón cancións 
que cambian de destinatária, du
bida sobor dos seus sentimentos 
por tres rapazas que tamén xogan 
con el, e decide evitar problemas 
non optando por nengunha. A 
maior complexidade narrativa 
<leste episódio vaise ampliar no 
peche do ciclo. Canto de outano 
non só mostra rnáis personaxes 
principais que os tres anteriores, 
senón que está sustentado nunha 
estrutura alambicada, con múlti
ples opcións para desemolar a his
tória. Centrada en duas amigas, 
unha libreira casada, e a outra 
viuva e posuidora duns viñedos. 
Ambas duns 45 anos. A fita trata 
as relacións entre persoas de dis
tinta j dade {tamén tratado no 
Canto de ·primavera), pero céntrase 
no proceso de selección por parte 
da casada dun home para a sua 
amiga. Publica un anúncio bus
cando parella no xomal e aparen- . 
ta ser ela a viuva. Ao tempo que 
se convence de que o elexido é 
axeitado para a sua amiga, esta 
muller xoga a se sentir desexábel 
e interesante, deixando ao preten
dente máis que· surprendido can-
do lle conta a realidade. · 

Con toda a humildade do mun
do, Rohmer expón de forma sin
xela como é a xente. Cáseque pa
rece que atopara o momento máis. 
importante das vidas dunhas per
soas e logo o filmase. Simplifican
do a forma e tratando de non aso
ballar co contido, o director fran
cés mostra imaxes e sentimeritos 
reais, nunca gratuitos. Pódese ar
gumentar que sempre fai a mesma 
p~lfcula (algo rnáis leda, algo 
máis sombría ... ). Supoño que ~ 
semellante á vida de cadaquén. E 
un mesmo quen a debe facer 
interesante, non os demáis. E 
Rohmer sabe darlle a cada unha 
das suas obras unha pincelada 
que as convirte nalgo vivo.• 

XURXO MARTINEZ BRAVO 
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conta de discos 

Hardcore 
desde A Coruña 
Trtvlo: Donde rie el sol... 
Grupo: Marf. 
Ecfita: Lixo Urbano. 

Hai roáis de dous anos que o grupo Marf 
se formou no bairro da Sagrada Familia, 
na Coruña, estteándose en directo nun 
concerto antimilitarista. As suas letras 
teñen moito de crftica social sobre un 
mundo de amas de casa preocupadas po
la limpeza, empresários con bágoas de 
pedra e nenos que nacen para convene
rense en escravos. David, Robber e Ku
bala, os tres integrantes de Marf, gostan 
do hardcore melódico, de grupos como 
Pennywise ou Lagwagan, e ese é o estilo 
que predomina neste primeiro compac
to. Cantan en castelán e aparecen no 
selo Llxo Urbano, que distribue o traba
llo a un prezo babeo, mil pesetas.• 

Cuarto disco 
de lnadaptats 
Trtvlo:X. 
Grupo: lnadaptats. 
Edita: Esan Ozenk:i. 

Pegando un chimpo a Catalunya, apare
ce o cuarto disco de Iru:ulapuus, 
conscientes de que teñen que mudar a 
história. X é o título dun ttaballo que xa 
é o segundo na compañia basca Esan 
Ozenki e no que incinden no Orgullo de 
Clase e na Festa si, luita tamén, cancións 
deste disco que continuan chamando á 
subversión a todos aqueles públicos que 
percuran a "contrainformación 
musical". Seguen mesturando o punk co 
reggae e o hardcore e seguen confiando 
a produción a Kaki Arkarazo. Visitaron 
a Galiza hai agora un ano e, desde aque
la, produciuse un cámbio na batería e 
un achegamento á música electrónica. 
Os de Yilafranca del Penedés 

aseguran non ser violentos pero pergún
tanse como é poslbel que ainda non estean 
queimados todos os bancos e as EIT s.• 

Cancións de Euskadi 
T1tulo: Kizkaiko Kopla Zaharrak. 
Grupo: Tapia eta Leturia. 
Ecfsta: Elkarlanenan. 

Na discografia doutro pafs, desta vez ~ 
Euskadi, atópase o traballo Biz}caiko Ko
pla ?Aharrak, unha colección de trece 
cancións antigas e populares, recollidas 
por folcloristas desde finais do século xrx 
até princfpios do XX. A escolma dos te
mas inclufdos neste compacto foi feita 
polo xornalista e bersolari, Xabier Amu
riza, para que a interpretaran o trikitilari 
Joseba Tapia e Xabier Berasaluze "Leru
ria". Os tres adícanse a divulgar o can· 
cioneiro basca desde anos atrás e neste 
disco é a oponunidade de coñecer como 
se complemetan o bertso e a trikitixa.+ 

Paisaxes do folc 
Titulo: Paisaxes. Galicia en música. 

Grupo: Vários. 
Edita: Boa 

Retomando á Galiza, baixo o selo Do
Fol de Boa levaban saído até agora deza
nove traballos coa filosofia de erguer 
unha colección de música folc do país. 
Co seu ttaballo número vinte, Paisaxes, 
reune a once grupos e artistas galegos 
que fan do disco un variado popourri do 
que se move na música do país desde 
hai cinco anos. Berrogüecw, NaLua, 
Susana Seivane, Chout.eira, Emilio Cao, 
Xesus Pimentel, Maite Dono, Os Cem, 
pés, Maria Manuela, Pancho Álvarez e 
Xistra de Coruxo nutren o compacto 
con cadanseu tema. Un disco para cele, 
brar non s6 o bon momento da música 
galega senón a oaxectoria seguida por 
esta distribuidora e editora formada por 
un grupo de galegos en Madrid.• 

flCCróN 4. ÜMELLOR 2. MARIA CASARES 
FRANCÉS Arantxa Estévez 
DE BARCELONA ANosa Terra 

l. ELA, Bieito lgrexas. 
MALDITA ALMA Galaxia 3. ÜS PETROGLIFOS 

Manuel Rivas. GALEGOS 
Galaxia 5. TAL VEZ A. de la Peña Santos 

MELANCOLIA A Nosa Terra 
2. PENSANAp Xosé 'Carlos Caneiro. 

4. ÜPROIESTANruM) Anxo Angueira. Espiral Maior 
Xerais ENGALICIA 

NoN frCCróN 
Bieito Glez. Raposo . 

3. GRUPO Xerais 

ABELIANO 5. A EMIGRACIÓN 
Xosé Cid Cabido l. GALICIA, GALICIA Alfonso Magariños Xerais Manuel Rivas Laiovento 

Xerais 

Librarías consultadas: 
Cartabón (Vigo). Couceiro (A Corui'ia). Índice (Ferro[). Michdena (Pontc\·cdra). 

Pedreirn e A Palavrn PeHluclci (Santiago). So11to (Lugo). Torga (Ourcnsc). 
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RAZÓNS PARA VINTECINCO ANOS DE CINEMA GALEGO 
Coa lucidez que o caracteriza (por algo é autor de 
"O cine en Galicia", a crónica mellor madurada 
sobre o desenvolvimento histórico da imaxe nes
te país), Xosé Nogueira publicaba no n 2 913 de 
ANT unha interesante reflexión co título "O ci
nema galega, dez anos despois" na que abofé (e 
con valentía) anotaba várias lifias arredor de tan 
apaixoante tema, inclufndo referéncias ao nível 
cualitativo acadado pelas producións de longame
traxe desde 1989 e á necesidade de reivindicar 
unha crítica máis rigorosa e menos pasteleira co 
produto próprio. Se cadra leva máis razón ca un 
santo ... Pero non son estas as variábeis que me le
van a incidir no mentado artigo, senón o seu 
cuestionamento arredor da comemoración (sin
xela, pero cando menos non pasou desapercibida) 
dos "Vintecinco anos de cine galego", que reivin
diquei cun eq_ueno texto no suplemento Cultu
ras do xornafLa Voz de Galicia (23-XJ-99) e máis 
nun ensaio aparecipo .no n~ 1 14J da revista Grial.. 
Comoé~aSícfo,-quen "'defendemos a data de 1974 
e da curtametraxe "Retomo a T agen Ata", do ou
rensán Eloi Lozano, como orixe do noso cinema, 
facérnolo en base a tres argumentos de peso: a) o 
soporte profisional, celuloide 35 mm; b) o empre
go da língua galega e c) a sua estrea nun contexto 
reivindicativo a prol dunha imaxe própria. 

Dito isto pódese entrar no debate de se salientar 
a data vai aportar cámbios ou mellaras a unha si
tuación ainda por normalizar mália os cámbios 
producidos en todo este periodo. Posibelmente 
supofia poucas navidades, pero fico convencido 
de que o feíto de salientala ( é mágoa que non se 
fixera oficialmente, pois só o fuco a TVG emitin
do un programa especial e duas longametraxes) 
terá servido para que a nosa sociedade considere 
un pouquiño máis o fenómeno (e sobretodo a ne
cesidade) dunha imaxe de seu. Nesta dinámica, 
compre acoutar o papanatismo trancador e cerros 
"tics" de novo rico que se están a observar nal
guns sacerdotes das novas tecnoloxias (ternos o 
caso dun ex-director xeral que pouco lle faltou 
para asinar o certificado de defunción do cinema 
na Galiza mediante a implantación de non sei 
que terminais mediante un botón ... ) confundin
do a .Rede ou os avances dixitais (son cousa dis
tinta e até complementar) frente á imprescindí
bel facturación de contidos que todo país ha pro
curar se non quere ser literalmente rillado polos 
grandes centros de produción ... en inglés. 

•FORMATO 35 MM. Certo que houbo füas ga
legas antes de 19,74 por canto foron feítas aquí e 
por xente nosa. E a única característica compar
tida co resto da produción xurdída posterior
mente na Galiza no formato asumido como es
tándar. Pero xa pastos a manexar o rigor, abofé 
que antes dese ano houbo colectivos que filma
ron (en Súper 8 e en 16 mm.), curtametraxes 
falacias en galego. Sen embargo, a sua condición 
de traballar nos formato minoritários convertí
aos en marxinais ou restrinxidos, á manee dos 
circuftos convencionais e polo tanto limitados 
para achegarse ao público natural através do 
único médio coñecido para iso: a pantalla gran
de. "Retorno a T agen Ata" xa podia ser exibida 
en calquer cinema comercial, pero non se fixo 
porque aqueles nosos "pioneiros" e teóricos, 
non cairon na canta de achegar ao seu rego rei
vindicativo aos outros dous sectores fundamen
tais: a distribución e a exibición . 

• Ü EMPREGO DA LÍNGUA GALEGA. Historica
mente non hai constáncia de que as imaxes fil
madas antes dos setenta (aqui non incluo os refe
ridos pequenos formatos) fosen en galego. Certa
mente está o periodo dos anos trinta anterior á 
Guerra Civil no que (nunha opinión que com
parto con algun contado especialista máis) pode 
estar a arela dun cinema autóctono, coincidindo 
co movimento cultural arredor da Xeración Nós e 
o Seminário de Esr:wlos Galegas, e mesmo nas acti
vidades das Misións Pedagóxicas. Non é o caso ex
tenderse agora sobre o tema (pois dá para moito), 
pero non debe esquecerse que neses anos, cineas
tas como Román, Barreiro, Velo e Suárez, filma
ron coa ollada fixada no país (o ponto de vista é 
tema á parte), pero que saibamos non o fixeron 
no uso da língua, finalmente a característica fun
damental que define a un

1 
cinema como próprio. 

