Analoxias entre as mareas negras do Erika e

0 Deportivo,
campeón con síndrome de Inverno

Xesús Couceiro
afirma
que se
"está a matar
a indústria cultural"

-----~16-------

---11---

o Aegean Sea
- -- - - - - 6 - -- - - - -

13 DE XANEIRO • 2000 •ANO XXIII • IV XEIRA

A presidéncia portuguesa na UE
quer que todas as famílias
teñan unha renda mínima
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Xosé Manuel Beiras, Manuel Maria e
Bautista Álvare:t na oferenda do
BNG na turnbc. ele Castelao.

Hemingway en Galicia
Carlos Casares
A homenaxe especial e
persoal que Carlos Casares
lle rende ó grande escritor
americano.

O BNG pretende que
se cumpla a Lei de
Normalización
Ungüística nos
concellos
(Páx. 7)

Palmou impide a moción
de censura en Ponteareas
(Páx. 9)

Galáxia era u,.n proxecto
político, afirma o
historiador Xavier Castro
(Páx. 25)

A corrida de porcos
T eremos que realizar a matanza con corridas de parcos ou con caza
de marraos, a cabalo, por suposto. Teremos que facelos viver nun
metro cuadrado de cemento durante seis meses, sen poder revolverse,
emborcallándose na sua merda, cheirando a pestilente bacallou podre, chuchando auga de pucharca e penso transxenético. Deberemos
transportalos en gaiolas que lles parten sarrizo, que rematan por p~
.ñelos tupines, que os torran hora5 e horas ao sol nas estradas ou no
aparcamento, que os xian se é no inverno e na noite, cun vento cairón que lles traspasa até os touciños. T eremos que sacalos do camión
con ganchos, paus de ferro e tamén eléctricos que é o moderno. Fa- .
celos brincar desde tres metros de altura e esfachicarse. Meter uns
encima doutros e agardar, sen comer até tres ou catre dias, a que lles
·abran a trampa para dispararlles un tiro ecolóxico na cachola ou atontalos cunha descarga eléctrica: matalos ao estilo das execucións americanas. Teremos que deixar a matanza e deixar de comer xamón e
lacón, chourizos e touciño, sen colesterol (dados científicos demostran que a cria e marte tradicional do porco reduce o seu colesterol).
T eremos que deixar de ser ecoloxistas, pois os nasos parcos reciclan
todo na sua maseira e, ao final, aproveitámolos no seu conxunto. Teremos que ir mercar a Alcampo, El Corte Inglés ou Continente, quepara iso é a directiva da UE que pretende aplicar a Xunta. •
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Fraga limítase alembrar asua 'dimensión humana' ereproOacoa sua actitude aintervención de Lores

Beiras acusa de 'filisteos'
aos que 'proscrib1ron' ci Castelao e
agora lle levan flores
-0- A. EIR.t - P. CASTRO - C. VIDAL

Con motivo do 50 cabodano do pasamento de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao comezaban, o pasado
Venres 7 de Xaneiro, as comemoracións previstas para o ano 2000, na memória do político, escritor e artista. Dous actos ben diferentes, un de carácter institucional e outro convocado polo BNG, eran os primeiros
en. celebrarse no lugar onde desde hai 15 anos repousan os seus restos: o Panteón de Galegas Ilustres.
No institucional, o presidente da Xunt~, Manuel Fraga lribarne, referíase exclusivamente á "dimensión humana" de Castelao e trataba de aglutinar sensibilidades subliñando que "nesta efeméride hai lugar para todos". No organizado polo BNG, Xosé Manuel Beiras, calificaba de "filisteos" a aqueles que ''te proscribiron tentando de ocultar a tua herdanza e tráenche a pé flores, agora que sepultado estás entre as pedras".

O BNG realizou un acto político en Bonaval no

ntre os que interviron no acto
institucional~ ninguén puxo en
cuestión a identificación de Castelao co país. Do mé$mo xeito,
un tras outro, · os oradores ian
lembrando as suas distintas facetas, como artista, como escritor ou como político, resaltandQ
unha ou outra segundo de quen
se tratara. Todos agás o próprio
presidente da Xunta, quen servíndose dunha cita seleccionada
do traballo que lle adica Blanco
Amor, sinalaba as "diversas facetas do home e do criador, fundamentalmente a de escritor".
Fraga trataba de eludir toda
posíbel interpretación en clave
ideolóxica da vida e da obra de
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interviu X.M. Beiras.

Castelao, esquecendo mesmo
a·s·· causas ·que elevaron a un
exílio, ao que tivo a ben referirse como a "Galiza emigrada".
Pola contra, para o presidente
da Xunta, sq mereceu mención
a sua "dimensión humana" e a
sua "entrega e identificación total coa nosa terra".

Recuperar a sua memória
Se cadra, foi esta frustrada
tentativa a que acabou por provocar que aplaudira os discursos de todos os intervintes
agás o do alcalde de Pontevedra, o nacionalista Miguel Fernández Lores. Probabelmente
fora a última parte do seu dis-
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curso a que máis disgusto lle
producira a Fraga. Lores facia
unha chamada á administración para que esta asumira a
responsabilidade de "recuperar
para Galiza e para o mundo o
pensamento de Castelao, superar as visións parciais e deturpadoras, facer que entre nas
escolas a leitura e o estudo
dos seus textos e a sua vida e
a sua obra sexa realmente coñecida pola maioria dos galegos e galegas".
O alcalde. de Pontevedra reciamaba tamén campañas informativas através dos médios públicos de comunicación e reivindicaba "a vixéncia do seu ideário

g.·,
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e prática política", ademais da
''vixéncia do nacionalismo" atendendo ás claves definidas no
Sempre en Ga/iza, "o recoñecimento da personalidade de Galiza, a sua autóctona cultura e a
defensa da autodeterminación
política do seu povo".
A comemoración institucional,
que Fraga pretendía converter
en xustificación ao uso constante que da figura de Castelao
fan os populares nos seus actos públicos, non debeu ser do
gosto da representación dogoverno, porque quen máis e
quen menos, fixo referéncias
máis ou menos explícitas da fi-
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Ofe~nda floral

Na oferenda floral, os representantes políticos e institucionais foron colocando ramos de
flores ao pé do sartego que
contén os seus restos. Manuel
Fraga acompañado por Pérez
Varela, os socialistas Emílio
Pérez Touriño, Ismael Rego e
Cerviño, os alcaldes de Santiago, Pontevedra e Rianxo, o
presidente da Fundación Castelao, o presidente do Consello
de Cultura, o director do Museu de Pontevedra e o delegado do governo.

Manuel Fraga pondo a coroa de froles institucional no sartego de Castelao.

O acto institucional remataba
coa interpretación do hino galega por parte dos presentes. Un
momento que ainda enredou
máis a situación para o presidente da Xunta. Entre os presentes, á última parte dos discursos chegaron os membros do
governo municipal de Compostela do BNG. Como adoita acontecer nos actos de carácter oficial unha vez rematada a primeira parte do hino desde as filas
de diante comezaron os aplausos que teoricamente indicaban
o remate da comemoración ofiEmílio Pérez Touriño e Tuco Cerviño

lev~ran

cial. Sen embargo, desde as filas de atrás, onde estaban os
concelleiros nacionalistas continuo use cantando a segunda
parte o que obrigou a manter o
siléncio até o seu remate, a medida que se ian sumando o resto
dos asistentes. Fraga, olios pechados, non moveu os beizos
mentres Pérez Varela trataba de
trabar conversa cun Carlos Casares que cor.itinuou cantando
pésie os requerimentos do conselleiro que tivo que esperar calado ao remate definitivo, por falla de atención.•
a representación do

Os ramos presentaban como
motivo unha bandeira galega.
Todos agás o dos socialistas
que non tiña identificación algunha. Pero o máis chamativo,
con diferéncia, foi o elexido por
Diz Guedes quen escolleu para
o seu unha banda superior coa
bandeira galega e para o lazo
a bandeira española. Esta pecu l iaridade servíulle para que
no acto posterior, alguns dos
nacionalistas que se achegaron para ver as flores acabaran
por calificalo de "desfachatez",
tendo en canta a clase de acto
que se celebrara e as características palas que destacaba
Castelao.
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Os nacionalistasenchen Bonaval
.para r/endérlle homenaxe

gura do político. Matizadas no
caso de Xosé Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago quen,
pésie a todo, aseguraba que
"Castelao foi un dos grandes
pensadores da conciéncia e da
identidade nacional de Galiza
e como tal debe ser recoñecido
por todos os galegas, independentemente de afiliacións ou
ideas políticas 'dun tipo ou doutro", ainda que sinalara que
preferia lembralo polos seus
debuxos.
Máis explícitas foron as referéncias de Avelino Pausa Antelo, presidente da Fundación
Castelao, quen xa comezaba a
sua intervención lembrando
que hai 70 anos que coñecera
a Castelao , nun mítin que o
deixara "marcado para toda a
vida" e que o convertira no seu
"discípulo" incondicional. E case de compromiso, as intervencións de Carlos Valle, director
do Museu de Pontevedra, que
se centrou na sua faceta como
invetigador ou Carlos Casares
quen falou do político subliñando que "en parte, alguns dos
soños de Castelao fóronse
cumprindo , os galegas dispoñemos hoxe de médios para
facer fronte a aquela situación
inxusta, tanto no plano social
como no político".
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Fronte á e~casa ! asisténcia · sares ti de vez nela co acougo merecido".
do acto institucional, no que
non habia máis de 30 persoas, os nacionalistas ateigaUn momento que o portavoz
ban a capela de Bonaval panacional do BNG retrataba
ra asistir ao acto en memóde xeito ben distinto a como
ria de Castelao. O portavoz
se fixera nos discursos esnacional do BNG, Xosé Macoitados no acto anterior,
nuel Beiras, foi o encarregap9rque segundo afirmaba
"non abondaban os logros
do de pronunciar o discurso
central, no que
·
acadados xa
daquela para
fixo un repaso
que Galiza s
histórico desde
consider
e·
a chegada dos 1
Estanse
restos do "irmán
ceibe", p rque
Daniel", hai 15
non se podían
cumprindo
dar ainda por
anos, até a accump·r idos os
tual idade. Beias tuas
ideais "polos
ras acusou de
proféticas
que ti loitaras
filisteos aos que
abrigaron
a
até a tua marverbas,
Castelao a exite, a sobarán
larse en Bes Aiemancipación
que
res e "aos que
da nación gahoxe os sucelega".
enterrados
den, os que te
aqui non hai
Nova
proscribiron tentando de ocultar
semente
cadáveres
a fua herdanza
Apartir
dai,
durante a longa
senón
Beiras mudou
noite de pedra".
o ton do dis- ·
semente"
curso
para
Á unha da tarde
X.M. BEIRAS
lembrar que na
do 7 de Xaneiro
actualidade
comezaba o acestanse cumto organizado
prindo "as tuas
polo BNG no
proféticas verPanteón de Gabas, que entel egos Ilustres,
rrad os
aquí
apresentado panon hai cadála deputada Piveres senón semente". Un ha
lar Garcia Negro. Un abonsemente que "está a agradoso auditório, que apenas
mar, porque o povo galego
cabía na capela, asistía á
ere en ti e non nos filisteos
comemoración do cabodano.
que te rouban a álma".
O próprio portavoz pacional,
xunto con Bautista Alvarez e
Manuel Maria eran os enea-· Marcando as distancias a
respeito das proclamas anrregados de facer a oferenteriores, o representante nada floral, entre os aplausos
cionalista sinalaba ademais
dos asistentes e as voces de
que "nós sabemos que ti xa
"Daniel Castelao, a loita conpertences a aqueles que de
tinua".
vontade te entregaches en
corpo e alma, aqueles aos
De contado comezou a interque adicaches a tua vida" e
vención de Beiras, lembrancomprometia ao nacionalisdo aos "milleiros de patriomo galega a "perseverar até
tas" que se concentraban na
que Galiza sexa soberana e
praza da Quintana, hai 15
ceiba". O acto remataba coa
anos, para receber os restos
interpretación do hino, sen
recén chegados de Castepausas intermédias, e coas
lao, nun momento no que
voces dos asistentes que
"non chegara ainda o tempo
coreaban "Galiza ceibe, posoñado no que a nosa terra
der popular".•
fose nosa para que repou-

Castelao non era un santo
Nen a pluralidade do quefacer artístico e literário nos
pode levar a esquecer que Castelao era basicamente,
como el o deixou afirmado en múlples ocasións, un
político, nen a sua persoalidade ética acochar que se
enfrontou, loitou e fustigou aos seus inimigos. Non hai
máis que ler o Sempre en Galiza, ollar os álbumes
Milicianos, Galiza Mártir, Atila en Galiza, Nós, repasar
algunha da sua correspondéncia, lembrar os seus
discursos e as suas intervencións públicas, mesmo
contra antigos compañeiros; recordar como alcymaba
á maioria da prensa da época. Por algo, a maioria
desa obra estivo proibida e, agora, permanece
agachada, sen chegar ao grande público. Castelao
non era un santo.
O Ano Castelao ten que servir para dar a coñ~cer a
sua polifacética obra, comezando polo seu ideário
político, aoque supeditou todo canto realizou. Ten que
valer para realizar unha fonda revisión teórica,
evitando tendenci.osas aportacións oportunistas ou

falsas adesións en contradición coa liña de actuación
histórica, cando non ánsias de notoriedade
academicistas na procura de novidádes pagando
portazgo ao "políticamente correcto". Ten que servir
para a recuperación literal do seu contido taxativo, sen
emendas nen aditamentos interesados.
Un tempo de lembranza e de análises. Unha
lembranza na que poden, deben, teñen que estar
todos os que así o desexen. Pero esta lembranza non
pode esquecer que Castelao era un político, que
tamén exerceu de escritor e de artista. Pero non un
político calquer, aséptico, un muda chaquetas. Non un
demócrata somenies. Non un pogresista avanzado
nada máis. Non un internacionalista convencido e xa
está. Castelao era un político nacionalista.
Fraga lribarne, como presidente da Xunta, pode loubar
a Castelao dias despóis de facer o mesmo con Franco
(a grande contradición é sua). O que non poden facer

el e os seus herdeiros políticos é pretender asumir nas '
_suas declaracións, nos actos e nos seus mítines unha
, mistificada orientación galeguista de carácter
\
eleitoralista. O que non se pode permitir é que
prostituan o pensamento de Castelao e a sua obra, que
utilicen a sua persoa con total falta de consecuéncia,
con total auséncia de coeréncia, que os leva incluso, a
eles e aos seus escribanos a afirmar que concordaria
coas accións do Governo actual ou co marco político
estabelecido. Mellar lles seria que desde unha ética
política puxesen de manifesto as discordáncias que
teñen co ideário do Pai da Pátria Galega, como
Francisco Cerviño no Congreso da Coruña.
Castelao é a sua obra! Poderán tratar de anulala, de
terxiversala, pero aboiará, pervivirá, triunfará. Se o fixo
na Longa Noite de Pedra, non vai facelo agora? O final
xa el o deixou escrito: "sodes uns imperialistas
fracasados". •
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No acto co que comezaban acomemoración resaltouse asua relación con Pontevedra

Diaz Pardo afirma que hoxe Castelao
'voltaria a facer outra revolución contra o sistema'

Isaac Diaz Pardo reclamou realizar "unha nova r:eleitura da
Constitución ou modificar algunhas causas", despois de precisar
que el a aplausou cando a sua
redacción, pero que é preciso
avanzar na configuración do Estado. "E vai pasar, que se queira
ou non, asi que é mellar poñerse
todos de acorde", precisou.
Argumentou que Castelao, se vivise hoxe, poríase á fronte dunha
nova revolución, porque a autonomía, que trouxo moitas vantaxes, non lle seria suficiente para
poder mudar a Galiza de hoxe.
Diaz Pardo tamén arremeteu
contra os que queren confinar a
Castelao no mundo artístico,

Miguel Fernández Lores, puxo
de manifesto a vinculación de
Castelao con esta cidade e co- mo foi o impulsor e participou en
moitas institucións que ainda
O alcalde pontevedrés recordou
perviven hoxe.
o internacionalismo de Castelao
recollendo para rematar o seu
Tanto Fernández Lores como a
discurso estas verbas do Sempre
presentadora do acto, a deputaen Galiza: "o recoñecimento da
da nacionalista Salomé Alvarez,
personalidade de Galiza e as arefixeron un relatório desa vinculalas de renovar a sua autóctona
cultura, a defensa da autodeterción de Castelao coa cidade do
minación política do naso povo, a
Lérez e o seu amor por ela. "Eu
débolle a Pontevedra o mellar
laboura pala potenciación da sua
da miña vida e agora padezo
economía, serian angueiras estésaudade da sua paisaxe, tristura
riles e egoistas se non estivesen
de non poder vela e esperanza
inspiradas polo degoiro de harde retornar a ela", citou Lores
monizar na cultura universal o reao Castelao saudoso desde o
xurdimento da nasa cultura, de
exílio americano en 1942.
integrar na liberdade dos povos a
libertade do naso pavo, de coorCon anterioridade, Diaz Pardo,
denar coa solidariedade da ecolembrando parecidas verbas de
nom ia mundial o melloramento
Castelao, criticou que estivera
da nosa economía; en suma, de
enterrado en Bonaval "pois el
que Galiza, existindo, vivindo a
deixou escrito que queria que o
sua vida, se capacite para ser un
enterrasen no Piñeiral de Matanovo órgano da humanidade".
lobos, en Salcedo, polo que ,
nalgun momento, haberá que
Nun teatro Principal ateigado de
traelo para Pontevedra". •
xente, o alcalde de Pontevedra,
Francisco Cerviño na que relataba unha visita a Califórnia da
que non se tiña coñecimento.

"O pensamento político de Castelao está adquirindo cada vez
máis actualidade e, se vivise hoxe, afirmaría: este non é o país
que eu quería", afirmou Diaz
Pardo no acto institucional co
que o concello de Pontevedra
deu comezo ao Ano Castelao.

O alcalde de Pontevedra, Femández: Lores, icitou o Castelao saudoso da vila do Lérez:.

considerando que, como el
mesmo afirmaba, "utilizaba a linguaxe das formas para decir o
qu~ pensaba". Tamén puxo de ·
manifesto que ainda falta moita

documentación para poder estudar á persoa d~ Castelao e á
sua obra ao completo. Asi puxo
como exerpplo unha carta recentemente dada a coñecer por

En Rianxo Albor rexeitou representar ao PP

Exténdense as homenaxes a Castelao
presentación dos derradeiros
dias da vída de Castelao, ilustrada polo Dr. Wenceslao Sanchez de la Vega, fillo do médico
desaparecido Dr. Gumersindo
Sanchez Guisande, cando moitos acudiron ás mesas ben servidas no hall do devandito Teatro. Atentos ao coidado dos preparativos gastronómicos, o Presidente do Centro Galicia, Manuel Peleteiro Perez, quen por
certo donara os xelados e o
Presidente do Centro Lalín ,
Marcial Sanchez, istes influíntes
persoaxes non tiveron oportunidade de escoitar o relato da calidade moral, da conciencia do
seu papel, da respectabilidade
e superación do sofrimento de
Don Alfonso Daniel Rodriguez
Castelao.

A vila natal do irmán Daniel segue na sua traxectória anual
de homenaxear ao seu viciño,
desta volta, como explicou nun
Pleno Extraordinário o seu alcalde Pedro Piñeiro, uníndoo a
Manuel António e sen esquencer a Murguia. En Redondela,
Bilbao, Buenos Aires e por
moitos outros lugares teñen lugar neste mes convocatórias
de homenaxe ao político e artista nado en Rianxo. En Vigo
abriuse a exposición organizada polo Concello ·e na Coruña
a itinerante de RENFE, ambas
e duas realizadas por Edicións
A Nasa Terra. ·
Rianxo adicou toda unha semana a realizar actos de homenaxe. Enchéronse as ruas de vila
con c0lganes nas paredes con
debuxos de Castelao, apresentáronse libros biográficos e de
conversas con Teresa Castelao ·
e houbo un encentro cos viciños
que explicaron a visión da vida
e bra do seu ilustre viciño.
Ao acto de homenaxe anual no
seu busto estaban convidados
todos os partidos parlamentários, e convidados a intervir publ icamente. Pilar García Negro
polo BNG, Francisco Cerviño
polo PSOE e Xosé Manuel Pazos por EdeG, fixeron unha loa
do traballo de Castelao e alertaron contra manipulacións e desvitalización do seu legado patriótico, algo no que insistiu tamén o simbólico acordo plenário
adoptado pool a corporación.
Sorprendeu a inasisténcia dun
do PP , delegación que un solícito Homero Pérez Quintana ofereceu sobre a
marcha a Xerar-do- Fernández
representant~

O Concello de Riaruco pendurou deseños de Castelao palas ruas da vila. Na foiogrofia, a pancarta instalada na casa natal de Rafael Dieste.