No referido período ben poderia ubicarse a sua 
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O director de cinema Chano Piñeiro. 

pre-história. Iso é necesário entendelo, como en
tendemos que o cinema chinés é porque se fala 
en chinés, o portugués porque se fala en portu
gués e o de Hollywood porque ven en inglés. Na
da máis lonxe dunha postura reaccionária ou fun
damentalista, nesta argumentación que os profe
tas da globalización rexeitan sen considerar que 
xustamente na uniformización ~tá o riséo da me
diocridade. Unha língua é unha ferramenta útil 
para a comunicación, pero tamén é un sentir. 

• Ü CONTEXTO REIVINDICATIVO OOS ANOS 
SETENTA. Cando xurde en Ourense a demanda 
dun cinema galego, nunha iniciativa parella á pro
movida desde outras comunidades históricas 
(principalmente Catalunya), estaba a darse un 
movimento sen precedentes no país. Nunca até 
ese intre se fundamentara teóricamente esta rei
vindicación, e a( a história non erra. Como moito 
poido haber propostas isoladas que morrian no in
tre no que nadan. Faltoulle o carácter plural e in-

Os saltimbanquis no paraíso 

medusa 
3c,h;¡Q¡;¡;-;;;oo 

tegrador das elaboradas nos anos setenta ao abeiro 
das Xornadas ourensáns. Mentres o galeguismo 
histórico de Nós tiña clara unha idea de país, nela 
non entraba o audiovisual (sen embargo coido ne
cesário aprofundar nesa variábel, pois non acaba 
de entenderse como xente que consumía e abeira
ba o cinema como Dieste, Castelao, Xocas ou Ris
co, non foron capaces de arrimarse á imaxe ... ) E 
mentres non se demostre o contrário, a primeira 
reivindicación plena e organizada dun cinema ga
lego fíxose nos anos setenta e foi aí onde xurden 
as primeiras imaxes "normalizadas" en galego . 

Plantexados os tres soportes do debate, unha 
cousa semella quedar clara: o cinema gal ego (en 
formato profisional, en língua galega e respon
dendo a unha demanda concreta) materialízase 
a partires de 1974. Iso non exclue que desde o 
uso da cámara Lumiére por parte de Sellier, nes
te país andásemos pitoños con relación á expre- _ 
sión en imaxes. Unha cousa non quita a outra. + 
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ORA\:OM FÚNEBRÉ PORJENARO MARINHAS DEL VALLE 
Triste é enterrar os morros queridos, mas muito 
mais triste é ter a estranha sensa\:om de que morre
rom e que nom os ternos enterrado. Escrevo isto a 
volta do cemitério, com essa sensa\:Offi de tristeza 
duplicada ainda no corpo. No centro da necrológi
ca que publicava a imprensa aquela manha apare
cía urn foto que retratava muí bem o gesto sereno e 
esse olhar céptico que definiam a personalidade 
única de Jenaro Marinhas, mas as letras miúdas 
que lhe serviam de marco nom se correspondiam 
com esse retrato. Silenciava-se, sem ir mais longe, 
um aspecto essencial que define a sua trajectória 
artística e vital, e sem o qual nom se explica, por 
exemplo, o esquecimento e abandono a que o sub
meteu a cultura oficial. Jenaro Marinhas era um lu
sista confesso e militante, no mesmo grau e com a 
mesma veemencia que eu o sou, quer dizer, que o 
considerou um aspecto fulcral e nom anedótico da 
sua vida, ao qual sacrificou comodidade e honras. 
Mencionava-se a sua saída da Real Academia Ga
lega sem dar explica\:6es, como se se tivesse retira
do por causa da idade ou algo parecido, quando re
almente a abandonou por coerencia com as suas 
ideia5. Por se nom fosse suficiente, outro aspecto 
fundamental da sua personalidade ia ser ocultado 
no próprio enterro. Na caixa que o trazia parecía 
um crucifixo e, ao pé do nicho, urn sacerdote cató
lico de oficio resmungava os seus latins em castel
hano. Nom foi isso o que me indignou. Nada me 
importarla que tivesse guardado absoluto silencio 
nessa Língua. Mas estávamos a enterrar um ateu, e 
cada urna das suas palavras (ainda que isto custe 
tanto a entender) ofendía a memória do defunto. 
Era como deitar urna sombra pudibunda de ver
gonha e menosprew sobre esta condi\:Qm que ele 
levou sempre na vida. . . ia dizer com a cabe\:a mui 
alta, mas nom é alta nern baixa. Sirnplesrnente 
com a cabe\:a no seu sítio. A melhor aquele cura 
pensava que estava a fazer urn favor ao rnorto e aos 
presentes. Nom sabia que os ateus dispomos de 
consolas mais eficazes diante da ideia da marte. Se 
a imortalidade é a incapacida,de de morrer, os ver
dadeiros imortais somos nós e nom os crentes. De
ve ser tao triste estar no Céu e poder olhar, desde o 
terra\:o, como a vida continua ali em baixo, sem 
que possamos caminhar da mao da nossa filha ou 
passear por um jardim imperfeito, mas tangível! 
Nós nunca poderemos estar mortos, porque nós 
acabaremos no mesmo momento em que acabar a 
vida. Nom precisamos do consola da vida eterna, 
porque para nós a vida, como os bons filmes, se jus
tifica ela própria e nom precisa de segundas partes 
e da torpe promessa do "continuará" no fim. O ate
ísmo nom é a nega\:om de nada, mas afirma\:om da 
vida. Merecerla, por isso, polo menos, igual respei
to que qualquer outra eren\:ª· E para maior agravo, 
resulta que nessa fé, nessa valente aceita\:om da vi
da, Jenaro Marinhas fara, aliás, urn sumo sacerdote 
que me ensinou o modo correcto de a praticar de 
forma consequente. 

Por um momento assaltou-me a sensa\'.om de 
que, no jornal do dia e no próprio día, tinha ha
vido um erro de maqueta\:om, e que nem o nicho 
fotográfico do papel, nem aquele taó fríamente 
real, se correspondiam com tudo quanto os rode
ava. Nem aquela era a vida, nem aquela era a 
marte de Jenaro Marinhas Marinhas del Valle, 
esctj.tor, académico demissionário, lusista e ateu. 
Um homem inteligentt. e bom, que viveµ de for
ma coerente com estes princípios éticos e linguís
ticos. Ali estávamos a enterrar um desconhecido. 

.Um académico reformado, católico e cástelhano
falante. Era algo pior de que Jenaro Marinhas ti
vesse morto. Era como se nunca tivesse existido. 

Juro que nom costumo ir berrar aos enterros, mas 
nom encontrei maneira de tirar aquela sensa\'.Offi 
de afogo senom al\'.ando a voz e dizendo: "estamos 
a enterrar um ateu". O cura talvez pensou que eu 
estava a insultar o defunto. E era eu quem estava 
a fazer o seu elogio fúnebre, e ele quem o insulta
va. Mas nom dizia bem. Teria que ter dito: "Sen
hores, estamos a enterrar um triangulo ateu". Por 
respeito a sua memória. deveríamos pór na lápide 
que o cobre, em vez de urna cruz e um "ñ", um fri
so de triangulas de diferentes formas e tamanhos, 
inscritos na pedra ( um pouco como em segundo 
termo) e, no meio deles, maior e destacando em 
baixo relevo, o triangulo mais irregular que pu
desse tra\:ar o ser humano (proponho mesmo 
trian~los de !=luatro e cinco lados) e urna s6 le-
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genda em baixo do seu nome e datas de defun\:om 
e nascimento: "aqui jaz um triangulo ateu". 

Quando, nos meus dezasseis ou dezassete anos, 
atravessava as crises de fé próprias dos rapazes da 
minha época, caiu nas minhas maos o seu livro "A 
Revolta e outras farsas". Hoje lembro, a raíz do 
acontecido, com um carinho especial, aquela inti
tulada "O Triangulo Ateu". Urna deliciosa pe\'.a 
de ginhol geométrico em que os protagonistas som 
triangulas, e em que se trata das coitas de um de
les, ateu, que nom encaixa muí bem num mundo 
de triangulas rectangulos e isósceles a lhe dar co
toveladas com os seus angulas agudos e os seus 
pensamentos obtusos. Nom lembro quando come
cei a ser ateu de verdade, porque penso que essa 
foi urna evolu\'.om complexa e, até certo ponto, 
inconsciente. Um bom dia dei-me conta de que o 
era. Isso foi tuda. Provavelmente já o seria entom, 
mas a leitura dessa obra fixo com que aceitasse a 
minha condi\:Offi sem angústia. Afinal era apenas 
urn problema trigonométrico: a Santíssima Trin
dade contra o teorema de Pitágoras. Pode-se pen
sar que a razom de tratar o tema como farsa geo
métrica em vez de como drama humano deve bus
car-se na censura ideológica da época (ainda que 
censura filológica actual nom deixa de ser urna 
censura. ideológica). Eu penso, porém, que estas 
máscaras em forma de triangulo, ou estas marione
tas geométricas, soi:n realmente um recurso ex
pressivo, que pretende dizer que a da existencia de 
Deus é urna ideia tao despropositada que nem se
quer merece ser tratada a sério. 

Ou talvez encerra urna ideia muito mais mate
rialista e mais subtil. E é que, bem pensada, a di
feren\:a entre um hornera e um triangulo é geo
métrica apenas. Um homem pode que nom seja 
um triangulo, mas pode ser entendido como um 
poliedro de muitíssimas caras. Quando se diz de 
alguém que tem duas caras, <levemos de enten
der que essa crítica se fundamenta na escassez, 
antes que no excesso. A questom é que todas es
sas caras encaixem entre si e formem um carpo 
único. Nada haverá entom de ambíguo ou duplo 
jogo. A contradi\:Offi radica na nossa maneira de 
o olhar e nom no objecto. Desconfiai das pesso
as excessivamente coerentes. Sempre som falsas. 

Marinhas del Valle foi um perfeito poliedro, bril
hante em cada urna das suas arestas. Alguém pode 
encontrar contraditório, por exemplo, que dedicas
se a sua vida, e sacrificasse tantas causas, a defesa 
do galego, e que, ao mesmo tempo, nom duvidasse 
em manifestar, sem eufemismos, que nom conside
rava que o conjunto de falares (e escreveres) que se 
dao hoje em dia na Galiza, se possa denominar ap
ropriadamente urna "Língua". Poucas pessoas de
monstrarom, quanto a mim, possuir um mais fino 
sentido da Língua que o dele, que nom era filólogo 
nem linguista. Pode-se saber muito de linguística e 
nom saber nada da Língua. Nom entender nem 
um s6 dos delicados mecanismos, da forma interna, 
da "maneira de ser" da Língua. A melhor des
cri\:om do processo de forma\'.om de urna Língua 
foi a que ele deu na sua conferencia "Em tomo do 
Enxebrismo". Definía, nela, este processo, fazendo 
um paralelismo com as formas de Estado de Pla
tom, como urna mistura de aristocracia e anarquia. 
Essa outra mistura (actualmente imperante) entre 
populismo e autoritarismo nom é a mesma cousa, 
mas a contrária. Urna representa a ªC\:ºm combi
nada da Cultura e a vida, um influxo de ida e volta 
entre a fala e a escrita. A outra representa a ac\'.Offi 
combinada do dialectalismo e a Língua de labora
tório. E o mais bonito é que pretendendo definir a 
Língua, Jenaro Marinhas, conseguiu também defi
nir-se ele próprio. Porque isso era ele: um anarquis
ta aristocrático. Nom urna aristocracia de sangue, 
mas de espírito. Era um anarquista amante da or
dem, como todos os verdadeiros anarquistas (que 
já dizia Bakunine que o anarquismo nom era se
nom a expressom rnais perfeita de ordem). 

Resulta curioso pensar como fazia para sobreviver 
um anarquista no mundo das lrmarulades da Fa/a, 
da GerQfom Nós, do Partido Galeguista e dos cená
culos da cultura galega de pós-guerra, ambientes 
todos dominados por urna mística patriótica e um 
espírito conservador. Ele amava esse mesmo pe
da\:o da T erra, essa mesma Cultura e essa mesma 
Língua, mas desde um outro lado do espírito, e de 

urna maneira, penso, mas sincera e menos cate
quética e categórica. Por isso nom deve parecer
nos também contraditório que Jenaro Marinhas 
fosse, ao mesmo tempo, anarquista e nacionalista 
( embora tirando desta palavra qualquer compo
nente "patriótica") . A mim parece-me que os 
contraditórios somos nós e a nossa particular des
treza para enredar-nos com palavras. O dele pare
ce-me um ponto de vista perfeitamente lógico e 
coerente. Amou profundamente a Língua galega, 
amou profundamente a paisagem galega, a cultura 
galega e a gente galega, ainda que urna estafeta de 
correios galega e urna matrícula galega nom fos
sem capazes de lhe produzir emo~om alguma. 

Esse foi o Jenaro Marinhas que viveu e que chora
mos. Um lusista ateu e anarco-nacionalista. Um 
gentleman incompatível com esta cultura de no
vos ricos e rebeldes normativos. Se nom gostardes 
dalguma destas causas, ignorai a sua morte, como 
já tendes ignorado a sua vida e a sua obra. Mas dei
xai que, polo menos, sejamos aqueles que o quere
mos precisamente por ser isso que foi, quem o en
terremos. Tal vez a maior prova de arrogancia e ig
norancia do cura que profanou o seu enterco con
sistiu em nom cair na conta de que aquele acto 
vinha demonstrar a inexistencia de Deus precisa
mente. Se houvesse Deus, Jenaro Marinhas teria 
que ter sido um santo, porque senda ateu e nom es
perando recompensa alguma, nem nesta nem neu
tra vida, foí urn ser amável e bom, que renunciou a 
muitas causas por fidelidade aos seus princípios. 
Um ser assim, tinha que chocar com um mundo 
em onde imperamos triangulas obtusangulos, uro 
mundo que era o seu aposto. Um mW1do feio, ca
tólico e brutal, com que nom havia mais remédio 
que chocar porque vinha em sentido contrário. 
Mas, ao topar com ele, Jenaro Marinhas limitou-se 
a fazer-se a um lado e dizer-lhe ao mundo com lar
gueza e elegancia: como nom, o serlhor primeiro! E 
viveu para sempre afustado do mundo, mas coeren
te consigo mesmo, com todas as suas caras de infi
nito e brilhante poliedro. Poderla ter permanecido 
toda a sua vida vinte metros sobre o chao, a olhar 
com cepticismo a T erra a dar voltas diante dele, 
noite e dia, como quem passa as páginas de um liv
ro sem final, como quem con templa, deitando so
bre urn alto, urna paisagem que vai rolando sob o 
queixo. Se nom o fuco foi apenas porque nom gos
tava de chamar muito a aten\'.Offi. 

.Se houvesse urna outra vida, com um prémio ou 
castigo, an jos, demónios, santos e isso tudo, 
nom ficaria mais remédio que Jenaro Marinhas 
fosse ao Céu. Ora, em quanto se visse ali, Jena
ro Marinhas, igual que quando se viu numa 
Academia govemada polo ILG, teria apresenta
do de modo imediato a sua renúncia, por pura 
coerencia com as suas ideias. Curiosamente, po
deria ter dito do Céu o mesmo que da Acade
mia: "Nom posso estar num lugar em que nom 
acredito". E já o teríamos de volta. Seria a pri
meira pessoa em ressuscitar por coerencia. 

Por Deus (e nom vos estranhar da invocac;om, 
pois embora seja ateu, amo, igual que Jenaro Ma
rinhas, a Língua tal qual é, e sei que nom posso 
modificar os seus usos a capricho), suplico-o: se al
guma vez morrer (o que duvido) e tiver um ente
rro como o de J en aro Marinhas (o que receio), 
quando o cura disser aquilo de "descanse em paz", 
que alguém que saiba imitar vozes, pondo a min
ha, responda em alto: "Hombre, para um dia em 
que nom me importarla madrugar ... !". Se eu nom 
ousei faze-lo no enterro de Jenaro Marinhas é por
que, para além de nom saber pür vozes, nom me 
sinto capaz imitá-lo em nenhum modo. Há anos 
confessava num artigo que falava doutra causa 
qualquer, a minha secreta voca\:Qm de "velho", o 
meu desejo de apreender aquilo que Manuel Ma
ria denomina "a arte de saber envelhecer com dig
nidade", e dizia que considerava toda a minha vi
da como um exercício de aprendizado para chegar 
a ser um velho como Pepe Estruch, Henrique Al
ves Costa, Júlio Santiago ou Jenaro Marinhas. No 
mesmo dia e lugar do enterro de Marinhas, chega
va-me a notícia da marte recente de J úlio Santia
go e como as suas cinzas foram espargidas ao vento 
do seu Vilardebós. Pepe Estruch e Alves Costa 
morreram anos antes. Todos os meus modelos tin
ham desaparecido. Penso que, a partir de agora, 
vou ter que continuar a viver improvisando.• 



ANOSA TERRA 

Seoane, 
a forza do exilio no CGAC 
*A.R. 

Para Lu fs Seoane o xeneral 
Franco era un narciso. Debuxa
bao anicado en 1940 ante unha 
poza que lle servia de espello 
mais as augas do río devolvianlle 
a sua verdadeira faciana a xeito 
de caliveira da morte. 

Buenos Aires soubo deste e de 
tantos outro debuxos de Seoa
ne nados na carraxe dun exílio 
xa distante no tempo pero que 
marcou, e seguirá a marcar, a 
história da nasa Galiza contem
poránea. 

O CGAC, abriu contra , fies
tras e andares á arre galega de 
xeito non vergoñante con esta 
expo ición "Luf Seoane. Pin
turas 1 debuxos e gravados. 
1932-1979" convertida nun 
contundente homenaxe a 
aquela plástica imaxinada no 

exílio que conseguiu rachar co 
extrañamento dos vencidos e 
dos derrotados. Aquel que ide
ara a barbárie militar desatada 
en Xullo de 1936 e que tronzou 
de raiz o camiñar xeracional 
que comezara a andar ao pé do 
maxistério de Castelao 1 da ilu
sión republicana e na firmeza 
patriótica. O exílio foi a uni
versidade desde onde irradiou 
toda a arte de Seoane e desde 
onde tentou recompor o mosai
co que a bota militar couceara 
nun intento de esmagar por 
moitas xeracións a memória da 
Terra. 

Valeriano Bozal, comisário da 
mostra, deseñou unha exposi
ción na que o exílio de Seoane, 
e con el a totalidade do galega, 
tece o fio dunha estética que 
restaurou a memória e á vez na
vegou coas vangardas artísticas 
do seu tempo. 

Di11e Berce ao Inimigo 

A solvéncia crítica de Bozal 
configura o mellar dos Seoa
nes ao biografar todos os ima
x inários creativos que prota
gonizaron a ...sua diáspora ar
xentina. Aqueles que xurden 
do activismo cultural e políti
co, os ligadas á indústria edi
torial e os que naceron ao fra
gor do máis persoal dos prace
res artísticos. 

As 205 obras que se expoñen su
man todos os posíbeis dunha 
obra que, se ben tardou en en
trar no CGAC, faino agora cun
ha selección que abrangue desde 
os máis significativós óleos aos 
debuxos e gravados ligados radi
calmente a unha persoal aposta 
pola edición. Carpetas, álbumes 
e libros onde os mitos circulan 
da sua man convertidos en ar
quetipos, irnaxes e oferendas 
sempre equidistantes entre a tra
dición e a utopía.• 
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BOROBÓ 

As elexías a Manoel Antonio, de Cunqueiro 
Tras o cincuentenário do pasa, 
mento de Castelao, conmemóra, 
se o· centenario do nacemento 
de Manoel Antonio. E a miña 
atención de lector concéntrase 
nas obras dos escritores proxima, 
mente celebrados, deténdose nas 
vísperas do ano tan rianxeiro na 
edición incompleta das obras do 
poeta De Catro a catro. Falta o 
volume coa prosa, pero teño nas 
mans o da correspondencia e 
busco no da Poesía, que foi o pri, 
meíro que publícóu García Sa, 
bell, algo que "topei nil non hai 
moito, medrando asi a miña cu, 
riosidade acerca da vinculación 
poética de Álvaro Cunqueiro 
con Manoel Antonio. 

8abido é que Cunqueiro ti, 
vo dende moi novo unha 
clara devoción pola lírica 

do piloto arousano. Ista devo, 
ción xa foi advertida por Augus, 
to María Casas, no seu Esquema 
da nova poesía galega, publicado 
no Num. 139,44 de Nós (Xulio, 
Nadal de 1935); ensaio que ain, 
da rion foi §uperado. O ilustre 
irmán de Alvaro das Casas, 
mostra alí unha entusiasta ad, 
miración pola obra poética do 
tan novo Cunqueiro; ligándoa 
na súa análise coa que sinte pola 
do poeta que personificou a 
vangarda na lírica do noso país: 

"Si Manuel Antonio representa 
na poesía novfsim,a galega, o 
abrente, o apóstol, Alvaro Cun, 
queiro é o ledo animador dista 
poesía, o home de fe que con, 
quire para a súa idea o xusto 
respeto". E na páxina anterior, 
xa puntualiza Augusto Mª Ca, 
sas a influencia do rianxeiro so, 
bre o mindoniense: 

"O develador diste poeta é sin 

Manuel Antonio, arriba no centro. 

duda algunha o autor de De ca, 
tro a catro. E, Cunqueiro, <levo, 
to sinceiro do noso primeiro po, 
eta vangardista, adicoulle unha 
elexfa que ao noso ver é un pri, 
mor de senso lírico. Para con, 
cretar os xuizos críticos diste es,· 
quema, éonsideramos preciso 
reproducir ista elexía a Manoel 
Antonio, respeitando a grafía 
do autor por ser un dos princi, 
pios estéticos da sua poesía: 

Olws si foi chorade funeiral de río 
Distantes descobertas mar chorade 
Ribeira tu en cristal tórso iacente 
Por kJubanza de [rol soño de illa 
Olws si f oi en gaita despeinado 
Descrabada color rimada amante 
Chorade lúa nupcial por nadadora 
Egloga d 'outras mareas si quixera 
]goal adolescente en voz bucólica 
Despedida de mans en obertura 
Elexía tamén quixera si crecente 
Tu por luz cardinal [rol fenecida". 