Albor, que a rexeitou decantado.
O que si aceitou o ex presidente
autonómico que facilitou o polémico regreso dos restos de Castelao en 1984, foi acompañar ao
alcalde na oferenda floral no
busto da Alameda rianxeira, onde se celebrou o acto político
, ante case un cento de viciños.
En Vigo, Carlos Príncipe e Lois
Castrillo apresentaron o dia 7 a
exposición deseñada por Edicións A Nasa Terra, na Casa da
Cultura galega., onde se ubica a
Biblioteca Penzol. A mostra pasará a ser utilizada posteriormente como materi al de exposi-

ción nos centros de ensino da
cidade. A mesma .exposición foi
adquirida, e abrirá nas próximas
semanas nas cidades de Ferrol,
Pontevedra e Lugo. Pala sua
banda RENFE apresentou aos
médios de comunicación a exposición que abre o dia 13 na
Estación de A Coruña, tamén
deseñada e realizada por Edici.óns A Nosa Terra, e que nos
próximos meses rotará por todas as cidades galegas.

Desp rezo en Bos A ires
A cidade na que morreu Castelao en 1950 tamén viviü o bo-

chorno coa que membros do
PP na capital bonaerense celebraron a homenaxe. Segundo
informa Xosé Martínez Romero, a maioría das lnstitucións
da Colectividade Galega de
Bós Aires, domeñadas por Directivos activos representantes
do P.P. local, organizaron os
actos polo cincuentenário. Culminouse coa apresentación dos
disertantes no Teatro Castelao
e o intento de impedir a preséncia de bandeiras galegas e do
BNG no acto público na Praza
homónima.
Ainda non rem atara a honrosa

Resultáballe imposíbel a moitos
dos asistentes que, namentres
se escoitaban as verbas de
quen axudara ao seu pai a coidar dos derradeiros instantes da
vida de Daniel e participara na
honrosa e triste laboura de embalsamamento do seu cadaver,
outros puxaran por estar diante
das mesas tendidas. Unha persoa que pasaba pola rua prerguntou, mirando ás fiestras do
primeiro andar: "Qué festa celebran hoxe os galegas?"
O BNG de Bós Aires entregou á
xente reunida na Praza Castelao
unha folliña na que declaraba:
"Galegas: reivindiquemos opensamento de Castelao. Non permitamos que os novos "demócratas", herdeiros daqueles que o
empurraron ao exílio, fagan dil
sementes unha figura artística.
Foi, por enriba de todo, un político nato que plasmaba a sua ideoloxia a traversa da sua obra". •
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A maior par1e da C01Tespondéncia con Aguirre pubrlCIOUl1CI A Nasa Tenu hai unha década.

Oresponsábel da entidade, Eduardo Jáuregui, móstrase
'surprendido palas acusacións de Carlos Casares
1

AFundación Sabino Arana
desminte a existéncia de cartas
inéditas de Castelao a Aguirre
vamos unha cópia facsimilar
das cartas. Ai quedou a cousa e
por iso agora non entendemos a
orixe da polémica" comenta
Eduardo Jáuregui.

O responsábel do arqu ivo da
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Fundación

Sabino

Arana,

Eduardo Jáuregui desmentiu
que Arzallus se negase a dar o
consentimento para a publicación de supostas cartas de Castelao despositadas na entidade.
Jáuregui nega adernais a existéncia de correspondéncia inédita de Castelao e sae asi ao paso ás acusacións do Presidente
do Consello da Cultura Galega,
Carlos Casares, quen afirmara
hai uns días que se atoparan co
atranco do dirixente do PNV á
hora de elaborar a antoloxia
epistolar do nacionalista galega.

A correspondéncia con Aguirre
foi depositada na Fundación Sabino Arana pola muller dun dirixente do PNV do exílio. O presidente do partido, Xabier Arzallus
non ten relación administrativa
coa Fundación, polo que, segundo o responsábel do arquivo ,
"nunca el teria que dar o consentimento para a publicación. Só se
contemplaría no caso de que el
fose o depositário e introducise
na cesión unha clausula que asi
o recollera. Este non é o caso
porque nengunha carta de Castelao obra no poder de' Arzallus".
Por outra parte, a Fundación Sabino Arana é o único organismo
vencellado ao PNV que está
ocupado de custodiar e recompi-·
lar documentación histórica.

A Fundación Sabino Arana só
ten no sau arquivo duas cartas
de Castelao dirixidas a José António Aguirre e unha deste enviada ao galeguista. Eduardo Jáuregui móstrase "surprendido" polas
afirmacións de Casares e afirma
a vontade de explicar o proceso
para desbotar calquer "sombra
nas excelentes relacións que ternos cos n~cionalistas galegas".
A Sabino Arana recibiu por volta
de fins do ano 1998 unha solicitude da Fundación Castelao para
acceder á correspondéncia do
galeguista cos bascas. Consultados os arquivos, os responsábeis informaron das cartas a
Aguirre que se conservaban nos
seus fondos. Identificadas as
epístolas, a Fundación Castelao
informou ao próprio Jáuregui de
que xa foran publicadas no volume Cartas de América editado
por A Nosa Terra.

Eduardo Jáuregui sinala tamén a
existéncia nos fondos da entidade de cartas de lrujo a Castelao
pero, arredor do seu contido afirma que "non teñen maior información, non entran en nengun
debate político senón que son de
corte formal, do tipo adxunto lle
remito... ", en resposta ás suposicións de que esas epístolas poidesen recoller o enfrontamento
político do galego cos dirixentes
bascos. Non entanto, o responsábel indica que "non haberia
nengun problema para que se
publicasen se houbese interés
nelas". Conclue .Jáuregui que, fora das cartas a Aguirre -xa publicadas- e as remitidas por lrujo
descoñecen "a existéncia de
máis correspondéncia relacionada con Castelao".+

"Para nós foi unha surpresa xa
que coidabamos que nunca foran publicadas. Da Fundación
Castelao mandáronnos un
exemplar de Cartas de América
e nós cando fumos a Galiza le-
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Amaré negra avanza na Bretaña mentres que na Galiza persiste acontamin~ción

Onaufráxio do Erika cuestiona
a rexeneración da ria da Coruña tras o Aegean Sea
Sen estudos
sobre o Aegean Sea

* H . VIXANDE

A meré negra producida polo
petroleiro Erika nas costas de
Bretaña o pasado 12 de Decembro está a levantar a alarma en toda a Europa do Atlántico e motivou que mesmo a
Consellaria de Meio Ambiente
preparase un operativo para
prever a posíbel chegada de
aves mariñas contaminadas á
Galiza. Esta situación contrasta co acaecido na Coruña
en Decembro de 1992, cando
a raiz do embarrancamento
do petroleiro Aegean Sea a
alerta apenas durou uns dias,
mentres a contaminación
ainda persiste na actualidade.
A dimensión da catástrofe do Aegean Sea non chegou á acadada
polo Exxon Valdez en Alaska
-xunto co Aegean Sea e o Braer
o máis importante naufráxio de
petroleiros a princípios da década-, pero rematou con toda a riqueza do fundo mariño da costa
coruñesa e esta ainda non se recuperou. Contado, en moi poucas semanas a notícia pasou
das portadas ás páxinas de ec9nomia, para entón só referirse á
cuestión das indenizacións, pero
en nengun caso ao problema
ecolóxico suscitado pala catástrofe. O silenciamento foi posíbel
grazas a que a contaminación
moi pronto deixou de ser visíbel
para pasar ao fundo mariño.

,

No caso galega, unha parte do
petróleo do Aegean Sea ardeu e
a outra depositouse no fundo
das rias. Se inicialmente a mortandade do marisco foi por asfíxia, posteriormente o dano veu
dado porque o cru disolveuse
no mar indo para o fundo, o que
provocou no marisco grande dificuldade para fixar as larvas.
Daquela, as perdas non só se
produciron na recolleita de espécies marisqueiras, senón tamén nos bancos de peixe que ti-

En efecto, no noso país o impacto do naufráxio non só se
desviou cara ás cuestións das
indenizacións -circunstáncia
ainda sen resolver-, senón que
só preocupou a situación das
praias de cara á tempada turística e tan pronto como desapareceron as manchas do Orzán e
Riazor, o Aegean Sea borrouse
definitivamente do mapa.

O petroleiro frilca deitou par1e da sua carga frente á Bretaña o 12 de Decembro do pasado ano.

veron que marchar~ao non atapar alimentos idóneos.
As zonas rochosas recuperáronse máis rápido porque a auga ao
bater netas disolveu o petróleo,
pero os fundos areosos ainda
conservan restos de substáncias
tóxicas. É máis, cando se levou a

cabo a rexeneración das praias,
tamén se removeron os fundos
mariños e parte dos tóxicos depositados neles volatilizáronse e volveron a aboiar, iniciando de novo
un proceso de contaminación.
Ao igual que Galiza, Bretaña tiña
experiéncia en catástrofes por ver-

tido de petróleo no pasado. Se na
Coruña nos meiados dos setenta
o Urkiola provocara unha maré
negra, algun tempo despois o
Amoco Cádiz naufragou en Bretaña e causou unha contaminación
que motivou uaha experimentación da que na Bretaña tiraron
máis experiéncia que na Galiza.

Do Urkiola ao\Erika
Nengunha catástrofe por vertido de petróleo é igual, mesmo se se trata do mesmo lugar. Na Coruña, por exemplo,
nos casos do Urkiola e o Aegea n Sea, tanto o petróleo
como as condicións do mar e
do vento eran distintas. Nos
setenta o cru vertido era do
Golfo, quer dicer pesado pero
' facilmente extraíbel por recolección e bombeo. O do Ae-

gean Sea era do Mar do Norte, un tipo de petróleo menos
denso, con bases lixeiras
máis importantes, de modo
que se estendeu moito máis e
provocou efectos máis nocivos porque era máis tóxico,
ao contar con hidrocarburos
aromáticos policíclicos.

No que atinxe ao vento, cando
o Urkiola dera Norte e o petró-

leo marchara para a ria do
Burgo, cando co Aegean Sea
o dominante fora Sul.
No tocante á época do ano, o
impacto foi menos no 92 porque era inverno e as bactérias
tiñan maior capacidade de degradar o petróleo que na primavera de 1976, cando· se
afundiu o Urkíola, momento
que afectou ás larvas.•

En realidade, a investigación sobre os efeitos do Aegean Sea
oficialmente durou apenas tres
anos e non contou cun exceso
de médios, máis ben ao contrário, xa que só participaron organismos públicos como a Universidade, o Instituto Español de
Oceanografía e moi en menor
medida a Xunta, que non tiña
competéncias na matéria.
Posteriormente, houbo algun
estudo pontual que non abordou
globalmente a cuestión nen as
suas consecuéncias. Ricardo
Aguilar, da organización ecoloxista Greenpeace, criticou a falta de médios empregados na investigación levada a cabo na
Galiza e denunciou que a catástrofe do Aegean Sea choveu
contra mallado, xa que nos estudos realizados descobriuse
que ainda subsisten alguns
efectos provocados polo
Urkio/a, que naufragara dezaseis anos antes.
A falta dun estudo exaustivo no
Aegean Sea contrasta co sucedido con outro acidente acaecido nas escocesas illas Shetland
un mes despois do naufráxio na
Coruña. Trátase do Braer, un
petroleiro que derramou 85.000
toneladas de cru e que foi motivo dun seguimento intensivo ao
longo dos anos, acorde co modelo pasto en prática para o Exxon Valdez, que deitou o seu
cru en Alaska. •

OEstado temia ter que afrontar opagamento se oseguro non se facia cargo

OOceanográfico minimizou
o impacto do Aegean Sea para reducir as indenizacións
O Instituto Español de Oceanografía foi o organismo encargado
de avaliar o impacto causado pala
catástrofe do Aegen Sea. Igualmente, os seus informes foron
empregados para determinar as
indenizacións aos mariscadores.
Segundo informou unha fonte da
Consellaria de Pesca que préferiu
manter o anonimato, o temor do
Estado a ter que facer frente aos
pagamentos por unha hipotética
inc¡;>mparecéncia do seguro de
acidentes do petroleiro, o Oceanqgráfico, como institución estatal, minimizou o impacto dos da-

, ...

nos para no seu día o Estado ter
que pagar indenizacións de menor cuantía. Oeste xeito, os cartas
a entregar finalmente aos mariscadores reduciron severamente
as demandas dos afectados.
Ademais, o Oceanográfico non
realizou un estudo en profundidade dos efeitos da maré negra.
En realidade, non hai difundido
nengun informe exaustivo sobre
o impacto ambiental, como tampouco hai un seguimento científico para determinar, cunha
perspectiva de dez anos, a
... 1
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magnitude e alcance da castátrofe, como é habitual neutras
latitudes. Unicamente hai estudos concretos que non pasan
de aportacións sobre aspectos
particulares dos danos producidos polo petroleiro e un informe
realizado ao longo de tres anos
pero que non tivo continuidade.
Por outra banda, na determinación das indenizacións non servían os informes parciais sobre o
estado dos bancos marisqueiros
realizados· pala Consellaria de
Pesca. Sen embargo, o Instituto
""

•

t,.

Español Oceanográfico empregou estes informes para elaborar
outros, que si serviron para avaliar as cantidades a pagar. Oeste
xeito, o Oceanográfico tamén
aforraba en traballo de campo.
Unha fonte do Oceanográfico
matizou que si se realizou un informe científico, pero recoñeceu
que a sua duración foi de tres
anos e que na actualidade non
se realizan estudos sobre a contaminación na ria. O único coñecimento sobre a situación actual
da ria tense através do estudo
... 1

das povoacións e segundo o
mesmo, hoxe non hai variacións
entre a cantidade de peixe e
marisco de antes do Aegean
Sea e despois do acicfente. Por
outra banda, a mesma fonte
desmentiu que houbese nengunha indicación sobre a estimación dos danos.
Contado, os mariscadores de
Mera e de Perillo denúncian que
cando hai vag.a de mar remóvese todo o petróleo que hai deitado no fundo e non se pode extraer marisco.•
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Preocupado polo baixo índice de uso, sobre todo escrito

O BNG insta aos seus cárregos

a pular polo galego nas institucións
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O Bloque Nacionalista Galego,
preocupado polo "baixo índice
do uso público do noso idioma nas institucións, sobre todo escrito", porá en marcha
unha campaña para que "non
se exclua ao galego", segundo
manifestacións realizadas pola deputada Maria do Pilar
García Negro a esta redacción. Unha das primeiras medidas será a de instar aos
seus cárregos públicos para
que fagan cumprir a legalidade.

Concretamente , segundo Pilar
García Negro, analisouse a aplicación do programa marco municipal no que se retire ao apartado de normalización lingüstica,
e as eivas e dificultades para
poñelo en prática. Neste senso,
evidenciouse con preocupación
o "baixo índice público do galego, sobre todo escrito, constatando como non se aplica nen
sequer a legalidade vixente",
afirma Garcia Negro.

e
e
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A Comisión Nacional de cultura,
acordou poñer de manifesto,
máis unha vez aos seus cárregos institucionais e militantes,
que o uso do galega "ten total
cobertura legal, polo ·que non se
pode .excluir, como aparece na
própria definición de cooficiali-

O Luns dez de Xaneiro entrou en vigor a supresión de
peaxes prometida polo Governo central para as autoestradas en Catalunya. Ese mesmo día o Ministério de Fomento anúnciou que, no que respeita a Galiza, haberá
que agardar a que, durante o mes que andamos , o Consello de Ministros aprobe unha rebaixa do 20% unicamente no percorrido de Pontevedra a Vigo. Oeste xeito,
ademais de non reducirse a peaxe entre A Coruña e A
Barcala e entre A Coruña e Carballo, circular por cada quilómetro do treito que cruza a Ponte de Rancie seguirá custando case o dobre que o resto da autoestrada. A es~e respeito
a Plataforma Antí-peaxe -que rexeita os planos de Fomento
porque non contemplan a gratuidade- ten convocada unha
nova mobilización para o Sábado vintedous de Xaneiro. +

A Plataforma pola Defensa da Ria de Arousa ten convocado para o vindeiro vinteoito de Xaneiro un paro xeral do
sector marítimo en contra da decisión do Concello de Vilagarcia de outorgar a FtNSA-FORENSA a licéncia de actividade
para o parque de hidrocarburos. Este colectivo denúncia
que o expediente foi mal tramitado e advirte dos riscos que
para a ria poderia supor .a instalación o funcionamento dos
depósitos. Tamén anúnciou que apresentará un recurso
contra a decisión do Governo municipal porque F1NsAFoRENSA non cumpre os requisitos exixidos polo Concello.
No caso de ser rexeitado apresentaran un contencioso administrativo. Entre as irregularidades detacan que os depósitos estarán situados a menos de dous mil metros docasco urbano e que o plano de emerxéncia interior e o seguro
de riscos ante accidentes non foron valorados.+

O BNG está preocupado polo
idioma. Os estudos recentes,
tanto oficiais como dos seus especialistas, demostrarían que o
galego pode desaparecer como
língua veicular en duas xeneracións. Para lograr invertir a tendéncia, desde o BNG ínstase
constantemente á Xunta a cumplir a legalidade vixente apresentando mocións (a última esta semana referente ao incumprimento no ensino) e, tamén, realizando debates internos e chamamentos aos seus cárregos institucionais e militantes para que
leven unha política activa na defensa do galega, "conscentes de
que ou asumimos nós esta reivindicación ou non o fará ninguén". A situación é considerada
tan crítica polo BNG que apostan decididamente nesta etapa
por ''facer cumprir a legalidade".
O BNG pretende que tanto as
suas bases como os seus cárregos públicos, "retomen a militáncia idiomática" e realicen "unha
e efensa activa do idioma, pois
nunca consideramos o idioma do
país unha peza de homenaxe ou
un mérito acumulábel sen con secuéncias prácticas". Asu se
puxo de manifesto na reunión da
sua Comisión Nacional de cultura celebrada o 8 de Xaneiro en
Compostela. Nesta reunión de
traballo, para debater propostas
que deben ser discutidas e referendadas pala Permanente do
BNG e polo seu Consello Nacional, analisouse a situación do
idioma galega con especial fincapé nas institucións municipais.

7

Paro xeral en Vilagarcia
contra os depósitos do Ferrazo
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Suprimidas as peaxes en Catalunya
pero non na Autoestrada do A~ántico

ACIG convocará unha folga xeral
na Administración en Febreiro
Durante os meses de Xaneiro e Febreiro a CIG vai convocar entre os traballadores da Administración unha xeira de
mobilizacións para denúnciar a xestión que pratica a .Consellaria de Presidéncia. As primeiras protestas realizaranse nos servizos sociais e van afectar a residéncias da terceira idade e de atención a diminuídos psíquicos, entre outros centros públicos. Posteriormente a central sindical traballará sobre a proposta dun paro xeral en toda a Adminis. tración autonómica para o mes de Febreiro, nunha data
ainda por concretar, coque quer denúnciar "a falta de convocatórias públicas dignas, de formación dos traballadores
e a total auséncia de promoción na carreira profisional".+

dade" nas institucións. Polo tanto, concluiu a comisión, "en nengun mensaxe público das institucións debe de quedar isento o
galega, senda outros os que deben definir se lles merece a pena ou non o facer textos repetitivos en bilíngüe", afirma a deputada nacionalista.
Estas recomendacións, que a
comisión decidiu trasladarlle á
Permanente e ao Consello Nacional (pois estas reunións non
teñen carácter executivo), deberían de ser tidas en canta para
aplicar en todos os organismos
oficiais (fundacións, padreados ,
etc) asi como organismos depe ndentes dos concellos e
aquelas entidades que, dunha
ou outra maneira, dependan dos
orzamentos municipais. Segundo García Negro, "os cárregos
do BNG non poden limitarse ao
interior do concello para instar á
normalización lingüística, pois é
perfeitamente lex!timo e legal
implicar aos axentes externos".
Ademáis de garantir o seu uso
en toda a produción interna e
nas rotulacións exteriores e escritos, os concellos reclamarán
o respeito escrupuloso da toponímia correcta das demáis institucións. lnstarase asimesmo,
aos médios de comunicación a
que non se traduzan as comunicacións en galega e que as
entrevistas aos cárregos eleitos sexan reproducidas no seu
idioma.