Ista Primeira ~lexía a Manoel, 
Antonio, de Alvaro Cunquei, 
ro, aparecéu sen título no 

num. 1 de Papel de color; ou se, 

xa a serie de tarxetóns literarios 
que publicaba Cunqueiro no 
tempo en que con Iglesia Alva, 
riño montóu en Mondoñedo a 
Oficiña Lirjca do Les te G alego. 
Nisa serie, perfectamente inves, 
tigada por Claudio Rodríguez 
Fer, o num. 1, leva unha lenda 
conmemorativa que permitíu fi, 
xar a sua data de safda no ano 
1933: "no III anal de Manoel 
Antonio". O que revela xa a 
devoción que o xove escritor de 
Mondoñedo lle mantiña, aos 
tres anos da sua morte. 

f oí traducida isa Primeira ele, 
xía por Cunqueiro ao espa, 
ñol, no tempo de Franco, e 

incorporada ao seu libro, Elegías 
y canciones, publicado en 1940. 
Pero non tivo sorte, mália sua 
fermosura, de ser reproducida 
nos moi posteriores poemarios 
do cisne mindomiense: Dona do 
carpo delgado (1950) e Herba 
aquí e acola ( 1980). 

Non así a segunda e ultima ele, 
xía manoelantoniana de Cun, 
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queiro, impresa no tarxetón 
azul, soporte do num. 4 de Pa, 
pel de Color. Levaba ista entre, 
ga unha rosa dos vemos ·no an, 
verso, coa lenda: "Manuel An, 
tonio fai cinco anos que se fi, 
nóu". Homenaxe do cabodano 
que permite datalo en 1935, 
coma señala C. R. Fer. Aparece 
no reverso diste tarxetón o de, 
buxo dun peixe e o poema sen 
titular nen asinar, que reapare, 
cería quince anos despóis no 
volume V da Colección Benito 
Soto, baixo o título de Derra, 
deira elexía a Manuel Antonio. 
Dentro do libro impreso por 
Sabino Torres, Dona do corpo 
delgado, que rompe o silencio 
poético que mantiña Cunquei, 
ro en galega, no campo edito, 
rial, dende que saiu do prelo, 
en 19 3 3 ' cantiga nova que se 
chama riveira. 

Tan belida e breve é a De, 
rradeira elexía que paga a 
pena transcribila, anque 

deixe para o próximo xoves 
tratar da amósega ben nidia 
que topei da linguaxe poética 
de Manoel Antonio na de 
Álvaro Cunqueiro; unha proba 
máis da devoción que o cisne 
mindoniense lle rendía. Ben 
implícita na Primeira e nista 
Derradeira elexía: 

Diríamos que pedra para a r.ua [ante fría 
-para a tua alma mar e vento duro. 
Ti sí poeta, fenecido de algas wrdes 
o teu único corpo, silencioso e breiie. 

Agara escoita ehí, nese outro lado, 
onde á.5 mareas e a Deus e á sombra toda 
como Narés se repite, fondo estrano, 
viaxeiro antergo, gueivota no teu sangue . 

Nós non choramos. Finamentes tristes 
desconsolado ouvido inacábel somos. • 

ANOSA TERRA 

lgor Lugris 
'As edi torais 
non se arnscan a 
publicar .. as obra.s 
de novas poetas' 

Negación basca radical do capitalismo 
mundial do sociólogo Justo de la 
Cueva, os Con tos Completos de Julio 
Cortázar e estou relendo A nova de, 
sarde internacional de Carlos T aibo. 

Que recomenda ler? 

Negación basca radical do capitalismo 
mundial, do que ademais podemos 
atopar fragmentos traducidos ao 
galega en intemet, concretamente 
na Rede Basca Roxa, a colección de 
Letras da Cal, especialmente dEfec, 
to 2000. Antoloxia dos poetas dos 
90, calquer causa de Chus Pato e 
de Noitarenga e a revista Xo! 

Vostede é un dos autores antalo~ 
gados en d.Efecto 200, unha obra 
que constata a ex:isténcia dun nu, 
trido grupo de novos poetas. 

Esta antoloxia é unha mostra de 
que hai moita xente nova escri, 
bindo poesía, que publicou o seu 
primeiro libro ou que incluso xa 
ten vários traballos. Para escoller 
os poetas que ian formar parte des
ta antoloxia a editorial Letras da 
Cal elaborou un censo de 100 p r, 
soas que publicaron o seu primeir 
libro na década do noventa. 

É doado publicar o primeiro li, 
bro? 

O problema é que existen poucas 
editoriais, e as que hai, polo xeral, 
non queren arriscarse a publicar 
novas autores. Non se lle presta a 
suficiente atención á nova xera, 
ctón de -poetas;-hen ampla e-a ·, 
va. Lago está o mundo da autoedi, 
ción, que implica o traballo enga, 
dido de distribuir, vender e tentar 
non perder moito diñeiro. 

Como valora a experiéncia de Le .. 
tras da Cal? 

Moi positiva. Frente a este panora, 
ma, un grupo de 18 poetas decidí, 
mas criar esta cooperativa editorial 
que quer publicar as obras .de auto, 
res que están empezando ou de xen, 
te que xa tiña publicado autoedi, 
cións. O obxectivo é o de dinamizar 
o mundo que rodea a poesía e ache, Povoacíón ................................... Provf ncia .. ...................... .... . 

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

L~~:::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::TT gala á xente. Empezamos a organi, 
zar actos e recitais en bares, festas de 
diferente tipo, locais sociocu(turais, 
nos que se pon de manifesto que 

DATA ATENTAMENTE (SINATURA) existe un público interesado.• 

Melide (1971). Poeta. Quen nos defende a n6s 
dos idiotas? (Letras da Cal, 1997). 



Bufos, 
linoleografia 

(1991), de 
Carme 

Menduiña 
que 

podemos 
ollar na 
mostra 

c~lectiva 
Fervenzas 

deCAlDAS. 

• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS • 

O Trinque 
Castelao~ Murgui.a e Manuel António 
Comezan as celebracións do 
Ano Castelao. Exposicións 
en Pontevedra (as Cruces de 
Pedra na Bretaña), nas esta
cións de Renfe (A Coruña) 
ou os primeiros simpósios de 
divulgación en Rianxo. Pero 

non hai que esquencer nen 
que Murguia é, por fin, o 
personaxe das Letras Ga
legas, nen que hai cen anos 
nacia, tamén en Rianxo, o 
grande renovador da lírica, 
Manuel António. • 
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Alfoz, 
•ACTOS 

CEA-HOMENAXE 
A CASTELAO 
A cea de confratemidade, or
ganizada pala Asemblea do 
BNG para comemorar o iní
cio do ano Castelao, terá lu
gar no bar Sampedro en Mor 
(Alfoz) o Verues 7 ás 21 h. 
As persoas que desexen ins
cr i berse poden chamar ao 
telf. 982 558149. 

-O Ba.rc 
•CINEMA 

UN PAPÁ GENIAL 
É unha fita infantil quepo
deremos ver o Mércores 5 e 
Xoves 6; Jack Frost o 
Venres 7; e Caprichos del 
destino, até o Luns 1 O, 
dentro do ciclo organizado 
polo Cine-Clube "Groucho 
Marx" e o Concello. 

• EXPOSICIÓNS 

Luís PACHÓN 
Inaugurase esta mowa o Do
mingo 9 ás 19 h. na Sala de 
Exposicións de Caixavigo e 
Ourense. 

Burela 
•MÚSICA 

XENREIRA 
Xa están á venda as entra
das (500 pta.), para o con
certo de Xenreira que pro
graman n' A l.aranda para o 
Xoves 6 de Xaneiro. 

Caldas de R~ 
• EXPOSICIÓNS 

FER VENZAS 
Mostra colectiva, até o 6 de 
Xaneiro no Audit6rio Munici
pal, que recolle obras de Luís 
Vif'ias, Xosé Gaio, P. Palomar, 
Saul Otero, Ramón Eiras, 
Manolo Busto, Alexandre 
Otero e Carme Menduífia . 

Cambados 
• EXPOSICIÓNS 

A MULLER E AS AR TES 
Moma colectiva, até o l2 de 
Xaneiro, na galeria Borrón 4. 

Can.gas 
• EXPOSICIÓNS 

EvACORTÉS 
E Joseba Rodríguez Plazue
lo colgan os seus lenzos na 
Casa da Cultura, até o 7 de 
Xaneiro. 

Car-hallo 
•TEATRO 

ACASIÑA 
DE CHOCOLATE 
É cenificada por Danthea 
Teatro, o Mércores 5, no Au
ditório Municipal. 

Cervo, 
• EXPOSICIÓNS 

CONTOS 
DO V ALAOOURO 
Fermoso libro editado por 

A Nosa Terra e que Xesus 
Pisón, Isaac Ferreira e Ma
nuel Lourenzo, sabedores 
de que con cada vello que 
morre os contos se van 
apagando, tiveron a ben 
recopilalos e dámolos a co
fíecer neste volume. Ago
ra, no Real Patronato de 
Sargadelos, montan unha 
mostra coa que pretenden 
introducir os gravados na 
recuperación da literatura 
popular, e asi ternos o meio 
cento de xilografias para 
ilustrar os contos dos que 
antes falabamos realizadas 
por Xosé Branco e que te
rnos a oportunidade de 
contenplar até Xaneiro. 

Chantada 
•MÚSICA 

CÍRCULO RECRIA TIVO 
O Mércores 5, ás 8 do serán, 
as Cantareiras de Mariz 
ameniz.en o Círculo Recriati
vo coas populares cantigas de 
re is. 

•TEATRO 

R!SOTERÁPIA 
FERVESCENTE . 
Obra que é representada por 
Faro Miño, o Xoves 6 ás 18 
h; no Centro Cultural. O dia 
anterior, o Mércores 5, no 
mesmo local e hora, o Grupo 
T alter de Teatro tamén ocu
pará o cenário cunha repre
sentación. Para o Sábado 8, 
na Residéncia da Terceira 
ldade, o "Xuvenil Grupo de 
Teatro do Centro" fará unha 
representación ás 18 h. 

A Coruña 
•CINEMA 

NADAL DE CINEMA 
Ciclo infantil da Depura
ción que se ven deselvol
vendo no teatro Colón con 
proxeccións, ainda, para o 
Mércores 5 e Venres 7. As 
sesións teñen lugar ás 12 
horas, son de balde e hai 
que retirar as invitacións o 
dia anterior ao pase na bi
lleteira do teatro de 11 a 12 
e de 18 a 20 h. Entre as fi
tas están Babe, o porquiño 
na cidade, Babe , o porquiño 
va/eme e Amz-Homiigaz, en 
español. 