A falsa polémica

da normativa
Garcia Negro negou que desde
o BNG instasen a que se "apliquen duas línguas", pois iso é o
que fan outras organizacións,
nen unha forma ácrata, senón
que apostamos por unha escrita coerente, segundo uns princípios técnicos, respeituosa coa
nosa história, moderna e próxima ao tronco comun portugués", a coñecida por normativa AS-PG.
Nas institucións, como é preceptivo acatar a legalidade, o
BNG aposta por "acomodar o
uso do galega aos máximos
permitidos dentro da normativa
oficial, moito máis próxima á
que usou históricamente o nacionalismo", afirma García Negro. A deputada nega que se
pretenda entrar en guerras de
normativas, pois cando se trata
de normalizar sempre existe
quen desvía a ollada cara a
normativa, "nen dar nengunha
reviravolta traumática". A sociolingüista recorda que "non se
chega á concórdia normativa,
mália aos constantes chamamentos nos últimos tempos,
porque non pudemos conseguir
que as institucións públicas,
concretamente a Académia Galega e a Universidade de Santiago, aceitasen o diálogo, ainda que a própria Lei de Norma1ización ·contempla taxativa mente a revisión ortográfica".+

Concellos miñotos
crian unha máncomunidade interfronteiriza
Máis de vinte concellos das duas beiras do Miño (galega e
portuguesa) estudan criar a Comunidade Territorial d~ Cooperación do Val do Miño para aceder aos fundos transfronteirizos que outorga a Unión Europea. O proxecto de estatutos xa está en marcha, asi como o seu modelo organizativo.
Oeste xeito, haberá un órgano no que participarán os
concellos, as deputacións e a xa existente Mancomunidade
do Val do Miño, que agrupa a concellos pontevedreses. A
presidéncia será por turnos entre galegos e portugueses,
cun coordenador por país e duas sedes. Os fundos aos que
pretenden aceder son os de INTERREG. •

O BNG defende que a UE designe
.un mediador entre a ETA e o Estado
Xunto co PNV e Eusko Alkartasuna, o BNG levou ao grupo
parlamentário Os Verdes-Alianza Libre- Europea (aoque pertence o eurodeputado Camilo Nogueira) unha iniciativa para
que a Unión Europea nomee un interlocutor para desbloquear a incomunicación entre o Governo central e a
organización
independentista
basca ETA e para que se estabelezan negociacións para rematar co conflito
en Euskadi. A
iniciativa dos nacionalistas galegas vai na mescamilo Nogueira.
ma liña que a
trazada para Irlanda do Norte, onde xogou un papel moi relevante o ex senador norte-americano George Mitchell, designado por
Bill Clinton. Esta iniciativa trata de gañar apoios entre outros sectores do Parlamento europeu para levala diante. •
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CARLISTAS, DOS FUEROS
Á AUTODETERMINACIÓN

CON DANIEL
XosÉ Mª ÁLVAREZ CACCAMO

MANuEL

con efecto retroactivo, dos condeados a
¿Por qué será que a dereita non acaba de
asumir con naturalidade a súa propia · morte polo fascismo do 36, dos que os
seus antepasados ideolóxicos e algúns en,
condición ontolóxica e celular? ¿A que
escuras pulsións subterráneas obedece esa
tre eles mesmos foron fiscais, delatores
proclividade dos reaccionarios de toda · ou paseantes. Poden asegurar que Caste,
caste cara un ambiguo centro virtual que
lao foi desterrado a Badajoz,por un go,
resulta ningures para non semellar solpor bemo de esquerdas e que se viu o~rigado
pero tampouco non ser confundido co
a exiliarse en 1940 porque fuxía das
abrente? ¿Que extraña lascivia cleptóma, "hordas marxistas" e que o ministro de
na induce aos carcas de toda a vida a propaganda de Franco, Manuel Fraga Jri,
tentar apropiarse dos lemas e nomes que
bame, non só non perseguiu as súas ideas
configuran a anatomía vertebral da es,
e as dos seus seguidores galeguistas e na,
querda? ¿Pode alguén
cionalistas senón que
imaxinarse a un po}í,
xa desde mozo ren,
deu culto de adora,
tico de esquerdas na
obscena postura reí,
ción a Sempre en Ga,
vindicativa da som,
liza como libro fon,
bra podre de Franco,
dacional da súa filo,
da silueta macabra de
sofía política. Non
Millán Astray, do
desacouguemos. Ese.
noxento cadáver de
contrabando non pa,
Hitler ou, para non ir
sará á ribeira das ca,
tan lonxe, do torpe
bezas mínimamente
volume do franquista
pensantes.
reiteradamente con,
victo e confeso Ma,
Pero estexamos pre,
nuel Fraga lribame?
parados. Vaiamos
collendo sitio pre,
Pero eles si. Eles, que
ferente no primeiro
non queren asumir
anfiteatro. De aquí á
(¿por qué será?) a es,
definitiva extinción
tricta topografía do
do Partido Popular
seu territorio ideoló,
irnos asistir ao espec,
xico, esa zona azul do
táculo multimedia
mapa onde medra a
dunha macabra dan,
flora murcha do ermo
za de agonía acom,
reaccionario, por on,
pañada de dramáti,
de flúe o río salvaxe
cas convulsións ver,
do diñeiro e o poder
bais, manifesta in,
como únicas seivas
continencia declara,
nutricias, eles, por
tiva, escumante fra,
exemplo, atrévense
seo tatexo e mentí,
sen rubor a calificar
reiro e frecuentes in,
de "fascistas" á xen,
flexións de encefalo,
tes que actúan desde
grama plano. Men,
as conviccións da es,
tres tanto, e por se
querda nacionalista.
acaso, e para non
Desde tal coordenada
perder
memoria,
ideolóxica ¿tería senso alcumar con áni,
cantemos aquela fermosura satírica coa
mo de descalificación, poñamos por caso,
que xa en 1968 nos quería alertar Arís,
a Rajoy, a Cuiña, a Pedrosa de "comunis, · tides Silveira, ou sexa Celso Emilio fe,
tas"? ¿Non resultaría certamente chistosa
rreiro, e que, non hai dúbida, segue vi,
a reviravolta clasificatoria?
xente:

'Circense, ridícula
é a "proposta"
transformista de trocar
o sexo ideolóxico
do noso Daniel,
da que é responsábel
outro Daniel,
curiosamente
apelidado Barata"

Chistoso, hilarante, circense é o exer,
cicio malabar do PP(G) cando pretende,
sobre a pista trucada dos medios de co,
municación ao seu servicio, invertir oequilibrio dos caxatos e chapeus da nosa
Historia, darlle a volta ao forro do baúl
da nosa memoria, reescrióir e falsear a
crónica transparente da no'ia memoria
colectiva, bradar a baballada de que Al,
fonso Daniel Rodríguez C;;i.stelao se ma,
nifestou en contra da autodeterminación
de Galiza e que era un "españolista" \:On,
vencido. Circense, ridícula, fundamen,
talmente barata é a "proposta" transfor,
mista de trocar o sexo ideolóxico do noso
Daniel, esplendorosa tese da que é res,
ponsábel outro Daniel, curiosamente
apelidado Barata.
Pero non hai que inquietarse. ''Non pasa,
rá o contrabando/ dese teu noxento es,
trume", que dixo Arístides Silveira. Pode
Fraga Iribame derramar Éufrates comple,
tos de fláccidas bágoas patriótico,rexio,
nalistas. Poden os seus obedentísimos su,
bordinados deixarse as gorxas en farrapos
a golpe de actos de fe que certifiquen a
súa indesmaiábel autoidentificación coas
líricas esencias do verde recanto Noroes,
te. Poden mesmo erixirse en defensores,

"Olla meu innán honrado
o que acontez con Daniel:
os qy.e o tiñan desterrado
agora falan ben del." •

Cando o Partido Carlista da Galiza en,
trou no Consello de Forzas Políticas, al,
guns dirixentes tivemos que suportar un,
ha série de ameazas, de insultos por parte
de quen, até habia pouco tempo, contra,
laran o noso partido. Eran xentes do
bando integrista que xa no alzamento de
1936, impuxeran a metodoloxia de No,
cedal e doutros máis, como José Luis za,
maíllo, Juan Saenz Díez e don Manuel
Fal Conde -xefe máximo-, ainda que es,
te sempre tivo unha traxectória de admi,
rábel honestidade,
que lle valeu o ser
deportado pnr Fran,
co.

'cabeza francesa ou traducían, embrollan,
do, da Alemaña" ;
Así pois istes días repasaba vellos papeis
entre os que aparece o Manifesto de Gali,
cia, que fora distribuido clandestinamen· te en 1957 polos militantes- galegos, sen,
do Ceferino Míguez Barreiro e outros
máis os principais valedores do mesmo.
E non me resisto a nori transcreber uns
parágrafos, nesta hora importante da his,
tória para todos nós, e como exemplo de '
que os carlistas non
xogaron ao oportu,
nismo, nen cando
formaron parte do

'Os carlistas
reivindican cara
o 2000 o lema:
"Queremos a
Autodeterminación
como a garantia dunha
sociedade solidária"

E os insultos e amea,
zas volven agora can,
do o Partido Ca.rlista
forma parte do Pacto
de Estella, colabo,
rando na sua medida
na búsqueda dunha
saída pacífica e de,
mocrática ao labirin,
to basco. Son os de
sempre, os que qui,
xeron que o Carlis,
mo fose un lacaio do
capitalismo e da lgre,
xa máis retrógada.
Os integristas posee,
dores da verdade ab,
soluta. Os que trata,
ron de boicotear a
evolución que Carlos
Hugo de Borbón le,
vou adiante, partin,
do das raíces que tan
ben expresara Carlos
Ma·rx ao escreber do
máis vello movimen,
to político, ainda vivo, na Europa. Dicia
Marx, -e non era
suspeitoso- que "Os
carlistas defendían as mellores tradicións
xurfdicas españolas, as dos Fueros e as
Cortes lexítimas que pisotearon o abso,
lutismo monárquico e o absolutismo
centralista do Estado liberal ( ... ) tiñan
unhas bases autenticamente populares e
nacionais de campesiños, pequenos fi,
dalgos e clero, en tanto que o liberalis,
mo estaba encarnado no militarismo, no
capitalismo, na aristocrácia latifundista,
- --1--que na m.aiei:-ia dos e-aso ¡:>e.asaban- G<:IB
Xosé Lois

REGO NIETO

..

Consello de Forzas
Políticas Galegas, nen
agora que sen tan no
Pacto de Estella.

No Manifesto de Gali,
cía deciase, logo de
levar na portada un,
ha estampa de Don
Javier de Borbón, e
na última o Hino Ga,
lego, que se facia necesário "o recoñeci,
mento das Uberdades
próprias, de todas
cantas persoas xurídi,
cas ou naturais que
forman o noso povo.
A restauración da vi,
da das rexións, a li,
berdade dos canee,
llos, a independéncia
da universidade, o
desenvolvimento das
liberdades profisio,
nais nos sindicatos e
nas corporacións ( ... )
a restauración da
Monarquía Tradicio,
nal, Federativa, Representativa e Social.
Unha das ideas cardinais do Tradiciona,
lismo, son os Fueros. Isco é, un conxunto
de normas peculiares polas que se rexe
cada un dos povos. ( ... ) que pola sua fon,
da natureza e polo sua xénese histórica é
dunha estrutura profundamente federal".

"Aspiramos -seguía decindo o Manifesto
de Galicia- a que España, sexa unha fede,
ración de repúblicas administrativas ( ... )
i-,-sem.ent;es, eatte.-O~se-preGesG-fede~·--
rati vo poderán Galiza e as demais re,
xións españolas, sumando os seus médios
e virtudes características, devolver a Es,
paña o prestixio que lle corresponde a
Europa".
Deste xeito manifestábanse os carlistas
galegas na década dos cincuenta, e foi lo,
go cando souberon pór ao día os postula,
dos primeiros de Dios. Patria. Fueros. Rey
polo de LiberdaD.e para escoller, Socialismo

para compartir, Federalismo para convivir e
Autoxesti6n para decidir. Aceitando o di,
reito de autodeterminación, do que non
pode ser privado nengun povo. lsto reí,
vindícano os carlistas de cara ao 2000,
nos calendários de peto que están a repar,
tire no que pode lerse: "Queremos a Au,
todeterminación como a garantía dunha
sociedade solidária".
Esa sociedade que,
queda plasmada no
ta que propoñen e
sonalidade de cada
xión.t

segundo os carlistas,
Federalismo socialis,
suporia a plena per,
nacionalidade ou re,

.)
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OPP non aceita aproposta de moción de censura éontra oalcalde de Ponteareas

Xosé Castro continua sendo popular
latura a medias: dous anos,
PP; dous anos, PSOE e BNG .
Pero nen nacionalistas nen populares consideraron operativa
a alternáncia. De calquer xeito,
Losada, nun plano máis secundario nos últimos meses, apoiaba o "governo de concentración" que pedían os concelleiros nacionalistas.

-0- A. ESTÉVEZ

Unha visita de Manuel Abeledo, presidente da Deputación de Pontevedra e responsábel provincial do PP,
remataba o Luns 10 de Xaneiro con calquer posibilidade de achegamento entre os
populares e os nacionalistas
de Ponteareas. Xosé Castro,
con máis de trinta anos na
alcaldia, poderá contínuar no
concello tras sair vitorioso da
ameaza dunha moción de
cesnura. A dirección do PP
non está disposta a ir da man
do BNG para derribar a un alcalde, até hai ben pouco, amparado polas siglas do partido.
Desde o mes de xuño, en Ponteareas se especulaba con todo
tipo de operación para rematar
coa fráxi l maioria obtida polo alcalde Xosé Castro. Sete cancelleí ros baixo o nome Unión do
Condado e Paradanta, unha nova escisión popular. A decepción no BNG e no PSOE a noite
das eleicións foi total : tres e
dous concelleiros respeitivamente que non cambiaban o
panorama político da vila. O novo PP , que lideraba Salvador
González Solla, conseguía cinco concelleiros. As exixéncias
dos viciños que votaran contra
Castro eran claras: que os tres
partidos da oposición chegaran
a un acordo, mália as diferéncias políticas.

Roberto Mera, portavoz do BNG.

acorde co BNG. Para nós tratáse dunha situación excepcional,
moi reflexionada e que se estudou na dirección do BNG, que
finalmente aprobou a proposta
dun governo de concentración",
explica Mera.
A proposta que defendía o BNG
debuxaba como organo de governo a unha comisión con tres
representantes do PP, dous do
BNG e un do PSOE, que asumiria as funcións de alcalde. lso si,
un alcalde sen protagonismoe
baixo o compromiso de non
apresentarse na vindeira lexislatu ra. Mera argumenta que era
unha proposta razoábel na que
populares e nacionalistas renunciaban á alcaldía para conseguir
consenso. Pero González Solla
repetiu que a alcadia era innegociábel.

O PSOE tamén propón
Roberto Mera, numero un do
BNG en Ponteareas , explica
que durante os ultimos meses
os nacionalistas e o PSOE consideraron seriamente a posibilidade dunha moción. "O PP nunca quixo a moción de censura
porque significaba chegar a un

O Mércores 12 de Xaneiro , na
tarde, PP, por un lado, e BNG e
PSOE, por outro, explicaron
publicamente as razóns da ruptura das negociacións. Carlos
Losada, do PSOE, lanzara hai
dous meses a idea dunha lexis-

Mera sostén que, desde o principio, a direccion nacional do PP
non consentía derribar a Castro
se para isto era necesario pactar co nacionalismo. Pero sen
embargo, por parte dos cinco
concelleiros populares houbo
manobras impensábeis até
aquel momento nunha vila dominada pola direita desde a
Guerra. O PP estivo de acordo
en que había que trocar os nomes das ruas que ainda mantiñan viva memoria franquista.
Asi rematarían os Onésimo
Redondo, os Jose Antonio e até
o mesmísimo e xa "mítico" cabezon de Franco na praza principal da vila. Os votos do BNG,
do PSOE e do PP levaron
adiante a moción que, sen embargo, Castro non executa alegando que non é "urxente".
Tamén se uniron os tres grupos
na primeira manifestación en
moitos anos que discorreu pola
vila, contra a última arroutada
urbanística de Castro, que concedeu licéncia para construir un
edifício nunha zona calificada
como verde, pola que corre un
regato. Os dez concelleiros da
oposición acudiron á protesta
nun xesto que os viciños interpretaron como premonitorio. O
comunicado que se leu ao final
solicitaba dos tres grupos que
cambiaran o rumo dunha vila
podre no aspecto urbanístico,

carente de indústria que fomente o emprego e cuxa política
cultural non merece nen o calificativo de pobre.

Confrontación
Non só Castro vai seguirá frente do governo municipal en minoría e, paradoxicamente, exercendo o autoritarismo con máis
forza que nunca, senón que entre o BNG e o PP ábrese unha
etapa de confrontadón. "Na última reunión, do Martes 4 de Xane i ro, pediron unha semana
máis para reflexionar. Nos xa
queríamos ter rematadas as negociacións ese dia pero pediron
tempo e dímosllo sabendo que
non queren a moción, que está
freada desde a dirección do partido. Coido que ainda que aceitaramos un alcalde do PP, poñe rí amolos nun apuro porque
non queren derribar a Castro. A
partir de agora, cada un ten que
amosar a sua verdadeira cara",
sinala Roberto Mera.
Castro segue estando condeado a unha pena de un ano de
inabilitación por violación de direitos cívicos e a dous anos de
inabilitación e tres de cárcere
por falsidade en documento público . A Audiéncia Provincial
suspendeu a execoción das
senténcia hai ano e medio mentres o Governo do PP non resolva a petición de indulto. Castro, lonxe de semellar intranquilo, continua governando a golpe
de decreto e, se fai falla, a porta
pechada, como se ainda gardara moitos ases na manga. Sabe
que os populares non apoiarian
unha moción de censura neste
momento, tan perta das eleicións xerais, e precisando dos
seus votos para o PP.•

"A Galiza que queremos precisa unha boa
rede de estradas, de camiños de ferro,
de portos modernos ... para relacionar-nos
co mundo enteiro"

.1 ,

Acto público de apresentación de
Candidaturas e Programa:
sábado·, 15 de Xaneiro, ás 18 horas.
Palácio de Congresos de Santiago.

Francisco Rodríguez
AO CONGRESO POLA CORUÑA

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

Os cortos do Plano Leader
serven para financiar
unhas festas parroquiais
no Saviñao
O algilde do Saviñao, Xaquin
González González (PP) concibe o Plano Leader de xeito
semellante ao dalguns rexedores do seu partido, sobretodo despois de pedir unha
subvención para as festas da
sua parróquia, Aiaz, con cargo aos fundos de desenvolvimento local do Plano Leader
da Unión Europea. Tamén
acorde coa concepción festeira do seu partido, González
asegurou que non se trata
dunha festa parroquial, serión
dunha "exaltación" gastronómica como tantas que abondan no país. En realidade, é
habitual que o Plano Leader
estexa rexido por
organizacións instrumentais
do PP que escapan a calquer
control.+

As farmácias galegas
recollen donativos para
enviar medicamentos
a Venezuela
Os farmaceúticos galegas
iniciaron o Luns dez de Xaneiro unha campaña de recollida de donativos para
adquirir e enviar
medicamentos aos afectados polas inudacións de
Venezuela. As axudas empregaranse para comprar
soros, material quirúrxico
e antibióticos, que son os
produtos farmaceúticos
máis demandados polo
Ministério de Asuntos Exteriores deste país. O Consulado Xeral de Venzuela
en Vigo vai ser o organismo encargado de controlar
o proceso de recoliida e
envio destas axudas, que
van ser depositadas nun
armacén do peirao cedido
de balde.•

Educación sinala
que a oferta formativa
para adultos é superior
á demanda
En resposta as denúncias
feítas pola CIG (ANT 915) en
canto a que a rede de
centros de Educación para
Adultos deixaba sen cobrir o
73% dos concellos, a Cor:isellaria de Educación sinala
que a oferta de EPA é superior a demanda. 1ndican que
por este motivo o Executivo
está levando a cabo un plano para conscienciar a povoación adulta de que curse
estas ensinanzas. Educación
explica que a planificación
inicial das mesmas -que foi
aprobada en Setembro pero
que "é susceptíbel de ser
modificada en función das
necesidades formativas de
cada momento"- recolle "a
oferta formativa das ensinanzas de adultos para os
vindeiros cursos en cada unha das 53 comarcas".•
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collin a· un deles no colo pero
non podia articular palabra.
Choraba sen parar. Sinalaba co
seu·dediño un cuarto dos Buzos
Tácticos no que decia que non o
debcaban entrar". Esta
declaración acae con outra que
acusa a un oficial chamado Bustos, dos Buzos Tácticos, que
mtou aos país dun mellizos e despois entregou os nenas a un
familiar del.

Liberdade
para
o caníbal
A matanza do parco na Galiz:a é unha tradición con moitos séculas de história. Abaixo Emílio López: Pérez, porfamentário do BNG.

Onacionalista Emílio López apre?enta aprimera p~rgunta en verso

O Parlamento énchese de poesia
en apoio da matanza do porco
Como se se tratase dun cantar de cego ou un romance
medieval, por primeira vez na
história do Parlamento galega, un deputado apresentou
unha pergunta, con pedimento de resposta oral en pleno,
composta en verso. A pergunta xira ao redor da polémica .
normativa europea que proibe
a matanza do porco seguindo
o rito tradicional galego. O autor desta iniciativa, o deputado do BNG, Emílio López, pretende asi chamar a átención
sobre un tema co que a socied ade está sensibilizada. Ao
mesmo tempo, a Conselleria
de Ganderia quixo saír ao paso das informacións apareci/ das na prensa e aclarou que a
,' UE non impede a mata caseira.
A pergunta parlamentar incide,
coa graza do verso, en dous aspectos fundamentais para entender a importáncia da conservación da tradicional matanza
galega. Por unha banda, segundo a pergunta de López, é irrisório que a UE queira proibir a
matanza galega, atribuíndolle
un elevado grao de maldade,
cando na sua política global· comete actos pouco humanitários,
como cando participan os seus
estados en confrontacións bélicas rtas que marren civis.
Por outro lado, o deputado critica a medida ao considerala, entre liñas, un beneficio engadido
aos métodos da ganderia industrial. Segundo os versos, é ridículo que se discutan os métodos da marte do parco cando
son ben discutíbeis os xeitos de
crianza destes animais nas modernas granxas. Interpretando
os versos de López, formúlase
unha pergunta léxica. Se de verdade se quere evitar o sufrimento do animal, por que se permite
que os porcos a penas gocen
da sua própria vida? Son ,capados nada máis nacer, viven en
condicións de salubridade detestábeis e por riba están abrigados a comeren os seus próprios excrementos.

que é a sua teima máis ansiada.
Norteamérica moderna,
e na Alemaña avanzada
fanlle comer a merda
ao parecer reciclada.
.Ouh-porco do xamón teso
que os caciques- ·tanto alaban!
Que chourizos os do parco ·
e non os que . h~i nas finanzas! ·
Proclamamos que iste ser
ofrecido ao San Antón
é un símbolo sagrado
da nosa noble Nación.

Ve.laqui o poema de Emílio Ló·
pez na sua integridade,
Nova nas pantallas todas
de Madrid e a sua vila.
Golpe mortal de Fraga
aos nacionais de Galíci.a.
Da Europa cultura chega
fóndamente c;:ompasiva
preocupada polós porcos
desta Galícia Caní.bal.
Cocho; parco ou marrau sexa,
debe de morrer con honra
o mesmo que fanos civiles
que liquidan os da OTAN.
O cocho celta era ceiba
como o xabarin agora,
amo de todos os eidos
e de toda corredoira.
Mais Castelao xa avisou
aos que na cela roncaban.
A vidiña era ben boa
se no futuro durara.
Pero as libertades boas
diste proximo animal
quedaron tronchadas todas
con tanta modernidá.
A nai é inseminada
sen coñecer outro sexo
fana parir enxaulada
e os seus tillos fican presos.
Córtanlle o rabo a nacer
e ao pouco a colloada.
Nin fozar·se ·nes.éónsinfü

E debe morrer de pé,
ou como· moito deitado,
máldecindo a peito aberto
aos.que_van executalo.
Crucifíquese despois
coa cachola para baixo;
tal como fixo San Pedro
. con.humildade e recato.
E preguntf¡moslle á Xun~a
ante un asunto tan grave:
Como se ha matar ó parco
en Galíci~ deiqui en diante?

Reacción de Agricultur.a ..
A Conselleria de Agricultura fixo
pqblico un Qomunicado qt:Je pre-tende corrixir as informacións é::f e
prensa ql!e indicaban que se
proibe a mata polo trapicional sistema. Segundo esta IJOta oficial,
non ~xist~ nengunha normativa
· da Xunta, Estada-español ou UE
que impida que se mate o parco
como sempre se fixo. Oeste xeito, a única lei que ten relación
con este tema é unha que quer
evitar os espectáculos públicos
nos que se maltrate os animais.
Un dos colectivos que con máis
forza se op9ñen á matanza é o
ecoloxista. E normal que grupos
de Madrid, descoñecedores da
realidade galega, ataquen esta
tradición pero tamén desde Galiza se pediu un cámbio na técnica dos matarifes, tal e como
manifestou un portavoz da aso.• ación ADEGA.t

PAGJNA 12 reproduce a confesion do sub-oficial da Armada
Pedro Muñóz sobre o roubo de
nenas da ditadura militar arxentina: "O que din é certo. A cantidade de nenas que roubaran na
Base Naval superan os dez. Asi
que chegaba unha moza preñada, enleábana cunha acusación
de terrorismo, decian que era
moi perigosa, que matara un policia, que era unha guerrilleira
importante. Asi quedaba aillada.
Toda isto era para quedarlle co
filio. É cerro o que din. Case todo é certo. Haberia que mter no
proceso os dous fillos que roubara un home que agora é secretário do Almirantazgo. Cando eu
quixen contar a verdade, quixeron encerrarme nun psiquiátrico. Tiveranme ali corenta días e
salveime de miragre. Despois
quixeron botanne un coche derriba. Pero agora estourou todo e
quera contar o que pasou".

Raúl Kollmann canta no mesmo
diário reproduce a declaracion
doutro dos encausado: "Tdos sabiamos que a dona do oficial Policarpo V ázquez saia do edifício
imitando que estaba preñada cun
coxín por babeo da saia. Dentro
do edifício tiraba o coxín. O que
lle entregara o nena a Policarpo
era un oficial chamado Turca
(xudeu) Astí que se chufaba de
ter matado a moitos terroristas.
Sobre a pr~enza dos nenas na
Base di unha das declaracións:
"foran tempo de moita angúria e
escoitabamos brados e charos por
toda a base. Un dia atopei dous
nenas que non paraban de chorar porque estaban a torturar aos
seus.pais e seguro que podian ver
como os trataban. Estaban á beira da enfermeria. Eu acheguemi e

Nora Veira comenta no mesmo
xornal a investigación da xufz
María Servini: "En 1985, por decisión política da entonces
nacente democrácia arxentina, o
presidente Raúl Alfonsín dispuxo o xufzo das tres primeiras xuntas militares. Foi un feíto inédito.
Os militares que venceran a guerrilla e deixaran a salvo á sociedade occidental, cristiá e capitalista eran espidos perante o mundo como asasinos e torturadores.
O veredito levou á cadea a un
dos principais instigadores e
abriu o camiño para que os execurores foran apresados. Os militares apelaron outra vez aoque
sabian: pór na picota a democracia e mutilar a Xustiza. Os indultos do presidente Carlos Menem
apostaron a perfeccionar o final:
verdade si, castigo non. O 24 de
Marzo de 1996, vinte anos despois do golpe de estado, unha
multitude encheu a Praza de
Maio reclamando xustiza. O fiscal Carlos Castresana, pediu o
xuízo por xenocídio e terrorismo
de estado dos ditadores arxentinos e todos os seus secuaces.
N inguén creu na viabilidade dese proceso. O acordo entre radicais e frepasistas xa era un feíto
cando Alfonsín bradou <liante
dos estudantes da Federación
Universitária Arxentina (FUA):
''Volvan as pasaxes!", a penas
soubo da viaxe dos mozos para
declarar en Madrid que viña pór
en evidéncia as limitacións
daquel xuízo histórico e, sobre
todo, das leis do esquecimento.
A menos dun mes de Govemo, a
Alianza tívose que enfrontar co
pedido de detención de 47 militares e un civil. Fbco o correcto,
enviou o pedimento á Xustiza.
Vinte anos despois reaviváronse
os procesos polo roubo de bebés.
Os rostros máis sinistros da ditadura volveron perder a liberdade.
Ese foi o atallo polo que consecuentes avogados despexaron o
camiño cara ao castigo. Seineldín esta preso e Rico é un político asimilado á democrácia. As
ameazas desestabilizadoras son
agora parte do pasado. As cense~
cuéncias da represión, non."•
TEMPO SINDICAL
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A libraria Couceiro abria as
suas pórtas hai 30· anos, un
momento político complicado,
ainda en tempos da ditadura.
Supuxo iso dificuldades para
sacar adiante a sua iniciativa?
Non se pode dicer que houbera
dificuldades. Penso que, polificamente, é tan complicado ou máis
hoxe, en Galiza, que daquela.
Aquel era un momento de ilusión
que durou uns anos, ainda que
logo a foran matando. Pero nos
anos 68, 69 e até princípios dos
80 foron tempos de esperanza
para os que eramos novas, porque arelabas poder ver luz, un
pouco máis alá do que che prometían. De feíto o da libraría foi
produto desa ilusión, porque foi
decidido sen experiéncia, sen
precedentes na família, só baseado na forza que lle dá a un ter
entre 25 e 30 anos.

Como foi callando o proxecto
de libraria especializada no libro galego e portugués?

GALIZA
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porque aumenta o seu prestíxio.

Xesus Couceiro-

O libro galega e.s tá abando
promocionado?

'Non se está esquecendo áindústria da língua,
estase matando'
-0- PAULA CASTRO

NO ANO 1969 ARRIA AS SUAS PORTAS, EN COMPOSTELA, A LIBRARIA COUCEIRO. ESTE ANO CELEBRA O SEU TRINTA ANIVERSÁRIO. DESDE AQUELA, O SEU RESPONSÁBEL, XESUS COUCEIRO, TEN POSTO EN MARCHA DIVERSAS INICIATIVAS, A MÁIS IMPORTANTE OPTAR POR UNHA LIBRARIA ESPECIALIZA~A NO LIBRO GALEGO E PORTUGUÉS NUN
MOMENTO, COMO EL DI, "NO QUE O LIBRO GALEGO E O LIBRO PORTUGUÉS ESTABAN MOi MALTRATADOS, OU NEN
SEQUER ESTABAN TRATADOS COMO ERA O CAS_O DO LIBRO PORTUGUÉS". AO LONGO DESTES ANOS, NON SO CONSEGUIU SOBREVIVER SENON QUE MESMO PROPICIOU A EDICIÓN DO PRIMEIRO BOLETIN DE PUBLICACIÓNS EN GALEGO, O BENDAOO E AINDA MÁIS, A PRIMEIRA EDICIÓN COMPLETA EN GALIZA DO SEMPRE EN GAL/ZA, DE CASTELAO. COUCEIRO ANALISA A SITUACIÓN DO MERCADO DO LIBRO GALEGO E REPASA A SUA PRÓPRIA HISTÓRIA.

A libraría naceu nun momento
moi oportuno. Santiago tiña moi
poucas librarias, de feito, había
poucas en toda Galiza e estaban
anquilosadas no tempo, nun momento no que o país comezaba a
espertar. No ano 71 hai un factor
que facilita o seu medre, aparece
a Lei de Educación de Villar Palasí, co que cámbian todos os programas de ensino, sobre todo de
ensino básico. A carón desa renovación nacen moitas librarias novas e as próprias editoriais fan
moreas de cartos. Outro dos elementos que favorece ás librarias
é que os libros dun curso completo de primária, que no 69 custaban 90 pesetas, pasan a custar
no 71, 850 pesetas. Esto representa un incentivo importantísimo.
No ano 75 a libraria transládase
da rua de San Pedro á República
do Salvador e aquí mantense co
libro de texto un ano. No 77 eliminamos o libro de texto, no 78 o
capítulo de papeleiria e no 79 especializámonos no libro galega e
portugués. Nesa data comezamos a publicar o primeiro boletín
de publicacións en galega ou feítas na Galiza, que é o Bendado.
Ese boletín parece algo insignificante, pero tivo unha grande importáncia no funcionamento da libraría. Envfase aos particulares,
ás universidades, á xente coa que
irnos estabelecendo relación e hai
moitfsima xente que o colecciona,
porque ten unha importante referéncia escrita do que se publica.

Aquí talamos todos os días do
que aumentou o libro galega, de
que antes, cando se especializou
a libraria, editábanse 50 ou 100
libros ao ano e que hoxe supéranse os 1000. Pero ese aumento de produción non ten repercusión no mercado, porque antes,
os que compraban libro en galega, compraban todos os que se
publicaban e agora, recébeno .
como agasallo. A diferéncia é
que antes o libro galega non estaba subvencionado, porque estaba proibido e agora si, co que
xa case non é necesário nen
mercalo. Os editores tañen unha
parte importante do risco cuberto
e non hai necesidade de agresividade no comércio. Con iso peF
demos todos, non só os que estamos no mundo do libro senón
os que estamos na sociedade en
xerál, porque practicamente non
chega a nengunha parte.

Coa promoción do ·libro galega favoreceríase ~amén a normalización lingüística.
O que haberia que facer seria pór
dacordo aos distintos sectores que
interveñen e conseguer que a administración adicara eses cartas
destinados a subvencións á promoción. Diste xeito, estou absolutamente convencido de que en
dous ou tres anos a pro'dución
multiplicaríase, o libro chegaria a
moitos máis sítios e mesmo o prezo poderia ser máis baixo. Ao tempo, avanzariase na normalización
lingüística, na cultura na sociedade
e noutro aspecto importantísimo: a
indústria da língua, que é fundamental en calquera país do mundo
e aqui non é que a esteamos esquecendo, senón matando. Haberia que ter en conta as posibilidades que teria a no_sa língua e a nosa produción editorial de sair do
que son os límites da Galiza. Da
indústria da língua, das publicacións, viven editores, distribuidores, ilustradores, gráficos ... Hai
xente que pensa que se iso se fai
co libro en castellano é exactamente igual, pero iso non é certo,
porque se o libro está en castellano váise editar en Madrid ou Barcelona, co que Galiza queda á
manee desa poténcia inmensa que
representa para a economía.

No caso desta libraria vostede
xogou un papel importante. A
nível xeral, que papel xoga o
libreiro?

O aniversário da libraria coincide co 50 cabodano do pasamento de Castelao. Couceiro
sacou hai anos unha edición
do Sempre en Galiza que foi
repartida entre o público, como x~rdiu esa iniciativa?

No caso desta libraría a verdade é
que a única avantaxe que puido
ter é que comezou antes que outras. Adicouse a esa especialización mesmo cando apenas había títulos, porque no ano 79 parecía mentira que puidera haber unha libraría adicada a iso. Agora xa
hai moitas máis que se adican tamén ao libro galego, pero a miña
ilusión é que haxa cantas máis
mellar. No meu caso xogou un pa. pel importante unha decisión persoal nun momento no que en
Santiago nacen moitas librarías e
habia que ir tratando de que ocuparan un espazo. Eu considerei
que o libro galego e o libro portugués estaban moi maltratados e
no caso do portugués nen sequer
estaba tratado, porque non existía.
Ao tempo, queria ir adaptándoa ás
miñas necesidades o traballo. Proba diso é que antes de especializar a libraria fun eliminando os capítulos que menos me gastaban.

Desde que lin o Sempre en Ga/iza tiven máis respeto pola obra
de Castelao e pola sua adicación
aos intereses da sua terra. Castelao non se limitou a predicar senón que actuou até o extremo de
renunciar a todo, polo que el cria.
Dise xeito, cando se fixo a reforma deste local, xa despois de levar anos nel, quíxose celebrar
coa edición dun libro, por iso, editouse primeiro Retrincos, coincidindo co cincuentenário da sua
primeira edición. Logo, cando
houbo máis posibilidades económicas editouse o Sempre en Galiza, a primeira edición que se facia no mundo, logo da das Burgas, completa. Aquí habia o editado por Akal, que non estaba
completo porque non se puido
publicar asi no seu momento. Eu
tiña a ilusión de que houbera unha edición completa, digna e foi
po~ iso que se editou, para agasallar a clientes e amigos.•

A. PANARO

Nunha libraria especializada,
as editoriais de tora exercen
algun tipo de presión?
O libreiro ten absoluta autonomía e por moita capacidade de
presión que teñan as editoriais o
libreiro é quen decide, quen realmente se condiciona, moitas
veces en función das avantaxes
económicas, pero non está condicionado polos editores. Eu
mesmo houbo épocas que presci ndin de determinadas edito-

riais, porque non me interesaba
a sua presenza na libraría e non
tiven nengun incomenente. lso
tivo un custe que se tratou de
compensar por outra parte.

En numerosas ocasións, o libro galego ve incrementada a
sua demanda cando é traducido, a que ere que resposta?
Primeiro ternos que partir de que
o libro é un produto comercial
que como tal precisa promoción.

Se un libro se traduce a vários
idiomas ten dobre ou tripla promoción e evidentemente, repercute nas vendas, no prestíxio do
autor. Haberia que falar de que
aquí ainda seguimos coa teoría
de que se se edita ou escrebe un
libro en español ten moito máis
público que se se escrebe en galega. Eu penso o contrário. Se un
libro se escrebe en galega e ten
calidade dabondo é inmediatamente traducido a outros idfomas e ten unha maior demanda
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Oconcelleiro socialista pactou de costas áorganiz~ción local eos nacionalistas expulsaron aCores

Democrácia Galega governa en Ordes
cun concelleiro do PSOE e un tránsfuga do BNG
~

P.C.

Tras das eleicións do pasado Xuño, a governabilidade do
concello de Ordes quedaba nunha difícil situación ao non
acadar maioiria suficiente nengunha das forzas políticas con
representación municipal. Democrácia Galega, o grupo máis
votado, con 7 concelleiros, pasou máis de médio ano tratando de conseguir un pacto· que lle ga~antise estabilidade de
governo. O pasado mes de Setembro, un dos concelleiros do
BNG abandonaba o seu grupo para apoiar a candidatura de
Teodosio Martino, cabeza de lista de DG e alcalde na anterior
lexislatura polo PP. A princípios do mes de Xaneiro, o único
representante socialista chegaba a un pacto de governo e asumia a concellalia de Deportes. Sumando estes dous concelleiros, DG conseguia maioria absoluta para governar o concello.
A situación política do concello
de Ordes atravesa momentos
difíciles. Un tránsfuga do BNG,
Vitorino Cores e un pacto co
concelleiro socialista, Xosé
Luis Díaz, asinado de costas á
organización local, convertian
a Teodósio Martina en alcalde
de Ordes con maioria absoluta, a princípios do mes de Xaneiro.
Co novo panorama político, Dem oc rá ci a Galega e nomeadamente Martina, conseguen o
que desde Xuño viñan intentando: achegar políticamente a

concelleiros da oposición, a falla
de posibilidades de pacto de governo co seu antigo grupo, o
PP, que obtivo 5 concelleiros e
co BNG, que obtivo 4.

Política de pactos
A auséncia de pactos de lexislatura orbrigaba a Democrácia
Galega a acadar pactos pontoai_s cos outros grupos municipais. lsto non semellaba un
problema para o actual alcalde,
quen unha vez coñecidos os
resultados anunciaba que o
seu grupo governaria o canee-

llo de Ordes en minoria, tratando de chegar a acordes cos representantes da oposición nos
distintos aspectos da vida municipal. Ao tempo, esta situación permitía á oposición controlar de cerca e condicionar as
decisións políticas que se
adoptaran no concello.
Sen embargo, as distintas manobras de achegamento emprendidas por Martina deron os
froitos desexados. Primeiro
conseguiu o apoio de Vitorino
Cores, e~-concelleiro nacionalista, e finalmente o pacto de
governabilidade co concelleiro
socialista, que a cámbio se
queda coa concellalia de deportes. Diste xeito, Martina
acada, non só a maioria abso1uta, senón tamén eludir toda
negociación coas forzas da
oposición.