• EXPOSICIÓNS 

ÜCAMIÑO 
COMO DESTINO 
Aproximación indirecta e xe
nérica ao tema da peregrina· 
ción. Dividida en tres grandes 
seccións: Partida, Camiñ.o 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 enconoa. 

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. 

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

As MÁQUINAS 
DE LEONARDO 
Da Vinci, claro, na Esta
ción Marítima, até o 9 de 
Xaneiro. 

YIRXÍLIO YIÉITEZ 
Fotografias de 1955-65 da 
T erra de Montes na sala da 
Furulación Caixagalicia até 
o 9 de Xaneiro. 

NOVA ARQUITECTURA 
MEXICANA 
Até o 9 de Xaneiro, na Fun
dación Bo:rrié, podemos fa.cer
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 mowa arquitectó
nica, a adicada a Teodoro 
Gonzá.lez de León & Abra
ham l.abludovsky, contem
poráneos e representativos 
dalguns dos aspectos máis sig
nificativos de México. 

•MÚSICA 

DAVID GARRIOO Cm 
Dá un concerto de piano, 
Sábado 8 ás 12:30, na Fun
dación Barrié dentro do IV 
Ciclo de Xovens Intérpretes. 

EuoENI MoRIATOV & 
MAruAN PRJEVALSKAYA 
Contmua o ciclo "Roman
ticismo e Nacionalismo", 
na Fundación Barrié, con 
estes intépretes o próximo 
Martes 11 á 20:30 h. Ma
riana, no piano, e Eugeni, 
no violino, interpretarán 
obras de André Gaos. 

Fe.rrol 
• EXPOSICIÓNS 

CORES 
PARA XENTE MIUDA 
Mostra colectiva de ilustra
dores e ilustradoras, en be
nef í cio de Asociación de 
Pais de Nenas con Problemas 
Psicosociais, que se pode 
ollar na galería Sargadelos 
até o 12 de Xaneiro. Duas 
dúceas esco1lidas do ramo 
da ilustración infantil gale
ga participan nela. 

Lahn 
• EXPOSICIÓNS 

UN SÉCULO DE ARTE 
No Deza, de 1900 ao 2000, 
podémola contemplar no 
Museu Municipal, até o 27 
de Febreiro. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

ANTóNro MuRAOO 
Colga as suas pinturas na ga-

~ O BARBElltO DE SI_..: 
BÉRf.A. 'l.:!n'.°lJa' norre

amerieana vai. ao.!Gísfa a axudai; 
adseupaia verrder,Ubfu máqui
na que ia barbeai.''{'pinchar) os 
ÍlQscbs de S.ibé'na e para i©. ten 

l@f:. O PROXEC'fO DA 
BRUXADÍ.Allt Falso 

docudram.a no giie se recollen 

~ TARZÁN.C~ego~o-
. último DíSñey, pm unhá 

"'as imaxes que tres estudantes 
de ~ínema gravfa¡i en; víd~ an- . 
tes de desapa¡eceren. pai;a sem
pre nun ha tmensa fraga de 
Maryland, na que rOdabán un 
documental sdpre ,a tenda dun< 
ha bruxa sacauntos. O 'filme 
~is rendíbe1 Clos últimos anos, 
con só 5 millónsde .orzamento. 

senda abando tr'U1ada." Desde 
~~ glórias de Johnny Weisffiu
·ller ·· acó hai gr:andes, difei;én

, cias, ·pero a espectacularidade 
da animación de hoxendia 

leria Clérigos até o 18 de Xa
neiro. Na sala Bacabú teñen 
unha mostra de Nadal titula-

- da "Eu me remendaba, eu 
me remendei", até o Xoves 
13. Tamén colectiva é a ex
posición da sala Acuarela que 
estará até o Venres 7. Qui
que Bordell mostra as suas 
pintura na Sala Almirante e 
Nova Rua. Manuel Losada o 
fai na libraría Alfonso. E Le
andro no clube Clavicémbalo. 

TAUROMAQUIA E 
PROVÉRBIOS 
Os de Goya, no Museu 

Provincial até o dia 12 de 
Xaneiro. 

INGEMORATH 
No Círculo 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". 

Moafta 
•MÚSICA 

YIOLIA 
Grupo folc que o Sábado 8 
a partir das 23 h. estará no 
Café-teatro do Real ameni
zando a noite por 500 pta. 
A dirección deste local 
aproveita para informar 
que o vindeiro Domingo 9 
comeza o ciclo de cinema 
infantil. 

Monforte 
•MÚSICA 

FILHARMÓNICA 
DE PLOVDIV 
Dentro do Festival Strauss, 
o Venres 7 no edifício de 
Servizo Múltiples, teremos á 
Orquestra Filharmónica de 
Plovdiv. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

INVERNO 99 
Case duas decenas, do máis 
representativo da pintura 

· actual galega, configuran a 

Morle 
occidentol 
dun 
onarquisto é 
representada 
polo Teatro 
do Morcego 
o Martes 11 
e Mércores 
12 en 
OURENSE. 

• 
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Berrogüetto 
estará, 

o Venres 7, 
no Pazo da 
Cultura de 

PONTEVEDRA 

ANOSATERRA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
exposición que podemos 
ollar na galeria Viso! até o 
25 de Xaneiro. Alexandro, 
X.L. de Dios, Huete, Laxei
ro, X. Quesada, Sucasas, 
Virxílio ... 

LUIS MAYO 
O madrileño ten unha 
mostra de pintura, titulada 
"Ourense. Recuerdos", na 
galeria Marisa Marim6n, na 
recolle recantos da cidade 
e dos arredores que el defi
ne como a cidade do pin
tor. Até o 18 de Xaneiro. 

MODERNlSMO CATALÁN 
Os óleos de Anglada Ca
marasa, bronces e arran
ques da escaleira de Euse
bi Arnau, obxectos de 
A. Gaudí, alfaias de 
Masriera, estucos polícro
mos de Llimona Cabrera, 
debuxos e óleos de Ramón 
Casas e outros artistas co
mo lsidre Nonell, Josep 
1,.limona Bruguera, Se
bastiá Junyer Vidal ou 
Caries Maní Roig, entre 
oucros, até o Domingo 9 
de Xaneiro na Aula de 
Cultura de Caixavigo e 
óurense. 

ALEXANDRO 
Pintura "1990-l999", no 
Museu Municipal até o 10 
deXaneiro. 

•TEATRO 

MOR TE ACClDENT AL 
DUN ANARQUISTA 
De Dario Fo, dirixida por 
Xoán Cejudo e con Celso 
Parada, Salvador del Rio, 
Damián Contreras, Miro 
Magariños e Casilda Gar
cia no reparto, do Teatro 
do Morcego, o Martes 11 e 
Mércores 12 no teatro 
Principal. Basada nun feito 
real ocurrido nos EEUU en 
1921, onde un anarquista, 
imigrante italiano, "caeu" 
desde un 142 piso da Co
misaria Central de New 
York. 

MIRIAN EN EL P Ais 
DE LAS MARA VILLAS 
Por lnchicos Producciones, 
o Sábado 8 e D6mingo 9, no 
teatro Principal. 

Outes 
• EXPOSICIÓNS 

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

Padrón 
• EXPOSICIÓNS 

PERCORRlDO 
HISTÓRICO 
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 . 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

CASTELAO E AS 
CRUCES DE PEDRA 
Mostra comemorativa do 
cincuentenário da publi
cación do 1 2 prego de "As 
cruces de pedra na Gali
za", ató pase no edifício 
"Sarmiento" do Museu de 
Pontevedra. 

Convocatórias 
CURSO DE POSGRAO DE 
INTERPRETACIÓN DRAMÁTICA 

O Instituto Galego das Arces Escéni
cas e Musicais (IGAEM) e a Univer
sidade de Santiago levarán a cabo, a 
partir do 1 7 de Xaneiro e até Xuño 
do 2001, isce curso que impartirán un 
total de 45 mestres galegos e doutros 
poneos do mundo. Dirixido por An
xo Abuín González e Miguel Gómez 
Segade, consta de 54 créditos e 550 
horas lectivas entre ceoria e prácica, 
está encadrado nos programas de cer
ceiro ciclo universicário e dá conti
nuidade a un primeiro curso celebra
do entre 1997 e 1998. Arcellarase 
arredor de oico bloques teóricos: 
Texto e espectáculo nas idades de 
ouro do teatro; Principais tendéncias 
na escritura dramática contemporá
nea¡ T eorias teatrais do século XX; 
História da posta en cena contempo
ránea¡ Princípios, formas e análise de 
cexcos dramáticos; conceptos e for
mas básicas da dramacúrxia contem
poránea¡ O teatro na sociedade con
temporánea¡ e Hiscória do teatro ga
lego. As clases práticas xirarán en 
torno á interpretación; a voz e os 
meios cénicos, con referéncias á ilu
minación; o movimenco accoral; tea
tro interior e de rua¡ mímica e expre
sión xestual; o traballo do actor con 
monicreques e máscara e a metodolo
xia da posca en cena. Máis informa
ción no IGAEM, telf. 981 577 
126/28, fax 981 577 127. 

E. ÜRANELL 

VI CONGRESO INTENACIONAL ' 
DE EsTUDOS ÜALEGOS 

Organizado pola Asociación Interna
cional de Estudos Galegos desenvolvera
se na Universidade de La Habana, Fa
culdade de Artes e Letras, do 17 ao 21 
de Abril do 2000. Isce congreso semella 
o máis prometedor, polo menos é o que 
füancitacivamente terá máis participan
tes. A viaxe e estáncia en Cuba depende 
de cada unha das persoas asistentes. O 
cerna xeral será "Un século de Estudos 
galegos: Galiza fora de Galiza" coas áreas 
temáticas seguintes: Língua; Literatura; 
T radución; Hiscória; Etnografia¡ Estudos 
Migratórios; Direito; e Ciéncias Econó
micas. Só se poclerán presentar relacórios 
se consta a inscrición persoal no congre
so. A organización agradece a codas as 
persoas a confirmación da asisténcia, da
da a confusión de enderezos (La Haba
na, Santiago, Trier), enviando por co
rreo, fax ou correo electrónico unica
mence ao seguince enderezo: AIEG Pro
fesor Dr. Dieter Kremer. DM 309, Uni
versitat Trier. D-54286. Fax +34-
651.3925. Correo electrónico: kre
mer®uni-trier.de anees do 15 de Xanei
ro deste ano para facer o pagamento da 
cuota, caso de non cela feito, e resumo 
da comunicación o 31 do mesmo mes. 
Na folla de confirmación deben figurar 
o nom_e e apelidos, país, enderezo com
pleto, teléfono, fax, correo electrónico, 
acompañante, título da ponéncia, cuota 
da inscrición (paga ou a pagar o 31+ 
2000). Participante: 80 euros¡ acompa-

Ribadeo 

ñante/estudance: 25; membro AIEG: 70 
euros. O pagamento da cuota faise a 
meio de cransferéncia bancária á sucur
sal de Caixa Galicia de Esceiro-Muros (A 
Coruña) 2091 0338 24 3040003996. 