Ambiente enrarecido
Ramiro Recouso, portavoz municipal do BNG, considera que a
consecuéncia destas dificilmente explicábeis negociacións, o
ambiente político do concello

está "enrarecido" e lamenta a
desconfianza política xerada entre os viciños palas manobras
do grupo maioritário.
A auséncia de coesión interna
entre as duas faccións do grupo
de governo é outro dos elementos que dificultan, ainda máis, a
situación política, con enfrontamentos entre os tres concelleiros integrados na lista de DG,
que antes formaban parte do
PP, e os outros catre integrantes da candidatura.
Alén diso, desde o grupo de
governo tamén se ven de
anunciar a posíbel apresentación dunha denúncia contra o
representante nacionalista, por
insinuar que detrás dos pactos, tanto co ex-concelleiro do
BNG como co concelleiro socialista, había visos de corrupción. Recouso considera que
estas ameazas non son máis
que "un farol co que se pretende manchar o nome do BNG
para disimular o descontento
que se vive en Ordes tras da
captación do concelleiro nacionalista".+

AXunta non construirá opolígono no que se ia instalar

Aempacadora xa non ten emprazamento en Vilaboa
"Vilaboa queda sen parque empresarial polos moitos erras que
ten cometido o seu concello e,
agora, os viciños teñen que tomar boa nota". Esas palabras
servían a Manuel Fraga para explicar, tras a reunión do Consello da Xunta o Sábado 8, a decisión de rematar co proxecto do
polígono na parróquia de Bértola. A decisión da Xunta é "tóxica", ao entender do alcalde deste concello, o nacionalista Xabier Míguez. O rexidor afirma,
ao contrário de Fraga, que a instalación da empacadora "non
ten un futuro claro" ao estar vencellada ao polígono industrial.
O presidente da Xunta anunciou
a anulación dun proxect-:>, que a
actual corporación municipal,
formada polo BNG e polo PSOE
non defendía. "Decidimos someter a revisión as normas subsidiárias, anular parte do proxecto de urbanización, xa que
consideramos lesiva a construción do polígono. Mandamos o
expediente á Xunta. Para o presidente, a nasa atitude é un
erro; forma parte de duas maneiras distintas de governar. O
que para el non é acertado, para nós foi unha decisión estudada, na que se atenderon as demandas da maioria dos viciños",
explica o alcalde do BNG, Xabier Míguez.
De calquer maneira, nos orzamentas aprobados no concello
de Vilaboa para este ano 2000,
inclúese unha partida para habilitar solo pqra as .nav.es ,indus'1 .f.1t- f1·')Y,Cf', e
. /J ~ "<?VO">ftrt'.i&
-·
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A Xunta declara

de utilidade pública
o aproveitamento
hidroeléctrico no Úmia
A Coordenadora Anti-encaro
vén de denúnciar unha nova
"maniobra" por parte da Xunta para dar cobertura legal
é!º levantamento da presa no
Umia. O Executivo declarou
de utilidade pública o
aproveitamento hidroeléctrico por parte da empresa
concesionária
Hidroeléctricas Cortizo, cando a ocupación dos terreas
para este proxecto comezou
hai sete meses. O argumento utilizado pola Consellaria
de Obras Públicas para facer
o encaro foi sempre o de
"abastecer de auga ao
Salnés", agora, din desde a
Coordenadora, "esta declaración deixa totalmente ao
descuberto o verdadeiro fin
do encaro".•

Oconcello de Ourense
merca San Francisco
ao Estado
para cederllo despois
O concello de Ourense vén
de asinar un convénio co
Ministério de Cultura polo
que lle cede o cuartel de
San Francisco durante noventa e nove anos. O
ministro Mariano Raxoi
comprométese a instalar
ali o arquivo histórico provincial, un auditório e a biblioteca pública. Recentemente o concello mercara
ao Estado ao cuartel por
cincocentos millóns de pesetas. O concelleiro de Urbanismo, Ricardo Campo,
defendeu a cesión slnalando que ia revertir na
cidadania. Nen o PSOE
nen o BNG defenderon a
medida sinalando que non
lles parecía adecuado mercar primeiro as
instalacións ao Estado para cederllas despols até o
2099.+

Manifestación
contra os gastos
do concello de Rois

Os actos de protesta contra a instalación da empacadora foran moi numerosos desde que se tivo noticia das pretensión de SoGAMA.

triais que se teñen solicitado.
por outra parte, os viciños teñen
"Co que non estabamos de
contenciosos formulados contra
acorde é cun parqt:Je industrial
a tramitación. A ):(unta tivo a
totalmente sobredimensionado e
cautela de non meter as máquique provoca un grande impacto
nas aqui ao dia seguinte'', coambiental. Un polígono, cuxo
menta o alcalde.
proxecto, ademais, foi tramitado
irregularmente e provocaba inOs mesmos accesos
seguridade xurídica. O proxecto
obtivo luz verde por decreto do . Míguez sinala que a empacadora
anterior alcalde, do PP, e non
de Sogama e o polígono eran
.. por qompeténcias du pJe.no, e, • dous proxecto& ve11Gellados .. Non
. 3(.; es·~ \kJ(.1q i.r,f .r~t=ilr,!JfJr~ )f;".'
-flfC 'in~ \ ~ i'.;2,' r.;i '·J'.:f':~ r¡rJ ¿ · ,.~

só a planta se instalaría ali, senón que serian comuns as vias
de acceso. "En todo caso, non
ternos tranquilidade absoluta. Esperamos que se entre nunha fase de debate para que non só o
plano Sogama teña a verdade
absoluta. Hai que ter en canta
que o novo plano estatal de resíduos que acaban de apresentar
contradi en moitos aspectos á
Xunta", indiQGt o ~lcalde . +
1

Máis de un millón de pesetas
gastadas en restaurantes e
outro tanto en "viaxes a ver
obras" por parte do governo
municipal de Rois foron
alguns dos argumentos que
levaron ao BNG desta vila a
convocar unha mobilización,
que se celebrou o Sábado
nove de Xaneiro. Na
manifestación diante do concello, que reuniu a duascentas persoas, protestouse polo endebedamento até o ano
2019 a consecuéncia dos
gastos que provocou a construción dun campo de golf.
Ademais solicitaban ao alcalde, o popular Henrique Toxo
Branca que dera
explicacións sobre os cento
cuarenta millóns de pesetas
obtidos pala venda de
rTJª?·ª~Jor~~t~is ,CO.f11Uns .•
1
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A sociedade galega,
ante o novo milénio
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O balance da sociedade galega nos últimos anos conduce a
unha difícil valoración de xeito que cada un dos colectivos
sociais terá un posicionamento bastante diferente. Unha
boa parte da nosa sociedade está a percorrer os últimos mo,
mentos da sua existéncia e, probabelmente, o seu balance
persoal non ha de ser moi negativo. Moitos dos nosos veci,
ños son os derradeiros dunha época que pasará á nosa histo,
ria como a da emigración masiva e a da necesidade de bus,
carse a vida cada un por sí mesmo loitando contra unha
clase dirixente violenta e perigosa para a própria integrida,
de física. O galega emigrante é un adiantado involuntário
do traballador universal que pode desenvolver unha activi,
dade en calqueira sector e wna xeográfica do planeta. É un
cidadán aberto, tolerante e arriscado pola própria peripécia
existencial. Para ben ou para mal este tipo de cidadán tra,
hallador é xa história en Galicia. Só restan alguns na actividade pesqueira que, máis cedo ca tarde, han voltar ao país
a cámbio dunha xubilación modesta pero segura.
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n
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Sírvannos dous exemplos curiosos para ilustrar os principais
cámbios producidos na economía galega no sector do persoal
asalariado que é o máis representativo do país -unha vez
constatada a febleza tendente á desaparición da menguante
clase empresarial galega. Un paisano austriaco desorientado
conduce o seu camión artellado á aldea de Cerdeira pensando
que é Cedeira e atranca o único camifio do lugar. Abraiado
observa que algúns paisanos fulan o alemán e deseguido pasa a
integrarse nas tarefas da matanza convivindo de xeito fácil e
rápido cos lugareños. Velai, un resto dese traballador univer,
sal que se foi por Europa adiante e que tivo que aprendelo to,
do pola sua conta. Nótese que este traballador adquiriu unha
experiéncia e unha formación que é moi infrecuente nos ale,
daños da clase dirixente. O outro caso refírese aos mariñeiros
galegas afectados palas negociacións con Marrocos que están
a descubrir as avantax.as de recibir subsídios sen arriscar o pe,
lico e que, tal vez, cambiarian a sua actividade de mariñeiros
polo mundo adiante por un contrato estábel nunha institu,
ción pública. Estos dous exemplos indican cal é a natureza da
mutación básica da economía e a sociedade galega, a saber, o
paso da actividade privada como predominante na provisión
dos recursos principais para co~umo ou investimento á acti,
vidade pública como o sostén fundamental da estrutura económica e social da Galiza actual. Esta diferéncia no balance
domínio público/domínio privado é clave á hora de analisar a
evolución e características da nasa sociedade e compre dicer
que este balance está a evoluir contra as correntes dominantes no mundo de hoxe. Esta dinámica é típica e natural nun,
ha sociedade desestruturada e que estivo sempre abrigada po,
los poderes polfticoo dominantes a moverse nas marxes e nas
fendas que deixaba o control abafante do poder alleo.
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'A criación e consolidación das
institucións democráticas e
autonómicas dota de médios de ,
formidábel poder potencial a unha
sociedade desestruturada e acéfala"

1-

Un segundo factor atinxe ao balance institucional no que a
criación e consolidación das institucións democráticas e
autonómicas dota de médios de formidábel poder potencial
a unha sociedade desestruturada e acéfala na sua organiza,
ción interna. Neste punto a sociedade galega si que está a
camiñar no sentido das correntes dominantes no mundo de
hoxe no que a preservación e afortalamento das culturas e
identidades próprias é un valor sólido que cotiza á alza.
Diante do novo milénio as oportunidades como sociedade
galega autónoma virán da capacidade das institucións pró,
prias para adaptarse aos retos da economia global.•

Ataxa galega de paro do INEM reduciuse a metade cá española nos anos 90

Os sindicatos cualifican de fracaso
a política laboral da Xunta
.

.

-0- CÉSAR LORENZO GIL

Para os principais sindicatos
da Galiza, as cifras do Instituto Nacional de Emprego (INEM)
nas que se recolle que o paro
desceu na Galiza moito menos que no conxunto de Estado español confirman o fracaso das políticas de emprego
da Xunta. As centrais maioritárias chaman tamén a atención acerca da despreocupación do empresariado no labor de aproveitar a bonanza
económica para criar emprego.
Segundo os representantes dos
tres sindicatos máis importantes
do país (CIG, Comisións Obreiras e UGT), a publicación destes
dados serve para actualizar as
demandas de actuacións executivas que revitalicen a economía
galega e posibiliten o aumento
do emprego. A UGT incluso vai
máis lonxe e nega a veracidade
das cifras do lnem por .consideralas froito de "critérios políticos"
que lle restan credibilidade.

O ermo industrial
O secretário xeral da CIG Fernando Acuña considera que a
publicación destes dados son un
ataque á política eco.nómica e
social da Xunta da Galiza. "Ainda que a situación española non
é nen moito menos boa, Galiza
está atravesando unha etapa
moi mala, tendo en conta o creci mento actual da economía".
Segundo Acuña, a principal res- ·
ponsabilidade do gabinete Fraga
na evolución do emprego ten
que ver coa falla de interese en
facer rexurdir sectores clave da
economia do país. "O impulso
que lle dá o Governo autonómico á criación de postas de traballo pasa sé polas subvencións á
sinatura de contratos, sen máis.
Cómpre unha política sectorial
firme que revitalice a indústria e
outras áreas abandonadas".
Carlos Vázquez, responsábel de
prensa de Comisións Obreiras,
redunda na afirmación de que o
tecido industrial é moi feble e
non pode absorber tantos traballadores como o español. "Galiza
ten desmantelada a sua indústria
pública. É por iso que a penas se
poida notar o bon momento económico. A Xunta non dá corrixido
a tendéncia ao feche do. sector
público e sen el, a empresa privada non é quen de desenvolverse". Outro defecto da política
autonómica, en palabras de Vázquez, é a escaseza de meios orzamentários. "Non se conseguiu
alcanzar o 5 por cento do PIB.
Incluso as próprias previsións do
governo central para o PDG non
recollen a converxéncia da Galiza co Estado e a UE".

Traballos precários
Fernando Acuña resaltou que a
maioria dos postas .criados no segundo lustro dos 90 son empregos en precário. "Sé o 7 por cen-

A.N .T.

A taxa de inscñtos no INEM ainda é moi alta.

to dos contratos que se asinan na
Galiza son indefinidos. Aumentan
as horas de traballo pero diminúen as garantias dos traballadores. lsto repercute moi negativamente na loita laboral, xa que as
empresas discri1
minan a aqueles
que optan por se
afiliaren a un sindicato".

tras da Enquisa de Povoación
Activa (EPA), que calculan o paro galega no 16,25 por cento,
catro puntos por riba da do 90
(12 por cento). lsto significa que,
para a EPA, actualmente hai
181.960 parados,
41 .140 máis que
hai dez anos.

Galiza ten
desmantelada
a sua indústria
pública, por isa
que a penas se
pode notar o bon
momento
económico"

Segundo o dirixente da CIG, a
tendéncia na precarización vai en
aumento, entrando a Administración no circuíto
das empresas de
traballo temporal.
"O Ministério de
Traballo oufánase
polo descenso dos traballos temporais e ao tempo, nos servizos
públicos iniciouse un período no
que a penas existen traballos fixos".

A central afirma,
nese mesmo comunicado, que os
dados da EPA
son os ''fiábeis para a UE e os únicos que revelan
correctamente a
situación do emprego no país".
En relación aos
cálculos do lnem,
a UGT ere que a
organización ''varia os critérios en
función das directrices administrativas e políticas recibidas".

A taxa de inscritos no lnem na
Galiza reduciuse en tres pontos
desde 1990 até 1999. Do 15,4
40.000 parados máis
por c_ento de paro que este organismo contabilizaba hai dez
A UGT quixo ampliar a reacción
anos pasouse ao 12,5 por cento.
sindical aos dados publicados
No conxunto do Estado español
polo lnem, poñendo en dúbida a
a caída do paro foi maior. Do
sua pertinéncia e veracidade.
Nunha nota de prensa,_o sindi- . 15,6 por cento que existía no 90
alcanzouse o 9,8 de hoxendia.•
cato socialista fai públicas as ci-
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GALIZA, PRIMEIRA EN PRECARIEDADE

Tentativa
para galeguizar PUL!VA·
Un grupo de gadeiros
proprietários do 25% de
Leyma están a tentar
canxear as accións da
leiteira galega que posuen
e facerse co 3% de Puleva,
empresa que ten a maioria
das accións de Leyma. A
razón do intercámbio
accionarial estaria na
ineficácia da posesión dun
paquete minoritário en
Leyma cando Puleva ten a
maioria. O obxectivo seria
tratar de galeguizar Puleva
para devolver á Galiza o
control do sector lácteo e
para iso contarian co 5%
das accións que xa ten
CaixaGaliza e con novos
títulos que adquiririan na
bolsa. As pretensións
galegas causaron malestar
en círculos andaluces,
mália que é o noso país o
principal produtor lácteo de
todo o Estado.•

MANuELMERA

Despois de investir milleiros de millóns de cartos
públicos, en subvencións á contratación fixa
(que, por suposto, ingresaron os empresários), os
resultados do 3º trimestre de 1999 na Galiza son
abraiantes: un 36,05% de eventualidade, a máis
alta de toda a historia! En concreto, 23 7 .800·
empregos temporais sobre 659.600 asalariados,
mesmo, e por vez primeira desde o 1º trimestre
de 1997, minguou o número de traballadores
cun contrato fuco. E todo isto mália o medre do
emprego e un bon comportamento do PIB.
Sen dúbida o desemprego é un dos problemas
máis graves da sociedade galega, pero tamén a
precariedade, nos seus múltiples xeitos: contra,
ración temporal, incumprimento de convénio,
traballo por conta allea sen contrato e sen abo,
nar á Seguridade Social toda a xomada laboral,
ETIs. Xa no seu dia desde o sindicalismo na,
cionalista afirmamos que se estaban investindo
trabucadamente os cartos públicos, que non se
trataba de subvencionar o contrato fuco, senón
de facer máis caro o eventual, de xeito tal que só
fora rendíbel cando houbese razóns de forza
maior ou de características de produción. Argu,
mentábamos que un contrato temporal permite
axustar mellor os ciclos produtivos e, por tanto,
exerce unha competéncia desleal sobre aqueles
sectores que teñen traballadores fucos (as empre,
sas e os traballadores máis antigos). Asemade, o
aumento das cotizacións do contrato eventual
permitiría máis ingresos na Caixa da Seguridade
Social e nas cotizacións por desemprego.
Por isto non asinou o sindicalismo nacionalista
os acordos coa Xunta en 1998, algo que fixo o
sindicalismo de ámbito estatal. Dician estas cen,
trais que era un bon pacto, xa que permitirla pa,
sar a milleiros de traballadores a ser fixos de
plantilla. Mesmo aéeitaron, nun acordo seme,
llante e anterior (a nível estatal); cerras perdas
de direitos en matéria de indenización por despi,
do, e modificacións legais negativas en matéria
de despido por causas obxectivas. Cantas infraes,
truturas, investimentos en sectores produtivos,
ou mellaras en servizos públicos non se terian
feíto con estes cartos entregados a unha parte da
patronal? Que por cerro, era a menos necesitada
de liquidez, xa que estaba disposta a contratar...
A estas alturas, podemos afirmar, que este diñei,

Un infonne da Xunta
descualifica o plano
de Tabacalera na Coruña

'Os resultados do 3º trimestre de 1999 na Galiza
son abraiantes: un 36,05 % de eventualidade,
. a máis alta de toda a história!"
ro (máis de 10 mil millóns nos últimos dous
anos) só serviu para mellorar a conta de resulta,
dos das empresas máis puxantes e os beneficios
duns poucos millleiros de empresários. _
Non se solucionou desde o Governo galego o
problema da precariedade, as altas taxas de de,
semprego, e a difícil situación de moitas facto,
rias galegas ou sectores produtivos básicos (Ges,
rubber, Alvarez, o Grupo Lácteo Galego, etc.),
ou a falta de competitividade das medianas e
pequenas empresas ... seica por falta de recursos
que se dan a moreas neutros casos. Cando eran
fundamentais investimentos para se moderniza,
ren e evitar así a perda de competitividade e
emprego. As cousas saen asi de mal, cando se
arremeda o que outros fan ... algo moi normal

nunha parte do noso país, cheo de actitudes
submisas e complexos de inferioridade. Cómpre
coñecer todas as experiéncias, para aplicar d~
pois aquelas que, unha vez estudadas e analisa,
das, sexan as que máis conveñan á nosa realida,
de cultural, laboral e económica. Para favorecer
aps traballadores, que se invista nos serviros pú,
blicos, nunha renda mínima garantida para tD'
dos aqueles qu~ non teñan ingresos suficientes
(como en Portugal e contra traballo social e
formación). Mais, ante todo, cómpre máis estu,
do da realidade nosa, imaxinación e iniciativa .. .
e apostar polos sectores produtivos. C ausa no:xo, que se perdan dous anos e miles de millóns
para sermos-os primeiros en precariedade. •
MANuEL MERA é presidente da CIG

O plano de Tabacalera
para pechar a Fábrica de
Tabacos da Coruña "está
condicionado por
decisións e formulacións
discrecionais" e "non
resposta a critérios
obxectivos e rigorosos",
di un informe da Xunta
elaborado por unha
empresa privada. O
mesmo estudo considera
catastrofista o
expediente de regulación
de emprego. Igualmente,
o documento constata a
boa saude de Tabacalera
e as suas perspectivas.
Con todos estes dados e
co informe, a Consellaria
de Traballo non deberla
emitir un
pronunciamento
favorábel ao peche da
factoria coruñesa e teria
que obrigar ao
mantemento dos níveis
de emprego.•

Fomento recoñece
que non hai cartos
_ _para o estydo
da alta velocidade galega
Segundo recoñeceu o
Ministério de Fomento á
deputada socialista Pilar
Novoa, non hai partidas
orzamentárjas para a
redacción dun estudo sobre
a chegada da alta
velocidade á Galiza
procedente da Meseta. Sen
estes cartos, as afirmacións
do conselleiro Xosé Guiña
sobre que a liña estará
rematada no 2007 carecen
de fundamento. O único que
hai na actualidade son
proxectos ferroviários até
Medina del Campo, pero en
nengun caso até a Galiza.
Ademais, no Plano de
lnvestimentos que o
Governo avanzou
aproveitando a precampaña
eleitoral, non figuran cartos
para os camiños de ferro
galegas. +
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Afreada en seco·da equipa coruñesa non diminue as suas aspiracións ao título

A resaca
da festa de
fin de ano

O Deportivo atravesa
a síndrome do campión de inverno
9* CÉSAR LORENZO GIL

En Vigo ainda se cantan
por centos as persoas que
acuden todos os dias á Ofi,
cina Municipal do Consu,
mirdor, instalada no canee,
llo, a denunciar a situación
na que se viran envoltas na
última noite de 1999. Se
todos os anos, as festas ile,
. gais protagonizan a noiteve,
lla nesta e noutras cidades
galegas, o acontecido nesta
ocas ionnon ten antec en,
dentes . Anunciouse unha
festa no Hotel Samil con
barra libre ao prezo de sete
mil pesetas por cabeza. Per,
to de seis mil persoas mer,
caron a sua·entrada.
Polo de agora xa se recibí,
ron máis de mil cincocentas
reclamacións, con dias que
se achegan as trescentas as
queixas apresentadas. Can,
do as perta de seis mil per,
soas apareceron na festa de
Samil, estaba claro que no
recinto, que os responsábeis
da festa alugaran ·ao Hotel,
non había capacidade para
todos. As cinco da mañán
ringleiras de xente ainda es,
peraban para entrar. Den,
tro, a concurréncia era tal
que ninguén conseguiu Pª'
sar da segunda copa, mália a
barra libre, e, axiña, os tei, •
tos comezaron a suar enriba
dos asistentes. Mentres, a
pol icia local tiña - que
apresentarse no exterior
porque ian quecendo os áni,
mos dos que ainda facian
cola; elas, con traxes de ve, rán, eles, con esmoquin.
As máis de mil cincocentas
reclamacións fan referéncia
á publicidade enganosa, a
un aforo insuficiente para a
cantidade de entradas ven,
didas e a un chan que non
aturou o peso, rachando
parte da madeira. Os asis,
rentes pasaron frio e alguns
deles perderon os abrigos.
Os sanitários non atendian
a demanda e non foron pou,
cos os que tiveron que facer
as suas necesidades nas es,
quinas do recinto. A maio,
ria dos reclamantes piden a
devolución das sete mil pe,
setas, pero outros solicitan
indenizacións.
O governo municipal asegu,
ra que a festa noh tiña per,
miso e a xeréncia do hotel
argumentan que o recinto
estaba alugado e que, polo
tanto, non teñen responsabi,
lidade. O negocio, para os
promotores da festa, foi to,
tal; só hai que multlplicar
máis de 5.000 entradas por
7.000 pesetas. •
.•,..

i

Paradoxalmente, o Deportivo
da Coruña celebrou a obtención do campionato de inverno
da Primeira División cun sentimento agridoce. Os maos resultados dos últimos tres partidos e a redución da gran vantaxe que alcanzaran logo de
vencer o Celta producen entre
o plantel e a afeizón branquiazul unha dúbida perigosa que
exixe un ponto á parte para
reforrfar a batalla poro título.
Actualmente, o Deportivo é líder
con tres puntos máis có Zaragoza, segundo e a oito do Celta, colista do denominado pelotón europeu. O tóxico é, polo tanto,
pensar que o club coruñés deberia pasar polo seu mellor momento anímico, mais non parece asi.
. As derrotas na Romareda, o 22 ·
de Decembro, diante xustamente
dos ·aragoneses e logo, en Riazor, por: goleada ante o Rácing
de Santander, o 5 de Xaneir6,
criaron unha inquedanza que responde á síndrome do campión de_
inverno, unha doenza que o Dépor xa sufriu na tempada 92-93,
cando a equipa, daquela dirixida
por Arsénio lglésias, foise quedando sen folgos por mor do peso de se chamar Superdépor,
mália que acabou finalmente terceiro, toda unha tazaña.

A. PANARO / Arquivo

pode usar para o resto do campo.
No médio do campo, Jaime, Mauro Silva e Jokanovic puxan por
converterse no cerebro criador, e
en defensa, o pasto de central é
un regalo excelente para a veterania de Donato (o máis destacado
do que se leva de campionato).

Calma e acerto
Mais a síndrome ben pode esquecerse se o Deportivo consegue recuperar o espírito que o
levou a comandar a táboa. A
etapa das sete vitórias consecutivas quizais é demasiado bqa
como para podela repetir no
resto da tempada, pero as claves do éxito seguen ai e·o adestrador e os xogadores só teñen
que resgatala para que volvan
producir resultados.

Goles e goleadores
O Deportivo ten unha das suas
bazas na ·capacidade goleadora
e nos moitos puntas efectivos
qu.e achegan a sua calidade á
equipa. Con 33 goles, o coruñés
é o terceiro conxunto máis anotador. Mais o seu poder de ·realización é o máis rico da liga, coa excepción do Barcelona. O holandés Makaay, con nove goles;
Djalminha e Pauleta, con sete e o
Turu Flores, con tres, capitalizan
o 79 por cento dos tantos destes
primeiros 19 partidos. Moita culpa
deste espléndido rendimento recae na estratéxia de rotacións de
lrureta, quen foi capaz de utilizar
a todos os seus dianteiros (só
lván Pérez careceu de oportunidades) sen que nengun sexa fixo
ainda a dia de hoxe.
O técnico basco conseguiu criar
un clima de alta competición dentro do vestiário, feito que provoca
-que os escollidos cada semana
saian moi motivados e dispostos a
demostrar que se debe contar con
eles. O modelo imposto por lrureta
para a parcela ofensiva tamén se

Outra das bases do líder é o acerto das incorporacións e o traballo
asisado do adestrador irundarra,
que conseguiu, neste seu segundo ano á fronte do banquillo, modelar ao seu xeito ·ao outrora re-

belde vestiário coruñés. O presidente profisional Lendoiro convenceuse dos seus pasados erros e
borrou da sua linguaxe aquilo de
que "hai que traer os mellares, sexan de aqui ou de Austrália". Pola
contra, na sua "españolización" levou por diante a rica canteira deportivista, que agora esmorece en
terceira. Mais, contado, as fichaxes de homes avezados na liga
española foron acertos ao igual
que o mantemento na sua disciplina de xogadores como Djalminha,
a piques de volver ao Brasil, ou
Naybet, tentado por Toshack para
fichar polo Madrid.

CÉSAR LoRE:-.:zo

Perrenchas de Terceira
O pasado 9 de Xaneiro, ao-termo do encontro Celta,Barce lona, vá,
rias dúcias de afeizoados celtistas asaltaron ao porteiro francés Ri,
chard Dutruel cando saia coa sua dona de Balaídos. Grazas á inter,
vención dos membros de seguridade do Celta e da policía, a lea co
gardameta non pasou de ai e púidose evitar unha agresión.
Como é posíbel que algo asi estea pasando no contorno do Celta?
Moitos acusan o xogador galo de asinar un precontrato co Bar~a e
de traizoar os siareiros coa sua actitude silenciosa á hora de confesar
cal vai ser o seu futuro. Mais este suposto comportamento non é ex,
cusa suficiente para xustificar a violéncia que só fai visíbel o com,
plexo de frustración que acompaña o mellar Celta da história.
Se Dutruel decide non renovar polo Celta e fichar por outro clube,
ninguén debe tomalo a mal ou sentirse enganado, xa que os futbolis-tas son profisionais que asinan cunha equipa para un determinado nú,
mero de anos sen nengunha abriga engadida. Xa Javier lrureta e San,
ti~go Cañizares foron vítimas da suposta "indignación" dos que eren
que os xogadores aos que animan levan no corazón os seus mesmos
sentimentos ·cara unhas cores. O feito de que Dutruel estivese mal
diante do que pode ser o seu vindeiro destino tampouco se dá a nen,
gunha sospeita. Dutruel cometeu nese partido os mesmos erros que en
calquer outro. Por desgraza, actuou dun xeito irregular, mediocremen,
te, igual que o fixo ante o Málaga hai quince dias. E nen tan sequer
tomando o seu baixón físico como espada, nengun siareiro se debe au~
toproclamar salvador do Celta e ocupar o lugar do adesttador, só enci,
rrado por unha estúpida reacción logo dun mao resultado.•

.-

.
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Esa calma e ese acerto á hora
da xestión do club trasladáronse
ao terreo de xogo. O sistema de
lrurela caracterízase por eses
dous parámetros. O Deportivo
xoga sen presas, en moitas ocasións renunciando ao dom ínio
do balón para saír contundentemente ao contragolpe e aproveitar a resolución dos seus atacantes. Grazas ao bon entramado defensivo, incluso cando as
ideas no mediocampo son escasas , a fortuna acompañou ao
Dépor, como se puido comprobar nos encontros ante a Real
Sociedad en Donóstia e na Coruña diante do Celta.

O perigo do

Bar~a

De cara á obtención do título de
liga, o Deportivo canta con adversários fortes e perigosos . O
Zaragoza, guiado por esa máquina de marcar goles chamada
Milosevic e cun sistema moi semellante ao de lrureta, loita por
conseguir un pasto na Liga de
Campións, mais o escaso potencial dos seus suplentes réstalle posibilidades de afrontar
con garantias o liderato.
O rival máis duro na carreira por
ser o mellar o 21 de Maio debe
ser o Barcelona. Pasado o seu
particular calvário de fin de ano,
a equipa que Louis Van Gaal
reiventou para resucitar, sen
Guardiola nen os irmáns de Boer, é poderoso en canto ao ataque. A calidade das suas estrelas, alén do costume de gañar
todos os anos, pode servirlle para aproveitar os despistes coruñeses para asaltar a liga. En favor do Deportivo está a obsesión catalana por gañar a Liga
de Campións, obxectivo primordial da directiva de Núñez, capaz de permitir que, por unha
vez, a festa non estea en Canaletas con tal de que non se faga
ao pé da Cit:>eles de Madrid. •

·,
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Concentracións contra
o xuízo a Alberto Naya e
Joseph Ghanime
O MOC convocou unha
concentracións os dias 12 e o
13 de Xaneiro na Coruña para
protestar contra o xuízo
militar, que se celebra o
Xoves, a Alberto Naya e
Joseph Ghanime. Os dous insubmisos levan na prisión de
Alcalá de Henares desde Xullo do ano pasado e o fiscal pide dous anos, catro meses e un dia por un delicto de deserción. Naya e Ghanime ingresaron no cuartel e o abandoaron para non voltar ás poucas
horas. A concentración do Xoves, as dez da mañá, terá lugar na Praza de San
Domingos.+

Solicitan a liberdade
sen cargos
para.Emilio-RomeroA emigracion tivo sobre a demograña piores resultados que unha guerra.

A.N.T.

Xosé M. Beiras eAbel López sinalan aemigración eaprecariedade económica como causas

Un país cqn data de caducidade
millón de persoas", engade o
economista.

-0- PAULA CASTRO

Europa descobre con estupor que se queda sen habitantes. O estado español colócase, xunto con Suécia, entre os paises coa povoación máis vella de Europa, cos índices de natalidade máis baixos do continente e, polo tanto, do mundo. Esta situación, que
agora comeza a preocupar e que se identifica como un problema
que caracteriza aos paises desenvolvidos vense producindo na
Galiza desde hai décadas. Os analistas explican o fenómeno como consecuéncia de novos modelos sociais e culturais. Sen
embargo, Xose Manuel Beiras xa o agoiraba nos anos 60, no
seu traballo Estrutura e problemas da povoación galega. Recentemente, o político e economista ven de completar ese estudo, xunto con Abel López, cunha nova investigación. Os resultados publfcanse no recente libro A povoación galega no século xx.
O estudo do hábitat en Galiza
demonstra que a povoación galega segue a ser maioritariamente rural, segundo a clasificación do INE (Instituto Nacional de Estatfstica), cun tércio
da povoación de máis de 65
anos e unha importante diferéncia entre nacimentos e defunción s. Ademais, Galiza
apresenta uns índices de natalidade dos máis baixos do estado, cunha espectacular caida
nos últimos decénios.
Estas son algunhas das conclusións ás que se chega no traballo A povoación galega no
século xx, recentemente publicado e realizado polo profesor
da universidade da Coruña,
Abel López e polo catedrático
de Estrutura Económica, Xosé
Manuel Beiras.
Os resultados globais desta investigación poderian levar a
equívocos, no caso galega, se
se teñen en contá os resultados
acadados no estudo realizado
polos analistas de Eurostat, no
'"que se advine do progresivo envellecimento da povoación europea, dos baixísimos índices de.
natalidade e das dificuldades
para garantir o relevo xeracional
no continente. Uns dados preocupantes que mesmo levan ao

Eurostat a asegurar que será
necesário flexibilizar as políticas
de inmigración para solventar
este desequilíbrio.
E poderian inducir a erras interpretativos porque mentres a
maioria dos demógrafos, sociólogos e historiadores explican
este fenómeno como produto
dos cámbios culturais e sociais
producidos no estado nas décadas dos 70-80, tanto para Beiras
como para López, no caso galega as causas son ben outras.

Emigración
"A demografía non é un fenómeno biolóxico, senón social" di
Beiras, quen engade que "o
comportamento das povoacións
débese a fenómenos que os
provocan". No caso galega un
deses fenómenos seria a emigración, que se amosa, de feito,
como o que máis ten repercutido na evolución demográfica.
Os dados falan por si sós e López avanza que en Galiza, entre
as décadas dos 50-60 "houbo
unha pe·rda de povoación de
máis de un millón de persoas".
Ese movimento migratório de
cara ao exterior provocou tamén
que na década dos 70 "chegaran a marchar arredor de médio

Facendo un cálculo sobre o fluxo migratório, Beiras conclue
que "no conxunto de centenares
de miles de emigrados, a xente
que emigrou estaba en plena
idade reproductiva". Tendo en
conta este dado asegura que
"se nos anos 70 s,e tiveran. aplicado políticas de retorno dos
emigrados, as taxas de mortalidade e fecundidade
invertiríanse". o
catedrático ainda
avanza outro dad o segundo o
que o retorno
"cos filias pequen os ou na adolescéncia teria
freado ese descenso". A conclusión ao respeito
é que o 20% da
povoación galega
emigrou "e eso
ten peores resultad os que unha
guerra", di Beiras, "porque se
carga a taxa demográfica para o
futuro".

tante caída da natalidade e por
un rego constante de emigración. Resultado desta situción,
prodúcese "un arrepiante avellentamento da povoación", sinala López.

Causas económicas
O presidente da Xunta, coincidindo cos analistas de Eurostat,
lanza receitas pro-natalistas para mudar a situación. Fraga insiste constantemente no problema
da natalidade e
na necesidade
de revitalizar a
demografia. Sen
embargo, para
conseguir ·c alquera tipo de
cámbio, tanto
Beiras como López coinciden en
afirmar que do
que se trata é de
solventar os problemas económicos.

'A demografia

non é un
fenómeno
biolóxico, senón
social" di Beiras,
quen engade
que "o
comportamento
das povoacións
débese a
fenómenos que
os provocan" ·

As causas da
emigración veñen dadas, segundo Beiras,
"pola destrucción
das vías de medernización do
Diste xeito, ao longo do século
xx a povoación galega só mesector agrário, a destrucción do
drou o 37%, co que "se produce · tecido industrial e a dinamitación das bases da demografía
un estancamento", segundo
galega". O político e economista
Abel López, se se compara cos
senténcia que, segufndo nesa lidados estatais, onde se duplica,
ou cos mundiais, onde se cuaña "o país acabará por perecer
driplica. Este fenómeno ven
se o fenómeno dura no tempo".
acompañado ademais por unha
agudización dos desequilíbrios
Na actualidade, o problema do
paro provoca que "a man de
espaciais:
obra cualificada , a mocidade
formada con titulacións superioEn Lugo e Ourense a povoación
res, opte por marchar", di Beiconcéntrase nas capitais e caras, para quen "se non hai solubeceiras de comarca. Este proción política, non hai solución
ceso de concentración ven
acompañado por unha impordemográfica".+

---

A Xunta de Persoal Non Docente de Pontevedra
acordou dirixirse ao xulgado do penal de Vigo para
solicitar a liberdade sen cargos para Emilio Romero. O
insubmiso, que exerce a docéncia, vai ser -x ulgado o
vindeiro 3 de Febreiro
enfrentándose a unha pena
de inabilitación laboral mália que a mili obrigatória será suprimida ·no 2003 (ver
ANT n!? 915). O consello local do BNG de Vigo tamén
se solidarizou con Romero,
mentres que Bieito Lobeira,
deputado nacionalista,
pediu á Xunta que se
pronúncie sobre a pena de
prisión ou privación do posto de traballo. Pola sua parte, en Redondela o colectivo
Casco ten programado para
o Xoves 20 a posta en escena de O Xeneral, polo grupo
Tanxarina, e a leitura de poemas e cancións de Manolo
Pipas e Luís Caruncho. O
Venres 21, o mesmo Romero con Gabriel Sánchez "Pibe" participan nunha mesa
redonda no centro recriativo
e cultural.+

Perfo de catrO mil sinaturas
contra os touros en Vigo
.

1
\

Durante as últimas semanas
os membros da Plataforma
Antitaurina de Vigo ven recollendo sinaturas nas ruas céntricas da_cidade contra un posíbel proxecto de construción
dunha praza de touros en Cotogrande. A recollida deu como froito 3.800 sinaturas, que
se entregaron no rexisto do
concello o dia 1o de Xaneiro,
xunto con seiscentas cartas
de protesta. A plataforma entende que a iniciativa parte
dun grupo de empresários,
pero quer presionar á equipa
de governo para que non
tomen en consideración a proposta, que se refire a uncentro multiusos pero que, segundo os ecoloxistas, agacha unha praza de tauros. Tamén
entregaron cartas ao alcalde
Lois Pérez Castrilllo e ao concelleiro de Cultura Carlos
Príncipe, pedindo inform~ción
sobre cal é o camiño que seguen as negociacións cos promotores da praza. +
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Obiólogo comunista.fara recuperado das cadeas de Franco polos empresários nacionalistas nos anos 40

Faustino Cordón Bonet comezara en Zeltia cos irmáns Fernández López
a novidosa liña de investigación dos fármacos do mar
-0-G. LUCA

Faustino Cordón Bonet, o
biólogo presidente da Fundación para a Investigación sobre Bioloxia Evolucionista (Fibe ), que ven de finar en Madrid con 90 anos e unha extensa obra científica, tora un
dos iniciadores do departamento de investigación da em_presa Zeltia nos anos 40, xunto con Fernando Calvet Prats.

O

Cordón Bonet, o aragonés Mi ~
guel Catalán e Fernando Calvet,
formaron no centro de investigación do Porriño, protexidos polos
irmáns Fernandez López, una
illa de sabios vermellos, probabelmente o único lugar capaz de
continuar naquelas circunstáncias os estilos de traballo do Semi n ári o de Estudos Galegos,
pignorado polos franquistas pouco despois do Golpe de Xullo, e
da universidade republicana.
Cando a sublevación de Franco
contra a República, Bonet era militante comunista e estaba en Madrid onde preparaba a oposición
a cátedra de Química Orgánica.
Na cidade sitiada, tomara baixo a
sua responsabilidade a dirección
do armamento do V Reximento e
rematada a guerra fara un dos
moitos demócratas que procuraron o exflio desde o porto de
Alicante pero cairon nas mans
dos fascistas. Preso durante
anos, adicou o tempo de cadea a
mellorar os seus coñecementos
de alemán, inglés e italiano.
Faustino Cordón entrara en Ze/tia en 1941 , da man de Antón
Fernandez López, daquela presidente do consello de Administración, que pouco antes nomeara director de investigación a
Fernando Calvet Prats, catedrático de Química Orgánica de
Compostela expulsado da universidade pala reacción de direitas. De Fernando" Calvet canta
Antón Capelán no seu livro Contra a Casa da Troya, que fora un
dos asinantes, con· outros 21 intelectuais, do manifesto a prol da
autonomía e nos primeiro anos
30 comezara unha investigación
sobre o aproveitamento da ma-

dos dixitálicos para o tratamento
terápia (IBYS), integrada con ouda insuficiéncia cardiaca; da efetras seis empresas en Antibiótidra sintetizaron diversos composcos S.A., na que os irmáns Fertos simpatico-miméticos que acnandez López tiñan unha participación _do 23%. Zeltia aportou a
tuan sobre o sistema nervioso
Antibióticos S.A. non só capital
central e ao mesmo tempo obtisenon a prática e a capacidade
veran a síntese das sulfamidas; o
da sua equipa de investigación
fármaco de avangarda dos priconstituida nos
meiros 40 para o
tratamento de inprimeiros anos 40
feccións. En temno Porriño. Antipos de hecatombe
bióticos S.A. foi a
éxito actual
da investigación,
segunda compañia do mundo en
Zeltia patentaba
de Zeltia, co
unha das primeivolume de venda
desenvolvement de antibióticos
ras insulinas retarbeta-lactámicos.
dadas do mundo
o de fármacos
e completaba un
O éxito actual de
procedimento para
de orixe mariña Zeltia,
co deseninocular o centeo
v o l veme nt o de
e obter artificalpara o
mente caruncho
fármacos de orixe
tratamento
mariña para aplido que se sinteticación clínica e,
zaba a ergotamianti-tumoral,
sobre todo, dos
na.
biolóxicamente
remóntase
No laboratório de
activos para o
Zeltia, Faustino
tratamento antiiniciativa
tumoral, da firma
Cordón identificou
empresarial que asociada Pharun enzima inactivador da insulina
ma-Mar, remónconfiara hai
ao que chamou
tase á iniciativa
lnsulinasa e esta
que
cincuenta anos empresarial
confiara hai cininvestigación
constituira o seu
en investigadores cuenta anos en
traballo de doutoinvestigadores
coma Faustino coma Faustino
ram ento en Química Orgánica na
Cordón ou FerCordón ou
universidade de
nando Calvet,
Madrid. Ao mesegresados da caFernando
mo tempo, remadeas de Franco
Calvet.
taba un traballo
para iniciar, sen
solución de contisobre as proprienuidade, liñas de
dades do fígado
produción anovade bacallao, do
doras e de granque
esperaba
producir vitaminas
de éxito en todo o
e outros subpromundo. Os Fernandez López de Sárria, confiadutos farmaceuticos, entre eles
pomadas para tratar feridas. No
ron no sabio incorrecto, como al45, o ministério de Educación
cu m a irónicamente Vázquez
invalidáralle unha bolsa para inMontalbán ao comunista Cordón,
un sábio preocupado polos antivestigar nos Estados Unidos.
infecciosos nun tempo de tuberAproveitando a amnistía decretaculosa e confiado ao mesmo
tempo nas capacidades do mar
da pola Ditadura despois da caípara producir proteínas que alida do 111 Reich, un efímero cámbio de cara, forzado pola embaiviasen horas de caréncias, aillaxada norteamericana coa promemento e fame. Dunha banda a
guerra e a marte, doutra a consa do recoñecimento internacional de Franco, Faustino Corfianza na paz e no melloramento
dón continuou os seus traballos
material partir da natureza e a
no Instituto de Biología y Sueroinvestigación.•

Retrato

de Faustino Cordón e
boletin editado
polos
laboratórios Zéllia
en galego.

á

ga do peixe. O bioquímico catalán era dos que crebaba a norma burocrática da universidade
galega e se comprometía cunha
liña de investigación de utilidade
direita para o país e próxima a
sua producción industrial.

lntelectuais perseguidos
O lugués Antón Fernandez, que
usaba coma o seu pai o alcume
de Antón de Marcos, tora tamén
represaliado polo seu compromiso nacionalista e republicano (fóralle proibido, por exemplo, exercer coma enxeñeiro de camiños),
acubillou nas empresas e institucións criadas por el e o seu irmán a intelectuais de esquerda
perseguidos, coma Ricardo Carvalho Calero, Alvaro Gil, Valentín
Arias, CaJvet Prats, Faustino
Cordón, e, andando o tempo,
Bernardino Graña e Xosé Luis
Mendez Ferrin entre outros.