ÁGORA DE CÓMIC, 
CONTO E FOTOGRAFlA 
Son eres certames convocados polo Con
cello de Lugo e Agara Cultural co fin de 
promocionar o património histórico da 
cidade e fomentar que a muralla sexa de
clarada Patrim6nio da Humanidade. Poden 
participar neles calquer persoa afeizoada, 
(no caso do conto, non poclerá ter nen
gun traballo publicado individualmente 
e, no certame de cómic, non poclerá ex
ceder dos 15 anos de idade). Os concos 
serán ineditos e en galego, a sua exten
sión non poderá exceder dos 6 fólios a 
duplo espazo e por unha cara, podendo, 
cada participante, entregar dous, dos que 
s6 un será premiábel, e do.s que se entre
garán 3 cópias baixo lema. Nq certan.ie 
fotográfico deberán presentar un mínimo 
de 3 obras e máximo de 6, sen ser preciso 
a unidade temática ainda que deben ser 
inéditas e non ter acadado prémio nen
gun, o lado máis cativo non será inferior 
a 20 cm. e o soporte ríxido terá 40x50 
cm. en calquer caso, as focografias serán 
en preco e branco ou en pelfcula T-Max. 
No que respeita ao cómic, a série de viñe
tas terán un máximo de 6 páxinas poden
do presenrar dous ttaballos distintos dos 
que s6 un poclerá ser premiado. O tema, 
para calquer dos cercames, ha estar inspi
rado no enromo arquitectónico da cicla-

de. Os craballos de banda deseñada e fo
cografia presencaranse sen marco nen 
cristal. En calquer dos eres certames, as 
obras non poderán estar identificadas; 
por tras do soporte ríxido do cómic debe
rá aparecer o lema, título, técnica e data 
de realización; por tras do soporte ríxido 
de cada foco figurará o lema, tftulo da fo
to, formato, técnica, daca de realización e, 
de proceder, identificacióil da imaxe. Pa
ra a identificación das obras, débese en
tregar un sobre pecho co mesmo lema da 
obra presentada e, no seu interior, nome 
e apelidos, DNI, enderezo, idade e n2 de 
celf. Os craballos serán enviados ao Con
ceUo de Lugo ou ao Apdo. 227 de Lugo, 
certificado.s, até o 14 de Xaneiro. Os pré
mios para o Ágora canco son un 111, valo
rado en 40.000 pea; o 22 valorado en 
25.000 pta e o 32 valorado en 10.000 
(ademais de diploma, trofeo e publica
ción para os eres); a mai.ores, eres ou máis 
mencións honorlficas con diploma e pu
blicación. O ~ora foto está dotado dun 
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en 20.000; e o 311 en 10.000 (ademais de 
diploma, trofeo e publicación para os 
eres), e tres ou máis mencións honorlficas 
con diploma e publicación. O Ágora có
mic otorga tres primeiros premios dota
dos con diploma, lote de libros e publica
ción, e eres ou máis mencións de honra 
con diploma e lote de libros. O xúri pode 
declarar prémios desertas. Os tres primei
ros premios formarán parte dunha publi
cación na que o concello e Ágora teñen 
codos os direicos de edición e distribución 
formando parte do seu Património. t 

do Conxunto Hist6rico-artís
tico de Sargadelos, A . de 
Amigos de R. Ibáñez, Con
cello e Caixagalicia. 

Santiago, colga os seus 
lenzos na galeria José Lo
renzo. 

Santiago 
•CINEMA 

acw INFANTlL 
Desenvólvese no teatro 
Principal, ás 18 h. con en
trada de balde, e ne! pode
mos ollar ao Inspector 
Gadget, o Xoves 6; Unos 
peques muy geniales, o 
Venres 7; El rey y yo, o Sá
bado 8; e Astmx en Amé
rica, o Domingo 9. 

• EXPOSICIÓNS 

REIMUNOO PATIÑO 
Nunca estará de máis visi
tar esca mostra dundos fun
dadores da "Brais Pinto", 
pioneiro da banda deseña
da, pintor ... e que se encon
tra na sala "Isaac Diaz Par
do" do Audit6rio de Galiza, 
até o 27 de Febreiro. 

Na sala Gagos de Mendoza, 
de Caixa Pontevedra, pode
mos ollar a mostra "Euge
nio Granell, xeografia dun 
subrealista", obras dos anos 
40 aos 90 entre as que hai 
collages, esculcuras, óleos, 
debuxos ... 

CARI.OS ÜON<;::AL VES 
Até o 15 de Xaneiro pode
mos contemplar a sua obra 
na galeria Sargadelos. 

FERNANDO EsTÉVEZ 
& PLÁCIDO UCHA 

,¡Nesc 21". Até o 9 de Xa
neiro, baixo a promoción 
de Caixavigo e Ourense, 
no Pazo da Cultura. 

•MÚSICA . 

BERROGÜETTO 
O grupo folc galega estará 
no Auditório do Pazo da 
Cultura, dentro do ciclo 
"Músicas de Galiza", o 
Venres 7 ás 21:30 h. A 
entrada é de balde pero 
hai que recoller as invita; 
cións no teatro Principal o 
Mércores 5 de 12 a 14 h. 

• EXPOSICIÓNS 

RAIMUNDO lBÁÑEZ 
Mostra que, na Casa da 
Cultura, comemora o 250 
aniversário do nacimenco 
do Marqués de Sargadelos. 
Fotos dos lugares vincula
dos coa sua vida, docu
mentos e obxectos perso
ais, até 16 paneis e unha 
abundante bibliografia, 
configuran a esposición or
ganizada pola A. de Amigos 

ÜALIZA EN Foco 
Mostrada obra de 32 foto
reporteiros do país, na Sa
la de Exposicións do Co
léx ido de Arquitectos, 
reunidos polo tradicional 
certame do Clube de Pren
sa de Ferrol, até o 12 de 
Xaneiro. 

SUSANA MUÑIZ 
Titula "Hércio e decibé
lios" a masera de pintura 
que, até o 1 7 de Xaneiro, 
podemos ollar na galeria 
Sargadelos. 

BEGOÑA B. BRODARD 
Ovetense afincada en 

LuísSEOANE 
Retrospectiva sobre iste 
nome fundamental da van
guarda arcfscica galega no 
CGAC, coa que o centro 
pecha o ano. Divídese en 
duas partes, a primeira re
col le pinturas, deseños e 
gravados datados entre 
1932 e 1979, e a segunda, 
no soto, titulada Luís Seoa
ne: grafista, e coproducida 
polo IVAM, reune máis de 
un cento de obras desefia
das polo intelectual, entre 
as que se encontran libros, 
afiches, cartaces ou porta
das de discos. 

COLECTIVA TRINTA 
Até o 20 de Xaneiro, a ga
leria Trinca reune as máis 
recentes criacións; pintura, 
escultura, fotografía, dese
ño e instalacións, de rrinta 
famosos artistas galegas ac
tuais. 

Até o 14 de Xaneiro do 
vindeiro ano, poderemos 
contemplar as suas obras 
na Sala de Exposicións do 
teatro Principal. 

T ATIANA MEDAL 
Mostra a sua obra no Espa
cio para a Arte '(Avda. Sea. 
Maria s.n.), baixo o patro
cínio de Caja Madrid . 

V BIENAL 
INTERNACIONAL DE 
GRAVADO 
Nesta edición participa
ron 658 artistas de 59 paí
ses con 1.078 traballos 
dos que se escolmaron 
135 para que, xunco cos 
artistas invitados, chegar 
ás 167 que compoñen a 
mostra. O gañador desee 
ano foi o xaponés Tomo
ya Uchida co augaforte 

S. BAONES 
É o seudónimo da pintora 
M8 Salomé San J ulián que 
ten unha mostra das suas 
obras na galeria José Loren
zo que, ademais, mostra os 
fondos dos artistas habi
cuais. 

CLÁSICOS DA 
FOTOGRAFIA MUNDIAL 
A Universidade composce
lá utiliza o recinto da sua 
lgrexa para albergar a Co
lección de Lola Garrido. A 
Stieglitz, Moulnier, Ber
tall, Nadar, Goupil, E. 
Sceichen, K. Struss, A. 
Boughcon, J .M. Cameron, 
B. Abboc, R. de Carava, 
M. Chambi, R. Frank, P. 
Caponigro, l. Cunning
ham, A Siskind, Weege, 
R. Sceiner, Renger
Patzsch, A. Rodchenko, 

Reimundo 
Patiño, 
a quen 
ollamos nun 
retrato 
fotográfico 
en Madrid 
no ano 
1981, 
é motivo 
da mostra 
retrospectiva 
que se 
encontra no 
Auditório de 
Galiza en 
SANTIAGO. 
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A Rede 

A. Lavenson, L. Jacobi, H. 
Edgerton, M Ray, B. 
Brandt, Cartier-Bresson, 
E. Boubat, R. Capa, A. 
Kértesz, R. Misrach, P. Se
bah, K. Blossfeldt, L. Gee
saman, A . Siskind, 1. Mo
rath, R. Rauschenberg, K. 
Carter, L. DiCorcia, N . 
Goldin, C . Madoz, C . 
GarcCa Rodero, García
Álix, L. Clark, Álvarez 
Bravo, E. Gowin. A . 
Webb e M. Río Branco. 
Até o 8 de Xaneiro. 

VIAXEÁLUA 
Con guión cinematografico 
de F. García Lorca e ima
xes orixinais do pintor e 
cenógrafo Frederic Amat, 
no Pazo de Bendaña, sede 
da Fundaci6n GraneU. 

ANTÓNIO 
GARCIA PATIÑO 
Moma de pintura baixo o 
título Os milagres do aposto
/o Santiago, no claustro do 
mosteiro de San Domingos 
de Bonaval. 
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Gr@da Celeste 
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GR@DA CELESTE 
http://pagina.de/gradacele.ste 

Web non oficial do Real Clube Celta de 
Vigo. Con información sobre partidos, 
alineaci6ns, goles, resultados .•. , última 
hora sobre a equipa, fichaxes, dasifica
cións e até músicas c.eltistas.• 

•MÚSICA 

ROYAL 
PHILHARMONIC 
ÜRCHFSTRA 
Con Matthias Bamert. co
mo director, e Amanda 
Roocroft, como soprano, 
estará, o Mércores 5 ás 22 
h; no Auditório de Gali~a 
interpretando obras de 
Rossini, W.A. Mozart e 
P.l. Chaikovski. 

Tui 
• EXPOSICIÓN$ 

ANA LEGIOO 
Ourensana de nacimento e 
viguesa de adopción, esco
lleu a galería Trisque! e Me
dúlio para mostrar a sua últi
ma produción pictórica, que 
poderemos contemplar até 

Lost in sound 

o 8 de Xaneiro. Na mesma 
galería tamén podemos 
ollar a escultura e pintura 
dos seus artistas habituais, 
do roáis destacado do país. 