Antón Fernandez salvaba para a
empresa farmacéutica do Porriño, fundada a partir dunha escisión do Instituto Miguel Servet,
dous importantes investigadores
que no panorama desolado da
posguerra fixeran lago de Ze/Ua a
primeira produtora do Estado de
alcaloides procedentes do caruncho do centeo asi como de estractos hepáticos procedentes do
mar e do gado vacún. Nos comezos da 11 Guerra Mundial, nunha
situación de bloqueo internacional do govemo fascista, o laboratório porriñés puxo en marcha unha liña de preparados farmaceuticos de orixe animal, coma extractos hepáticos, insulina,
sales biliares e aminoácidos. Da
riquísima flora galega, que merecera no ano 1905 o calificativo de
única no mundo polo diversa e vizosa, nas páxinas do catálogo do
especialista Baltasar Merino, extraeron a dixitalina e os glucósi-

Roma vive no caos desque Xoán Paulo 11 inaugurou oAno Santo

Xubileo 2000, diñeiro fresco para o Vaticano
-0-C.L.

Ainda cando espernexaba o Xacobeo/99 nas ruas de Compostela, que apresentaba colas
enormes que percorrian coma
un serpentín todas as Prazas
que protexen a catedral, o 25 de
Decembro pasado, en Roma, o
papa Xoán Paulo 11 inauguraba o
Xubileo 2000. Oeste xeito dáballes paso aos peregrinos para
que se achegasen a tomar o
perdón que a capital italiana
concede só unha vez cada 100
anos. Mais só a médio mes daquela abertura, os sete outeiros
da Urbe son un formigueiro ado-

ecido, no que o caos circulatório
e organizativo governa. A cúria
faise a despistada, máis preocupada por contabilizar os grandes benefícios que está recibindo o Banco do Vaticano.
A Axéncia Romana para a preparación do Xubileo prevé a
chegada até o 6 de Xaneiro do
próximo ano de 30 millóns de visitantes, que deixarán ao redor
de 340.000 millóns de pesetas
só en concepto de pagos aos
servizos previstos pola lgrexa.
De entre estes destaca o kit do
peregrino, composto por unha
vela, unha tarxeta telefónica de

80 pesos, unha viseira, unha camiseta e un libriño coas ensinanzas do Papa; todo isto por
sé 1.200 pesetas.
Mais os recordos non son o núcleo forte das previsións de gaño
por parte do Vaticano. A Santa
Sé asinou un contrato con 14 empresas diferentes para xestionar
o logotipo oficial do Xubileo. Ainda que, tal e como informa, para
o-xornal Gara, Roberto Valencia,
estas sociedades teñen proibido
falar de canto percibirá o Papado
das' suas vendas, calcúlase que
a lgrexa recadará aproximadamente o 8 por cento dos benefí-

cios. O Comité Central para o Xubileo xa adiantou que a meirande
parte irá a parar ao Fondo de Solidariedade do Vaticano, "para financiar actos benéficos e sufragar a viaxe dos peregrinos chegados de países pobres", tal e
como adiantou o Papa Wojtyla no
seu discurso de inauguración.
Ao contrário do que pasou co
Xacobeo, no que a lgrexa tivo un
papel menor, sempre supeditado
á xestión da Xunta, en Roma, o
concello e mais o Governo ocupan un papel secundário no proxecto relixioso. Demasiado secundário, quizais, tendo en canta

o caos criado na cidade desde o
Nadal. A chegada de peregrinos
ultrapasou calquer previsión e o
difícil tránsito que sofre habitualmente o Vaticano multiplicouse
por trinta, facendo case imposfbel a circulación rodada. Por outra banda, todos os organismos
adlcados a controlar e facilitar o
rito de reconciliación con Deus
están fracasando e o resultado
son colas infindas, colapsos que
poñen en perigo incluso as vidas
das persoas e un problema social e incluso sanitário que ameaza con facer fracasar o "grande
negócio" que prepararan na capital do Lázio. •
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AFederación
de Municipios Cataláns
deixa a FEMP
Lago do seu efémero paso
polo organismo que convoca a todos os concellos e
d~putacións do Estado español, a FEMP, a
Federación de Municípios
Cataláns abandonou a sua
estrutura. A medida débese
á exixéncia de diversos critérios federalistas na composición e nos traballos da·
FEMP. Os concellos
cataláns incluso admitiron o
seu interese en participar
activamente na FEMP,
sempre e cando se admitan
as diferéncias entre as nacións do Estado. Esta decisión tomouse no último
Consell celebrado en Olot,
logo da proposta de Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya-Els Verds. +

O Primeiro Ministro, António Guterres, compareceu o 5 de Xaneiro na Asemblea para explicar o programa da Presidéncia da UE.

DANIEL ROCHA/O Público

As negociacións para oingreso de novos estados intensificaranse na presidéncia portuguesa

Guterres propón unha renda mínima
'para todas as familias' no território da UE
ra o ensino secundário é o praros seis meses as . nego ciacións de adesión de Romézo que o governo portugués
Aos parlamentários portugueses parécelles que ostentar a considera preciso para implannia, Bulgária, Lituánia, Letónia,
presidéncia da Unión Europea durante o primeiro semestre do tar Internet en todas as escalas
Eslováquia e Malta,' tras as de2000, non solventará os problemas da pesca e do agro no pa- europeas. Asegura Guterres
cisións tomadas polo Consello
fs. Asi llo comunicaron a António Guterres os deputados da que, ademais de un curto peEuropeo de Helsinki. Guterres,
oposición na última sesión parlamentária, o día 5 de Xaneiro.
riodo de tempo, tampouco setodo optimismo á hora de amGuterres compareceu para explicar as suas propostas na UE rán precisos moitos cartas xa
pliar a UE, manterá reunións
sobre emprego e ampliación na Unión, mentres que a cámara que as empresas están disposcon moitos dos diplomáticos
esperaba ouvir medidas concretas sobre a economía de Portu- tas a colaborar
dos estados asgal. Ingresos mínimos para todas as familias europeas, própon
se existe unha
pirantes durante
o primeiro ministro portugués, agora tamén presidente da UE. demanda unánio vindeiro mes
me. Guterres Os portugueses de
Febreito .
"Vostede é ante todo o primei- terres sostén que, por un lado,
asegura
que
Pendentes están
queren un
duas compañías
ainda a integraro ministro de Portugal", recrio euro é moito máis débil que
xa se ofereceron
ción de Turquía
minoulle o deputado do PSD,
o dólar, o cal o fai menos commodelo de renda e o remate dos
a cumprir a proDuráo Barroso, ao primeiro mipetitivo, e, por outra, que esta
mesa eleitoral
procesos· negonistro Guterres. Na Cámara
debilidade se traduce nun au.social
realizada na sua
mento do desemprego. A preaproveitaron a comparecéncia
con
ci ad ore s
semellante ao
campaña
de
Chipre, Eslovépara cuestionar as consecuénsidéncia portuguesa da UE vai
abrir de balde un
Estónia,
cias da política comun no agro
lanzar un documento este
pasto en marcha nia,
millón de endeHungría, Polónia
portugués, exixindo que neste
mesmo mes para abrir un derezas de correo
periodo de presidencia se ree
República
bate posterior ao cúmio de Lispor eles,
electrónico . Conmate co embargo sobre a carboa. Os resultados obtidos seCheca. Todas
tinuando no teestas candidatune de vacun. Asimesmo, as
rán validados polo Consello no
denominado
rreo da educacuotas pesqueiras foron obmes de Xuño
ras coinciden
"ingreso familiar cun periodo de
ción, a presidénxecto do debate , aind a que
ci a portuguesa
reforma das insGuterres insiste en que as
Cobertura social
mínimo"
aspira a solventitucións europecuestións incluídas na axencia
tar as deficiénas, negociacións
A presidéncia europea en
semestral retírense a unha escias existentes
tratexia de defensa do sector.
mans de Portugal servira, senas que estados
no recoñeceNo programa elaborado por
gundo anunciaron, en incidir na
membros como
mento de calificacións e de peidea de que as familias sen coP0rtugal sinálase a promoción
Portugal pretenden ter máis
riodos de estudo entre os aluvoz nunha organización desedun debate "sobre a vertente
bertura social teñen que percinas dos diferentes estados.
. ñada para os seis membro~
externa da Política Comun das
bir uns ingresos mínimos. Quefundadores.
Pescas, no sentido da definiren os portugueses un modelo ·
ción dunha nova estratéxia eusemellante ao posto en marcha Ampliación e África
António GL.iterres incluiu no
ropea, no que se retire á análipor eles recentemente baixo a
Mália as críticas verquidas no
denominación de "ingreso famis e de custo/benef ício dos
programa d~sta presidéncia
Congreso polo PCP, a presidénacordes de pesca con terceisemestral a Africa, continente
liar mínimo". O mesmo debate
cia europea coincidirá coa reuros países".
eslreitamente vencellado a
xa entrou na axenda de antenión dos ministérios de Defensa
riores cúmios sen chegar máis
Portugal e, sen embargo, esde cara a avanzar máis no dequecido pola UE. O primeiro
LJn dos grandes eventos a oralá, ainda que agora Guterres
seño do innomeábel "exército
ganizar durante a presidéncia
ministro quer lanzar o debate
insiste en que sexa a Comisión
europeu". Portugal amósase
da UE é o Cúmio sobrn Emno seo_da Unión para reforzar
Europea quen deseñe prograpartidário de reforzar a chamaprego, Coesión social e Como dialogo político cos estados
mas sociais e propocione insda área de Política Externa e de
africanos e para mellorar as
petitividade "para unha Europa
trumentos aos· paises que for7
Seguridade Comun.
da innovación e do coñecimencondicións de integración das
man a UE.
economías africanas na econoto", que se vai desenvolver no
Tamén se incluen nos vindeimes de Marzo en Lisboa. Gumía internacional. +
Por outra parte, dous anos pa-0- A. ESTÉVEZ

O PP represalia
os mentores
da Lei de Estranxeria
O ministro de Traballo,
Manuel Pimentel, e a
secretária xeral de Asun- '
tos Sociais, Amalia
Gómez, anunciaron que
non se apresentarán ás
próximas eleicións xerais
e que diminuirán a sua
presenza na vida política
pública. En ambos os casos, esta decisión débese
ao papel representado na
redacción e aprobación da
nova Lei de Estranxeria. O
proxecto aprobado
finalmente -cos votos do
PP en contra- foi preparado .desde o Ministério de
Traballo e Pimentel e Gómez foron dous dos seus
principais mentores.
Finalmente, as teses de
Mayor Oreja triunfaron e
deixaron tora de xogo as
ideas sociais máis ·
reformistas dos agora defenestrados. Os ministros
de Defensa, Eduardo
Serra, e de Asuntos Exteriores, Abel Matutes,
tamén decidiron abandonar á .s ua carreira
política.+

Caruana convoca.
. eleicións en Xibraltar
para o dez de Febreiro
·o mfnistro principal de
Xibraltar, Peter Caruana, do
Partido Social-Demócrata
(tendéncia conservadora},
convocou eleicións para renovar aos quince membros
da cámara lexislativa o vindeiro dez de Febreiro. Nengun dos dous principais partidos, Social-Demócrata e
Laborista do ex ministro
principal Joe Bossano,
formula a posibilidade de
modificar as suas relacións
co Reino Unido, ainda que
Caruana pretende transformar o Peñón nun território
dependente da Grande Bre·taña en lugar de ser unha
colónia. Oeste xeito , non haberia opción a nengunha
descolonización e entrega a
España.+
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Serra afirma que actuará se 'queren arrebatarlle aEspaña parte do seu território'

'O Exército entra no debate constitucional
~B.

ameaza directa ao proceso que
se abriu en Euskal Herria".

LAXE

O ministro do Exército, Eduardo .Serra, amparouse na Constitución para ameazar coa intervención militar. "Se houbese un movimento para querer
arrebatarlle a España unha
parte do seu território, para
eso está a Constitución, que
di que actuen as Forzas Armadas", afirmo u nun acto que
sustituia á Pascua Militar. Os
partidos nacionalistas comparan ao ministro con Franco.

Aznar e Fraga
T amén o PSOE criticou non só
estas verbas do ministro, senón
toda a campaña "constitucionalista" que esta desenvolvendo o
PP como eixo central do seu
discurso eleitoral. Almunia acusou a Aznar de querer apropriarse da Constitución cando
foi o último en defendela e de
rachar as reglas democráticas.
O candidato socialista afirma
que Aznar quer realizar coa
Constitución algo semellante ao
que o que fixo coas empresas
públicas: privatizala. Almunia
considera que o discurso de Aznar recorda moito ao que realizaban alguns membros do seu
partido cando defendían (en referéncia a Fraga) que só podia
existir un partido en España.

O PP vai centrar a sua campaña
eleitoral na defensa da Constitución de 1998, tendo preparado
como acto principal da precampaña un de loa constitucional. José
Maria Aznar afirmou que "propugnar mutacións da Constitución,
como se o acordo constitucional
estivera superado, é un fraude
aos cidadáns que a aprobaron.
Aznar arremeteu contra todos os
que propoñen "federalismo, confederación, soberanía compartida,
autodeterminación, dereitos históricos e colectivos ... ", pedindo que
expliquen "o que significan eses
conceitos e a que abrigan".
Pero o ministro de Defensa,
Eduardo Serra, foi moito máis alá
e, nun acto emblemático para o
Exército como é a Pascua Militar,
puxo ás forzas armadas como garantes da unidade de España,
ameazando con elas. No acto, que
sustituia ao tradicional do 6 de Xaneiro, pala marte da nai de Juan
Carlos de Barbón, estaba presente
o rei e toda a cúpula militar.
Serra advertiu no seu discurso
que se existira a posibilidade de
que España perdera parte do
seu território, actuarian as Forzas Armadas, segundo se contempla na Constitución.
Estas manifestacións, tanto polo
seu contido, como polo lugar e o
momento eleitoral, suscitaron
primeiro a preocupación e, logo,
o rexeitamento de todos os partidos da oposición, nacionalistas
e non nacionalistas.

As reaccións
O parlamentário do BNG, Francis-

O Ministro do Exército, Eduardo Serra.

ca Rodríguez, considera que as
palabras pronunciadas por Eduardo Serra supoñen "unha ameaza"
e son moi graves por interferir no
debate político que está levando
as nacións do Estado, sobre todo
Euskadi. Rodríguez, despois de
referirse a que estas verbas demostran a necesidade de reformar a Constitución en artigas coma o 8.1, que situan ás forzas armadas como "garantes da unidade da pátria", calificou as palabras
de Serra como "parafascistas".
O conseller da Presidéncia da
Generalitat, Xavier Trias, calificounos pola sua banda, de "alucinantes" e "preconstitucionais,
pois semellan ser feitas antes
de 1975 e non agora".
Para o voceiro do PNV no Congreso, lñaki Anasagasti, Serra
realizou unha análise semellan-

XAN CARBAUA

tes ás que facia Franco, que,
"cando algo non lle gastaba, poñía ao Exército a solucionalo".
Anasagasti aconsellou a Serra
que reflexione sobre a España
que queren construir, recordándolle que "unha pátria non pode
estar asentada sobre os coitelos
militares, senón sobre a libre
aceitación dos cidadáns".
Para a . tamén deputada basca,
Begoña Lasagabaster (EA) o
ministro Serra antepón "a violencia ao diálogo, primando a
forza fronte á vontade democrática dos cidadáns". Para avoceira de EA as verbas de Serra
"rezuman ódio".
Desde HB interpretaron o discurso do ministro ligado aos intereses armamentísticos e colocados
por estese pala presión do Exército no seu pasto, como "unha

Desde o PSOE recórdanlle ao
PP que a metade dos seus membros no Congreso se abstiveron
cando se votou a Constitución,
como Fraga queria reformala ao
dia seguinte xa para sacar o término nacionalidades e o artigo de
José Maria Aznar, a fins dos
anos setenta en Logroño, loubando as ideas do líder falanxista José António Primo de Rivera.
As verbas de Serra levantaron
tanto remuiño que o ministro tivo que aclarar que a sua referéncia non ia por Euskadi, pois
agora non está en perigo o território, "senón unha opción entre
armas e turnas". Pero na explicación voltou a empregar términos inxuriosos, como afirmar
que el é patriota e que a diferéncia entre nacionalista e patriota
está en que o "patriotismo é o
amor á terra de un e o nacionalismo o odio á terrado veciño".
Canto máis avance a campafía
eleitoral máis empregará o PP a
idea de España medieval, retomada pala xeneración do 98,
con Ortega á cabeza. O seu discurso é tan ultramontano que,
como no caso de Eduardo Serra, é acochado polos médios
máis afíns.+
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lndixéncia
É falso que na Meseta, no páramo desde o
engaiolados pola ONG de tumo, que acle,
que se go~ema o Estado, ficasen sen algun,
mais desgrava e olla que calquer dia te fan
ha ideia. E faJso que o relativismo moral o
presidente de Greenpeaceí é,vos asi de in,
alague todo. E falso que non haxa quen ou,
tegradora a ldeia, a nai de todos os consen,
se leccionar ás masas, impartir doutrina, es,
sós mesetários, poderiamo, la sintetizar asi:
parexir unha nova boa. Si hai alguen. Si o moderno é a uniformidade, a minoría
hai un novo radicalismo. Unha ideia trans~
uniformiza e a imensa maioria da Humani,
versal que convoca a todos os que pintan dade é uniformizada.
algo no Estado, por empregarmos a xíria do
extinto Pepe Borrell, o do éfeito pouco du,
É tan así que un escritor que teoricamente
radoiro. E esa ideia, podemos dicer a Ideia
se postula no trinque mediático como un
en singular porque non teñen outra, é im,
outsider finda tamén por abrazar a Ideia,
par, convoca a telefónicos ceifadores de
mesta como a brétema, indiscriminadora
stock options, ultraliberais anarcoides que como un andazo. Javier Marías, o pretenso
soñan con derrubar o Estado e viven de dar
rebelde de ares aristocráticos, custódio da
aulas nas universidades públicas, posmoder,
ortodóxia faulkneriana e azoute de colegas e
nos amadores de Almodóvar, siareiros das
críticos, non' perde oportunidade de buscar
a liña de menor resisténcia (¡que ousadia
sagas galácticas, rapaces ben do bairro ma,
drileño de Salamanca que lembran saudo,
mallar no nacionalismo nun diário espa,
sos o "Pujol, enano, habla castellano", cati,
ñol!) e zorregar a cotio ao pérfido naciona,
- vos-ben intencionados de baniadas-ebreiras- - -lista, agor-a-e -nacionalista é 0 mau- oíicial 1 ·-

ERC, PSC e IC
· xuntos ao Senado
O Partit Socialista de
Catalunya (PSC-PSOE)
pechou un pacto con
Esquerra Republicana de
Catalunya para elaborar
unha lista conxunta para o
Senado coa que concorrer
ás eleicións xerais do
vindeiro 12 de Marzo. Ao
pacto sumarase Iniciativa
per Catalunya-Els Verds.
De momento hai acordo
sobre os primeiros postas,
asi, os socialistas
encabezarán as
candidaturas nas catro
circunscripcións eleitorais e
os republicanos serán
segundos en Tarragona,
Lleida e Xirona. Iniciativa
terá un posta nas listas
máis outr9 que pacte co
PSC pala cesión deste
último partido. A esquerda
catalana no Senado
formará grupo distinto do
PSOE. Para o Congreso ,
sen embargo, non hai
pacto.+

Acusan a Rafael Vera
de enviar
unha carta bomba
Durante a vista da causa
contra o ex alto cargo do
Ministério do Interior co
PSOE, Rafael Vera,
procesado polo
encubrimento do asasinato
dos independentistas
bascos Lasa e Zabala; o
avogado das familias das
vítimas lembrou a orde que
Rafael Vera deu para que
se enviase unha carta
bomba ao letrado. O
avogado de Herri
Batasuna, lñigo lruin
lembrou que o ex director
da Garda Civil, Luis
Roldán, foi quen afirmou
no seu dia que Vera dera a
orde de enviar a carta
bomba. Daquela, os
procedimentos dos GAL
cobrian todo tipo de actos
terroristas.•

Mália a oposición de PNV
e EA, EH irá con lemas
'
proprios
á manifestación pola paz

.