Valdovi.ño 
• EXPOSICIÓNS 

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

Vedra 
•MÚSICA 

TESTAMENT 
O grupo californiano toca
rá, o vindeiro Sábado 29 de 
Xaneiro, no v Festival Ve
dra-rock, única actuación 
na Galiza, xunto cos cata
láns Ktulu e Freak XXI e 
os galegos Dismal e Em
brace me Ocean . O festi
val muda iste ano de daca 
para poder acoller a actua
ción dos Testament que es
tán a presentar o novo tra
ballo The Gatherin, grava
do por Vincent Wojno e 
mesturado por Andy Sne
ap. As entradas, 2.500 pta, 
están á venda en todas as 
rendas Tipo, Disco Fans e 
pub Bartola de Santiago; 
Disco Pcmobello e Disco Pre
cio na Coruña; bar O Po
rrón de Pontevedra; pub 
Pedramola e Discos Elepe de 
Vigo; O Noso Pub de Boi
ro; e Casal de Neira e pub 
MeLTo de Yedra 

Verin 
• EXPOSICIÓN$ 

XosÉ POLDRAS 
Titula "Posturas 2" a mos
tra de gravados e esculturas 
que se poden ollar na Casa 
da Xuventude, até o 9 de 
Xaneiro. 

Vigo 
• EXPOSICIÓN$ 

SAGRARIO ÜRTIZ 
A quen define Bemardino 
Graña como "meiga tecedei
ra de obxecto.5 e suxeréncias 
que magnetizan e engaiolan 
ao tempo que nos avivan a 
imaxinación", colga os seus 
lenzos na galeria Sargadelos 
até ó 14 de Xaneiro. 

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

Anú.ncios de balde 
•Véndese bicicleta de montaña de 
competición: cadro Sunn 5000 Cro
molibdeno/vanádio modelo ano 96; 
horquilla suspensión Rock Shox mag
nési o; grupo Shimano Deore LX, 
cambio Grip Shift 800 SRT; Mavic 
SUP, Flite Titanium, Tixa USE, potén
cia EDR ... Ben coidada, prezo razo
nábel. Telf. 670 509 565, chamade, 
preguntando por David, de 14:30 a 
15:30 e a partires das 2.2:30 h. 

• A Assembleia da Mocidade Inde
pendentista (AMI) de Ponte Vedra 
ven de editar uns isqueiros en vá
rias cores (amarelo, branco, vermel
ho e verde), co lema "Lume contra 
Espanha", que podes conseguir en
viando 5 selos de 35 pta. ao apdo. 
561, C.P. 36.080. 

• Precísanse, para departamento 
de administración, auxiliares admi
nistrativos e telefonistas. lmprescindí
bel coñecimentos de informática e 
dispoñibilidade horária. Telf. 656 901 
432 

• Alugase casa amoblada en aldea 
da provincia de Lugo, equidistante 
entre Lugo e Ourense, na metade do 
camiño de Chantada a Taboada, con 
terreo para horta. Bon prezo. Telf. 
982 254 946. 

•A Asociación Cultural "Emílio Cres
po" de Návia, en Vigo, oferece a 
oportunidade, a todas as persoas, 
xoves artistas, da comarca a realizar 
exposicións nas suas instalacións. 
Telt. 986 241 534. 

• Desexo porme en contante con xen
te que esté disposta a non celebrar 
as vindeiras datas do nadal , fin de 
ano, reis, etc. Escreber ao Apdo. 305 
de Vigo. 

• Ven de ser publicado o Ng 6 de 
AoEGA·Cademos, que adica 64 páxi
nas a diferentes temas sobre a com
postaxe do lixo. As persoas interesa
das poden solicitar un exemplar ao 
Telf. 981 570 099. 

• Licenciada en Filoloxia Galega, con 
ampla experiéncia, prepara as pro
bas de aptitude de galega para as 
oposicións á Xunta de Galiza~ Dis
poñíbel na Coruña ou en Composte
la. 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 Rias Baixas de 
duas prantas e garaxe. Máis de 2.520 
m2 de terreo. Ideal para unha resi
déncia para a terceira idade. Telf. 
923 267 657. 

• O BNG de Alfoz-O Valadouro ta
mén está na inter-rede: http://mem
bers.es. tripod.de/valadouro ademais 
do enderezo normal: Apdo. 27. O Va
ladouro 27770 

• Compro setos novos, con ou sen 
goma, usados mundiais e traxetas tele
fónicas novas ou usadas. José Apdo. 
32.004, 28080 Madrid. 

• Calendário 2000 da Funda9om 
Artábria. A toda cor, ilustrado e com 
a legenda "A Galiza do século xxi tem 
que sacar a língua". 200 pta cada un 
+ 80 de gastos de envio. Fai a tua en
comenda, inch,iindo o total en selos 
de correio, para: Artábria, Apdo. Co
rreios 570 de Ferro!. 

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

• Mestre e animador sóciÓ-cultural 
busca calquer traballo. Manuel 616 
354 911. 

•Véndese Suzuki Baleno 1.6 de 
gasolina, 3 portas, extras, ano 99, 
impecábel. Telf. 600 670 747, pre
guntar por Xúlio . 

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

• Gozas contando histórias? desfru
tas escrebendo? gostari~che que lera 
as tuas narracións? Agora ti tamén 
podes publicar nos naso idioma os 
teus escritos. Se tes algo inédito 
que contar, visita nas páxinas de 
www.andelvirtual.com o Foro Novo. 
Só tes que enche un formulário e en
vialo. Logo escolmaremos os mellof~S 
para sairen publicados de balde en 
formato dixital en Andel. 

• A Assembleia reintegracionista 
Ene Agá quer fac;ilitar o acesso 
ao uso da grafia reintegrada. 

Quem estiver interessado mande
nos 150 pta em selos e o seu ende
re<;o ao Apdo. 122 de Pontevedra e 
recebará por correio um Breve 
Prontuário Ortográfico e urnas úteis 
Tabuadas Ortograficas para consul
tas rápidas. 

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

• Clases de alemán, inglés e direi
to, en Cangas, impatidas por licencia
da trilíngüe. Todos os níveis, ampla 
experiéncia. Telt. 986 307 119 e 656 
574103. 

• A Mesa pola Normalización Lin
güística de Vigo busca colectivos 
ou asociacións para compartir lo
cal. Pedro Valades, telt. 986 412 834. 

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

• Alúgase casa en Camota, gran
de, amoblada, con vistas ao mar e 
económica. Telf. 981 294 879. 

• Clases de ioga en Bauzas (Vigo) 
todos o Martes e Xoves de 7 a 8 do 
serán impartidas por Ángel Guesala~ 
ga "Kailas", profesor de Sanatana 
Dharma. Máis información no Telf. 
986 304 357. 

• Vendo xarope de planta de aloe 
vera. Compatíbel con calquer trata
m~nto médico. Telf. 616 323 933. 

• Compro selos novos baixo facial. 
Tamén tarxetas telefónicas. José Ma
nuel telt. 91 376 07 23. 

•Véndese terreo en Celeiro-Vivei
ro, céntrico, perto do porto e a carón 
da rúa. 1000 m2 edificábeis. Prezo a 
convir. Telf. 985 735 .669, 982 128 
840 e 987 607 059. 

• Oferécese xoven terapéuta, en 
Vigo, para acompañar enfermos e 
persoas maiores en hospital ou do
micilio. Telf. 616 323 933 

• Señora oferécese para cuidar pe
las mañás ou noites a señora maior 
na zona de Vigo ou Santiago. Telf. 
606 077 607. 

• Vendo impresora matricial Epson 
LQ-200 por 10.000 pta a negociar. 
Manolo, telf. 616 354 911 + 

CONCURSO DE BELÉNS 
Na XXXIV edición, organi
zado por Caixavigo e Ou
rense, podemos contempla
los na Sala Temática desta 
entidade creditfcia. 

Asociación de Artistas Plás
ticos . 

Estado na final que se ce
lebrará en Atenas en Fe
breiro. 

da por Joaquín Vida e con 
Nati Mistral, l. Elejalde, A. 
Alonso, J .M~ Barbero L. Pe
no, J. Tuera, J. Linares, C. 
Serrano, E. Menéndez, Juan
jo López, e J .A. Malina no 
reparto. 

VI FEIRA 
DE ARTES PLÁSTICAS 
Na Sal.a de Exposicións da 
RENFE e até o 5 de Xanei
ro, reune a case 30 artistas 
que mostran as suas escul
turas, acrílicos, pasteis, 
guaches e óleos, ademais 
de haber obradoiros de 
pintura para as crianzas, 
pintura en directo e reci
tais de poesia. Organiza a 

CRuz PÉREZ RUBIOO 
Encadrada na abstracción 
e con obras que integran o 
lenzo e o bastidor con fe, 
rro ou alumfnio nun co
queteo suxerente coa lin
guaxe escultórica, a coru
ñesa ocupa a galeria Abel 
Lepina onde permanecerá 
até o 8 de Xaneiro. 

PINTORES 
ROMÁNTICOS INGLESES 
Na España do déculo XIX, 
na Sala de Exposicións do 
CenLTo Cultural Caixavi.go e 
Ourerue, 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 admira
ción nas galerias de media 
Europa. Agora ternos a po
sibilidade de ollar as suas 
pinturas na gal~ria Dorian 
(Placer 17), até o 15 de 
Xaneiro. · 

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

•MÚSICA 

ÜRQUESTRA 
SINFÓNICA DA R TV 
DEMOSCOVA 
Concerto organizado pola 
Sociedade Filarmónica, o 
Venres 7 ás 20:30 h; na Sala 
de Concertos do Centro Cul
tural Caixavi.go . 

•TEATRO 

LA CELESTINA 
O Sábado 8 ás 22:30 h. e o 
Domingo 9 ás 20:30, a coñe
cida obra de F. Rojas dirixi-

Vilagarcia 
•TEATRO 

CONT ALOUCOS 
Espectáculo de Títeres 
Tanxarina o Mércores 5 
na Casa da Cultura. O 
Venres 7, sobe ás táboas, 
no mesmo local, Viravolta 
Títeres para representar 
Barriga verde. 

Vitar de s.· 
• EXPOSICIÓN$ 

As MULLERES 
GALEGAS NO S. XX 
Mostra fotográfica, até o 15 
de Xaneiro, no Museu da U
mia. 

Xin:o 

Trata de oferecer un panorama 
da música dance, a cultura de 
clubes e, a través delas, unha 
posibilidade de realizar un exer
cício de hermenéutica da cultu
ra xuvenil e analisar a estética, 
valores, significados e imaxiná
rios da música techno, house, 
trance, drum' n' bass, big beat, 
leftfiedl, down tempo, dubtech, 
experimental e ambient. O pro
xecto conta cun programa mu
sical, elaborado por Ernesto 
Gómez, que inclue 60 CDs dos 

. estilos antes mencionados. Da
do que as pezas están ubicadas 
en espazos serviciais do CGAC, 
Pablo Sáilchez disefiou unha 

,. sutil AMBIENTACIÓN sobre a 
que van unha série de obras a 
meio camifio entre o mobiliário 
ou a decoración e onde se de
senvolven os eventos en directo 
con Djs ou Vjs. No apartado 

das EXPOSICIÓNS están repre
sentados artistas plásticos con 
fotografias, v(deo-instalacións, 
esculturas con son, instalacións 
e pezas fronteirizas ente o obxe
to cotiá, a escultura ou a insta
lación. No que ao programa de 
VÍDEO se refire, inclue produ
cións de máis de unha dúcea de 
auotres de distintos países. TA
LLERES E SESIÓNS DE TRABA
LW: para quen lle interese que 
aponte o teléfono 981 546 623 

que é onde hai que reservar pra
za, asi o Sábado 11 de Xaneiro 
Programa comentado de son 
pola Orquesta do Caos que enfa
tizará as novas aportacións no 
campo musical a raiz da inclu
sión dos sons producidos dixi
talmente; e o Sábado 15 e Do
mingo 16 de Xaneiro, Taller de 
son a cargo da profesora Ampa
ro Porta. Nos ESPAZOS DE DO
CUMENTACIÓN: instalados na 
biblioteca e na cafetaria, hai 
dous monitores de vídeo onde 
se poden ver diferentes progra
mas de La Mandrágora, MeLTó
polis e un ordenador desde onde 
acceder a várias páxinas elec
trónicas ou a escolma docu
mental de libros revistas e catá
logos. Se queredes saber roáis 
"perdédevos''. polo CGAC de 
Santiago. Perdidos no son chega 
até o 12 de Marzo.+ 

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

Xúuo VrLLARINO 
T rinta 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 instantá
neas acaba de ser escol
mada polo European Fuji 
Award para representar ao 

. • EXPOSICIÓNS 

BrEITO REGo 
Mostra os seus óleos, até o 
15 de Xaneiro, na Casa da 
Cultura. 

•TEATRO 

ÜS VELLOS NON 
DEBEN NAMORARSE 
Representada polo grupo de 
Teatro Aneis o Venres 7 dé 
Xaneiro ás 20:30 h., na Casa 
da Cultura.+ 
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Nati Mistral 
caracterizada 
de Celestina, 
obra queé 
representada 
o Sábado 8 
eDomingo9 
en VIGO. 

.. 
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Xosé L Méndez Ferrin, Álvaro .cunqueiro e Eduardo Blanco Amor. 

Os críticOs recoñecen o Bempre en Galiza como menor ensaio 

Canon literário do século XX 
. ' 

-0- PAULA BERGANTIÑOS 

Con títulos de Castelao, Ote
ro Pedraio, Blanco Amor, Ra
fael Dieste, Manuel António, 
Ferrín, Celso Emílio Fer:reiro 
ou Álvaro Cunqueiro, ·o~ crí
ticos tecen a coroa de ·honra 
da escrita galega do século. 
Nas obras escollidas apare
ce un risco común: o feito de 
ter representado no seu mo
mento unha inflexión anova
dora para as letras do país 
ao longo destes cen anos. 
Obras emprendedoras que 
teceron, pésie á ditadura mi
litar, un ha história das Le
tras en liña contínua desde a 
escrita de entre séculos da 
que tomaron o relevo con
temporáneos como -Méndez 
Ferrin ou Dario Xoán Cabana. 

Para establecer o canon de 
obras literárias deste sééulo, a 
crítica prefire os títulos en na
rrativa e escasea, mália o 
abondoso património, as obra 
poética así como a dramatúrxia 
e o ensaio. Son vários os votos 
coincidentes palas novelas de 
Otero Pedraio -Arredor de sí , 
Devalar, Os camiños da vida
e de Eduardo Blanco Amor, A 
esmorga e Xente ao lonxe. Xo
sé M. Eiré, crítico literário eco
lab9rador habitual de ANT, re
tírese ademais ao Cunqueiro 
narrador, que recebe gabanzas 
tamén pola sua faceta como 
autor dramático e poeta. 

Os críticos salientan ás obras 
de escritores como Cunqueiro, 
Blanco Amor ou Dieste, que 
despois do 36 se viran abriga
dos a regresaren ao uso do 
castelán, tanto polo exílio en 
América como pala imposibili
dade de editar regularmente en 
galega no país. Viria máis tarde 
unha xeración de autores que 
reflexarian nos seus escritos 
unha práctica monolíngüe, se
guindo un proceso de normali
zación qu~ tora interrompido 
pota forza en 1936. 

Eiré repara en Morte de reí de 
Dario Xoán Cabana, Os séculas 
da lua de Xosé C. Caneiro e 
Arraianos de Méndez Ferrin. 
Vota tamén pola novela ferrinia
na o crítico Xesús Gónzález 
Gómez, habitual tamén da páxi
nas de ANT, que fai referéncia 

ao libro Deus sentado nun sillón 
az.ul de Carlos Casares. A con
~ideración polo traballo de Mén
dez Ferrin afecta ao seu poe
mário Con polvora e magnólias 
e aos relatos de Crónica de nós 
e· Elipsis e o.utras sombras, un 
eido que acrecenta coas Cau
sas de .Castelao e Dos arquivos 
do trasno de Rafael Dieste. 

O voto simplifícase no caso da 
poesía, xénero no que os catro 
críticos consultados coinciden 
na escolla De :catro a catro de 
Manuel António. "Con este libro 
-comenta González Gómez-, 
Manuel António constitue o que 
se poderia chamar sección autó
. noma da produción poética na 
Galiza: abre ás portas á autono
mía da poesia, convértea no que 
debe ser, liberdade libre"_ A au
tora da História da Literatura 
Galega (Galáxia), Dores Vilave
dra destaca tamén Longa noit~ 
de pedra de Celso Emílio Ferrei
ro por converterse ·en "revulsivo 
para toda unha xeración'', "me
táfora absolutamente extendida" 
e ter "unha' dimensión popular" 

que non acadou Manuel Antó
nio. Un poemário, o de Celso 
Emílio, que segundo Eiré "non 
só criou escala senón que foi o 
·primeiro grande éxito editorial 
despois da guerra e un valioso 
axente de popularización das 
nosas letras", algo semellante, 
engade, ao que aconteceu con 
A esmorga na narrativa. 

Obra premiada de xeito unáni
me, no xenéro do ensaio, é o 
Sempre en Galiza de Castelao: 
"polo seu carácter de ensaio 
fundacional e simbólico'', asegu
ra Vilavedra, "por ser ainda hoxe 
un auténtico exemplo de ensaio 
sociopolítico que, lonxe de per
der vixéncia, continua a ter unha 
mensaxe tan válida coma da
quela", di f;iré, "pala importáncia 
decisiva que tivo no desenvolvi
mento da nosa história cultural", 
comenta Carlos l. Bernárdez, 
ou por "alén de eslogáns máis 
ou menos acertados" ser, se
gundo González Gómez, "a de
m onstraci ó n da significación 
profundamente antifascista do 
nacionalismo galega". O segun-

do dos referentes seria, en opi
nión de Eiré e Bemárdez ~ola
borador da Guia dos Libros No
vas- a História da Literatura Ga
lega de Carvalho Calero. 

No xénero dramático, O incerto 
señor Don Haf!1let Príncipe de 
Dinamarca de Alvaro Cunqueiro 
é, en palabras de González Gó
mez "a grande obra teatral gale
ga do século XX que ainda es
pera por un director, un grande 
adaptador que leve ao cenário 
toda a poténcia poética que ten 
en estado bruto a obra de Cun
queiro, o que ninguén conseguiu 
realizar mália alguns investimen
tos millonários". Coindice Vila
vedra en calificala como o mellor 
texto dramático dos últimos cen 
anos, unha obra que ''vencella a 
nosa literatura dramática á tradi
ción universal". Con A fiestra 
valdeira e Teatro de máscaras, 
Rafael Dieste e Otero Pedraio 
volven ser reseñados nestas no
tas coma obras que taran avan
garda no seu tempo e, nalguns 
casos incomprendidas polos seu 
contemporáneos.• 

Algo 
diferente 

FRANCISCO CARBALLO 

º
efecto 2000, a nai de to, 
dos os enganos; lixo do 
poder do mercado! Mais 

que trampa, unha inmoralidade. 
Lembro outra campaña tamén 
intensa, a da terceira via; seguen 
a falar dela alguns socialdemo, 
cratas europeus. Véxoa como 
unha mistificación do cámbio. 
Precisamos "algo diferente". 

A terceira via respeita o papel 
do mercado e subliña a capad, 
dade dunha edu~ación iguali, 
tária para criar unha sociedade 
solidária. Pero o mercado é 
parcial, serve para a acumula, 
ción xeométrica da riqueza e o 
despoxo ·dos débeis. A educa, 
ción por igualitária que se pre, 
tenda, parte da desiguatdade e 
non a destrue. Que facer? 

Aprender do pasado: serverse do 
mercado, saber regulalo. Com, 
pensar desde a i.nfáncia a apren, 
dizaxe; intentar a igualdade. Isto 
sábeo calquera. E despois? Que 
linda oportunidade para os co, 
lectivos políticos! Que tempo de 
criatividade para entes coma o 
BNG, como a CIG, o SLG etc, 
saídos das raíces da sociedade, 
anticapitalistas, de inspiración 
socialista, libres de manipula, 
cións estatalistas, con horizontes 
de "algo diferente", de algo novo 
en Uberdade, fraternidade, igual, 
dade! 

Parece disparate, no início do 
2000, oferecer unha esperanza 
social, política, o mesmo que re, 
lbciosa, coas pez.is de sindicatos 
entreguistas, de partidos burocra, 
tizados, de igrexas de museu. A 
análi.se destas devanditas entida, 
de é devastador. Na competén, 
cía diária, os partidos, os sindica, 
tos, as igrexas, fanse pré tamo 
positivos e negativ . Canto lles 
teñen infectado estes burocrati, 
zados aos nosos de carimbo dis, 
tinto? E volto a dicer, que facer? 

Dóulles un anaco de confianza 
ao BNG, CIG, SLG, Comuni, 
dades cristiás de Irímia: aprende, 
de do pasado, non repitade 
mesmo erro , experimentade, 
dialogade, sede transparente 
coma o carmabelo das xiad e 
vixiantes c ma o bufo n n ¡, 
tes da primav ra. Te<le a c n, 
fianza dos desposuídos, dos lim, 
pos no ollar e n e perar. Mais 
debedes saber qu estadc no 
comezo: escudo, experimenta, 
ción, perfeccionamento, supera, 
ción. Non defraudedes. + 

V oLVER AO REGO 

1 eltsin, sátrapa que bombar, 
deou o Parlamento e sacou 
os cadavres de deputados e 

funcionários . pola porta de 
atrás, era cómodo para Occi, 
dente. Pero o asunto non da, 
ba máis de si. Como estaba 
anunciado, inventou un suce, 
sor e un partido, lanzou unha 
campaña eleitoral bélica e 
confia en perpetuar no poder 
á oligarquia tan cara en Occi, 
dente. Como di Gorbachov, 
chamarlle eleicións libres ao 
que se celebra en Rúsia é pu, 

· ro sarcasmo. • 