Mália ao rexeitamento
amasado polo PNV e Eusko
Alkartasuna, Euskal
Herritarrok asistirá con lema
e consignas próprias á
sempre ten que haber un malvado a mao pa,
manifestación que PNV, EA
ra que o drama continue e non decaía a
e 1U convocaron para o
atenzón do persoal no pátio de butacas.
Sábado 15 de Xaneiro en
Silbo sob o lema: "Pola paz.
ETA párate. Governos
Felizmente, a Ideia é dunha indixéncia es,
español e francés, moveos,
pantosa e non hai quen a salve, por muito ta,
Euskal Herria ten a palabra e
lento literário que teñas, e muito menos se es
a decisión". EH, pala sua
un intelectual diletante, deses que agora
banda, leva o lema:
acostuman falar de todo ( lareteiros multidis,
"Democrácia basca, presos a
ciplinares) cunha displicéncia abraiante,
casa,
tora de aqui, Euskal
sempre a dar a impresión de que che fan un
Herria ten a palabra e a
favor se che conceden unha entrevista.
decisión". Ante a atitude de
EH, o PNV dixo que EH non
Indixentes, os sustentadores da taÍ Ideia se,
ten autonomía para pedir
guen prisioneiros do espellismo de acreditar
publicamente a ETA que
que os povos non existen, que só existen os
pare e EA denunciou que EH
indivíduos.
non respeta a convocatória
unitária e pediulle que, para
E, porén, segue sen ser o mesmo ser curdo
iso, organice un acto próprio
que turco, ,africano que europeu, hispano que
á marxe das outras forzas
wasp, galego qtle espaftolI:'+: - -_
i:. & ~ ~ 1 palíttcas: +
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Axuíz Servini detén a9stJboficiais econsegue declaracións de arrepentidos

Axustiza arxentina

desmascara a trama de·roubo de nenos
*CÉSAR LORENZO GIL

A impunidade coa que se moveron os militares participantes na represión durante a ditadura arxentina parece que
chegou á sua fin. Polo menos
nun dos seus aspectos. A
xuíz María Servini de Cubría
deulle un golpe de leme ás
suas investigacións sobre
este tema logo de ordenar a
detención de nove suboficiais da Armada grazas ás
declaracións de vários arrepentidos dispostos a denunciar os seus ex compañeiros.
Os primeiros resultados das
pesquisas de Servini confirman as teses defendidas potas Nais e Avoas da Praza de
Maio desde hai duas décadas. Ademais', significan o
achado do fio que pode conducir á implicación definitiva
da Xunta militar nestes crimes.
A maxistrada arxentina, que levaba vários anos detrás dos militares para averiguar até que
ponto se traficaba cos meniños,
arrincados case que literalmente
do ventre das suas nais nos próprios centros de tortura. Mais foi
a partir da pasada semana cando, lago de recibir vários testemuños de implicados arrepentidos, ordenou que fosen detidos
nove suboficiais da Armada, todos eles moradores dunha urbanización deste estamento na cidade balneária de Mar del Plata.
Tal e como publicou o xornal bonaerense Página/12, todos os
detidos e viciños compartían
proles de dubidosa procedéncia,
feíto que vai ser investigado ,
chegándose incluso á proba do
ADN . Evelyn Karina Vázquez ,
supostamente tilla do mariño Policarpo Vázquez, agora en prisión, será a primeira moza que
se someterá a esta análise. Reclamada por Angélica Bauer e
Inocencia Pegoraro, as suas supostas avoas biolóxicas, se resu Ita certo que é tillo de dous
desaparecidos no cuartel de Mar
del Plata, darase por confirmado
que si existen vestíxios daquela
época terríbel que foron criados
polos mesmos que asasinaron
os seus verdadeiros pais.

24 DE MARZO 1976 ~ 20 AÑOS ~ 24 DE MARZO 1996
l0óNDE ESTÁN NUESTROS NIETOS?

A OTAN falsificou imaxes

da guerra do Kósovo
A OTAN recoñeceu
publicamente que se
falsificaron as imaxes dun
ataque de avións
estadounidenses a un tren
de refuxiados co fin de
xustificar este ataque diante
da opinión pública. A
organización militar deulles
asi a razón ás informacións
vertidas polo diário alemán
Frankfurter Rundschau, que
se fixera eco dunhas
declaracións dos próprios
pilotos dos avións atacantes.
A OTAN afirmou que se
manipularan as imaxes
gravadas potas cámaras que
levaban as próprias bombas,
triplicando a sua velocidade,
para substentar a tese de
que o convoi de civis
apareceu de socato no ponto
de mira das aeronaves
atlánticas.•

uador, ao bordo
do colapso, dolarizase

As Avoo.s da Praza de Maio veñen reclamando polos seus netos desde hai tempo.

A prática do roubo de crianzas
parece que foi sistemática e
afectou a unha gran parte dos
graos médios do Exército arxentino, sobre todo nas armas máis
relacionadas coa tortura e o asasin ato dos denominados "subversivos". Segundo o testemuño
dun arrepentido, ao que tivo acceso Página/12, a entrega de
nenos de desaparecidos facíase
cunha crueldade inhumana. "Repartíanse coma gatiños. Só se
recollian os que eran acabados
de nacer e ben brancas. Os que
eran moreniños ou ben crecidos
desaparecían. Mataron rapaces
de 11 e 12 anos". Moitos matrimónios incapaces de teren tillos
pedíanlle a un torturador coñecido como El turco nenas como
quen vai ao supermercado. "A
unha família tróuxolles unha meniña, pero eles preferían un varón, asi que El turco devolveu a
cria ao cuartel e cambióullela por
un nena", afirmaba esta mesma
testemuña.

Partos de morte
Todas estas informacións que
tenta facer demostrábeis María
Servini foron unha das grandes
armas dos colectivos de loita a
prol dos desaparecidos. As Nais
e as Avoas da Praza de Maio pelexaron durante vinte anos para
conseguir que a xustiza arxentina, calada á forza lago das leis
de Obediéncia Debida e Ponto
Final, encontrase a forma de atapar os culpábeis dos rQubos de
meniños e dilucidase as responsabilidades dos altos estamentos
militares e das institucións cómplices, como .a lgrexa Católica.
As testemuñas das práticas de
asasinato de masa, como os voo s da morte, xa comentaran
anos atrás como era que operaban os torturadores no caso das
mulleres embarazadas, moitas
delas secuestradas unicamente
co fin de quitarlles o bebé. "Na
base de Mar del Plata había un

MA:-\UEL ALO:'\SO

enfermeiro chamado Romero",
conta unha testemuña, "que se
encargaba de servir de comadrona. Drogaba as mulleres que
ian parir, extraíalles o neno e
ainda insconscientes subíanas
ao .avión e botábanas ao mar".
As cifras que manexan os colectivos de apoio aos desaparecidos
calculan que hai vários milleiros
de nenos que foron arrebatados
aes seus pais antes de estes ser
asasinados. As avoas Estela
Carlotto e Katy Almeida xa explicaran nunha entrevista concedida
a A Nasa Terra (Nº 710. Xaneiro
de 1996) que estaban realizando
traballos para criar unha base de
dados na que poder incluír información xenética das famílias represaliadas. Con este banco, que
estará aberto a calquera até o
2050, preténdese que moitos mozos que teñen agora entre 20 e
24 anos coñezan realmente o seu
pasado e se atopen finalmente
coa sua verdadeira estirpe.•

Ecuador vive a piar crise
política, social e
económica desde o verán,
cando a folga xeral en
contra da política do
presidente Jamil Mahuad
estivo a piques de
provocar un golpe de
estado militar. Outravolta
as protestas na rua en
contra da política
ultraliberal de Mahuad
deixaron o país nun estado
de precolapso que xa se
cobrou as suas primeiras
vítimas. Mahuad decidiu
admitir a demisión do seu
governo en pleno á espera
de poder asinar algun
pacto coa oposición que
evite un golpe do Exército.
Para frear a crise
económica -propiciada
polas exixéncias do FMl-adoptouse a dolarización,
devaluando o valor do
sucre 5 veces. O direitista
Mahuad, que chegou ao
poder logo da crise do
gabinete de Bucaram,
mantén unha inflación
anual do 60, 7 por cento e o
PIB caiu o ano pasado nun
7 porcento.+

Adireita alemana
atravesa·a pior crise
desde 1945

A confesión de Wolfgang
Schaeuble, presidente da
CDU, de que percibira unha
doazón de 9 millóns de
pesetas do traficante de
armas Karl-Heinz Schreiber
ro, e no seu próprio terán que andarse con
A T erceira Via de Blair e Straw dá para tecer unha comisión da OEA ven de decidir que o
no ano 94, significou o ponto
coidado porque as heroicas organizacións de
asesinato do diplomático español Carmelo
e destecer en asuntos de crimes de lesa hu,
de arranque dunha fonda
aboas, nais e fillos de desaparecidos. vannos
manidade. Os mortos non reclaman a xustiza Soria debe ser revisado xudicialmente, pon,
crise neste partido direitista
perseguer sen descanso, e se poden, metelos
do en entredito a liberdade de actuación da
máis que polos seus familiares e as persoas so,
alemán, envolto no maior
xusrtiza
chilena,
Londres
decide
que
Pino,
en
prisión.
lidárias. Pinochet levaba de portaestandartes
escándalo de corrupción da
chet non só non é extraditábel, senón que o
a Margaret Thatcher, que pasaba dos crimes
República Federal.
libera de todo tipo de compromisos coa xus,
espeluznantes e a licenciatura en torturas,
O triste vai ser comprobar como o grupo de
Schaeuble afirmou que el
tiza chilena, á que lle ahonda aplicar, se as
desaparicións e crimes de presidentes demo~
presión pinochetista prepara os fastos de
non tiña nada a ver co
causas se poñen mal, o mesmo argumento de
cráticos do augusto ex xeneral. E Blair e
benvida ao sátrapa. Ao mellor, daquela, pá,
escándalo e responsabilizou
saúde dos británicos.
salle a Pinochet, cando chegue en cadeira de
a secretária do partido e a
,. Straw baixaron a frente e a seguir.
rodas ao aeroporto de Santiago, que bota a
Helmut Kohl de xestionar
O máis vergoñento é a coidadosa eleición da
Ben é verdade que ao asunto hai que verlle a
andar como o poeta cubano diside~te, Ar,
unha caixa oculta de diñeiro
data do anúncio, a cinco días das eleicións
volta positiva. A impunidade xa non vale
mando Valladares, quen en arribando a Ma,
negro. Mais a opinión
presidenciais chilenas, que poden ser o trun,
para circular Ubremente polo mundo. Os mi,
drid botou a correr desde o avión. Blair e
pública xermana non ere no
fo dun camuflado Lavin, pinochetista do
litares arxentinos procesados por Garzón, e
Straw verán ao vello sen saude, vestido de
político e alguns xornais
Opus Dei, a prelatura que deu cobertura ide,
reclamados via Interpol, terán que gardarse
xeneral e recuperando o xesto duro. A BBC
apontan que "este tema é só
olóxica ao crime de 1973 en Chile. Cai;i.do
~oito de sair de compras a un país estranxei,
transmitirallo á hora do té.•
a cabeza do iceberg da
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Pinochet na gaiola
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1 Chama un ·
1 inspector. Investiga
na barra du n bar
unha festa
fraudulenta de
Anovello. "Como
era?" "Asi coma
vosté .de alto pero
máis novo". "Falaba
galego?", inquire
Maigret
agudamente.

A operación
C~stro,

•

paradigma
da politica anticaciqui I de Fraga,
1 foi boa para
consolidar unha
alianza exemplar
entre o alcalde
procesado .de
Ponteareas e o PP.

Rafael Vera
repr~senta

o
vangardismo
tecnolóxico do GAL,
coñecido coma
Tele-GAL. Pretendia
xubilar dignamente
aos mercenários e
mandar bombas
por correo.

<

Para Mariano

)

n

O pasado 7 de Xaneiro o Foro Lu- .
zes de Galiza deu a coñecer un
manifesto intitulado Hespaña que
desexo analisar a continuación.

1

_,

s

Luzeiros

Rajoy, o seu
partido, comparado
con outras siglas,
ten unha
característica que
val ouro: defende o
mesmo en todas as
autonomías.
Tradución: un
pantalón
autonómico unisex
e de tallél única

De entrada, como se explica
que ao longo dun manifesto que
reclama un futuro político galega en liña co pensamento de
Castelao non se defina expresamente a Galiza como nación
nen unha soa vez? Podemos
supór que os
señores luzeiros teñen un
xeito elíptico Entende o Foro
de escrever e
cada vez que que asolución
alude-n a un
federal é aúnica
"estado multinacional" e a posíbel? Epor
unha "pluralicerto,que
dade
na. cional" están opinión lle
nomeando a
existéncia da merece a
nación gale- propostade
ga. Pero o feíto de admitir a reestruturación
mesma, non do Estado que
implica acaso
unha reflexión plantexaa
crítica sobre a Declaración de
falta de reco?
ñecimento· xu- Barcelona·
rídico-político
de tal nación
no seo do Estado español?
Resulta moi sinxelo salientar as
virtudes democráticas da Constitución e do Estatuto pero, a
que vén esa fuxida de calquer
análise sobre o tratamento da
cuestión nacional na Constitución? Supoñemos que o Foro
considera a Galiza unha "nacionalidade" do artigo 2º, e xustifica en tal status a sua proposta de reestruturación do Estado
pero, en que consiste exactamente tal "nacionalidade"?
Apoia o Foro unha definición
constitucional das suas características? Apoia o Foro unha definición expresa do número das
"nacionalidades", toda vez que
Aragón, País Valenciá e Canarias xa se teñen sumado ao clube vía modificación estatutária?
Por que se nega o Foro a tratar
estas cuestións?
Para os luzeiros non existe o dire i to de autodeterminación;
existen sucedáneos (a procura
dunha "cidadanía democrática
nun estado multinacional" e
dunhas "institucións dé governo
flexíbeis e axeitadas tanto ao
mantenimento das diversas
identidades lingüísticas e culturais canto aes noves cenários
dunha economía aberta") que
torpemente matizan o aplauso á
Constitución e a. un Estatuto que
non avalian e cuxa reforma, releitura ou modificación non propoñen pero, ironicamente, aceitan para Euskadi e Catalunya.
Pode-se sobreentender que o
Foro desexa que se actúe en
función da correlación de forzas
actual, negando prioridade imediata ao direito de autodeterminación, pero a reclamación táctica dun mínimo asumíbel polo
sistema ("institucións flexíbeis e
axeitadas") supón para o Foro
que hai que renunciar xa agora
ao máximo estratéxico que o
sistema rexeita (direito de autodeterminación)? Quer o Foro situar o autogoverno galega actual dentro dun marco político
no que o naso povo non teña a
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"necesidade" de exercer tal direito? O léxico seria reclamar
este direito -coma direito constitucional, con precisión do suxeito político que o exerce coma
mecanismos legais ao efecto,
de tal maneira que Galiza sexa
quen de decidir que relación desexa manter co Estado español.

En apoio de
Milucho Romero

Calquer persoa que pasase polo exército sabe que a defensa
non é o seu obxectivo; se non é
a defensa dos economatos, os
saldos lacazaneados, as farmácias e hospitais militares , as
O Foro sinala con entusiasmo
cantinas, as vivencias gratis, os
telegráfico que "cabe avanzar
clubes privados, as comisións
nunha dirección abertamente feilegais, o machismo, a violénderal" cara un -''federalismo asicia, os crucifixos ou os delírios
métrico" e que esta será "a mede autoridade. O verdadeiro
llor maneira de defender o pluobxectivo dos
ralismo nt.in estado multinaexércitos é
cional". Moi ben, que pasos polípedagóxico, e
ticos hai que dar para chegar a
baséase en
isto? Hai que reformar a ConstiMilucho, que é
aprender subtución oú non? E o Estatuto?
m is i ó n. Non profesor, seguirá
Que tipo de Estado federal seria
humildade,
desexábel: o belga, por exemadefender a
que seria de
plo? Que atribucións deberia ter
todos con to- igualdade as
Galiza nese Estado? A sua adsdos, senón
crición a el poderia ser revocásubmisión de liberdades
bel se a maioria do seu povo asi
case todos cunha
o desexase?
aos caprichos
duns poucos. pedagoxia
Entende o Foro que a solución
O xogo con- diferenteá
federal é a única posíbel? E por
certo, que opinión lle merece a - siste en facer- bravuconeria
lle ver ao solproposta de reestruturación do
Estado que plantexa a Declaradado que hai castrense.
causas que
ción de Barcelona? Non é cínico
ultrapasan á
abando laiar-se de que Galiza,
razón, que se
''tende a ser apartada dos debaubican por rites sobre a reconfiguración do
ba do ben e do mal; que non
Estado" e, ao tempo, carecer da
todos somos iguais e nós tivemáis mínima opinión sobre o lamos má serte.
bor de quen está na area política pulando precisamente tal
proxecto?
Pois ben, dentro de pouco tempo
hase celebrar en Vigo o xuízo ao
noso amigo e compañeiro MiluSe os señores luzeiros queren
cho Romero, por rexeitar o cumcontribuír en positivo a trocar o
primento do servizo militar ou o
status político actual de Galiza
servizo social que o substitue.
que non nos oferezan máis manifestos coma este; que se paDiante deste feíto queremos
sen a Luces de Galicia, xa que
manifestar que a sociedade oraman tanto as normas de ILGganizada (que isa debe ser o
RAG; que deixen de compromeEstado) non é quen de repreter-se coas médias tintas e ofesaliar a un membro da mesma
rezan documentos de traballo,
que xamais atacou ou ofendeu
de reflexión, de análise dunha
a nengun dos seus cidadáns.
realidade complexa que esixe
Máis ben todo o -contrário, a
moito máis que enviar sermóns
sua actitude radicalmente paciá prensa e agardar comuñóns.+
fista contribue a un mellar entendemento e respeito dos diANTOLIN CORTÉS
(FERROL) reitos humanos ; comezando

e

polo da vida, que os exércitos
poñen , por definición , en peri go. E non se pode castigar a
quen , por óbvios motivos de
conciéncia, non se preste a co1abo rar con estas organizacións (os exércitos) , impoñéndolles un labor que nen sequer
sustitue o servizo militar, senón
que disuade pela ameaza a
quen opta pela non-violéncia.
Este servizo sustitutório existe,
como o seu nome indica, porque tamén existen os exércitos ;
e non teria excusa de ser, co
carácter obrigatório que agora
se lle dá, de non ser tamén obrigatório o servizo militar. Entre
outras causas porque é discriminatório cunha parte da povoación e lesiona grande número
de direitos laborais.
O presente estado de causas
explícase entón, segundo entendemos1 por estarmos nunha
democrácia eivada na que a
Administración funciona, en
certos eidos, non como representante e valedora dos cidadáns, senón con ferramenta
controladora e represora, para
evitar que os priviléxios e beneficios duns poucos, arrastrados
desde hai séculas, se vexan
ameazados polos direitos da
maioria.
O espírito do contrato social
máis básico e a interpretación
humana e sensíbel da lexislación son os que levan a parte
dos xuíces a desouvir as chamadas á rigorosidade na imposición de penas que se promoven desde as elites governantes; moito menos a castigar
con pena de cárcere a quen
nen vai fuxir, nen representa
ameaza algunha para a convivéncia pacífica, por ser estas
precisamente as ideas que el
defende.
Por iso expresámoslle ao naso
amigo e compañeiro Milucho
Romero o naso apoiso máis
forte. El, que é profesor, segui(á a defender a igualdade e as
liberdades cunha pedagoxia di-
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ferente á bravuconería castrense. Fronte á cobardía e submisión dos militares, a sua insubmisión. +
BRAULIO AMA.Ro, BELÉN
V ÁZQUEZ, XURXO BORRAZÁS,
~ FLORES CARBALLAS, P.
PEÑA, ANTó~ RICÓN, BRUNO
CENTELLES, ÁNXELA MARIÑo,
MARIA GóMEZ, HENRIQUE DEL
BOSQUE, MANuEL ALONSO ..
MACIAS, XOSÉ MANuEL
MÉNDEZ, XURXO p. PINTOS,
DOLORES FERNÁNDEZ, CARLOS
LóPEZ MACEDA.

ANOSATERRA

transexuais como un incórdio e
un desafío á sua autoridade.
En Decembro do 99, recebiamos outra carta de Tamara.
Transladaran-na a Cádiz. As
causas non seguían igual senón que ian a peor, debido a
singularidades dese centro. A
sua integridade física perigaba .. . Desde o CTC contactamos con cantos meios de comunicación estaban ao noso
alcance: rádio, prensa, TV; solicitamos a axuda dos partidos
políticos para que mediaran
neste tema.

Transexuais
en prisións

Dicer que o governo do PP non
envíou como era a sua abriga,
polo que sabemos, a famosa circular a lnstitucións Penitenciárias,
preocupacións distintas do seu
traballo? As xestións realizadas
con meios e grupos non parecían
dar nengun froito aparente ...

En Xullo do ano pasado chegou-nos ao Colectivo de Transexuais de Catalunya (CTC) e á
Federación Española de Asociacións de Transexuais (FAT) a
primeira nova da existéncia de
duas rapazas transexuais presas en Granada. As condicións
cotiás de internamente eran as
habituais no Estado español ,
máis acorde
coas películas
sobre cárce res en países
En Xaneiro do
árabes e terceirom undis- 2000 recebimos
tas, máis que
para as rapa- anova deque
zas transe- Tamarafoi
xuais representa cumprir agredida efetida
condea
en con anna branca
cárceres de
nun peito.
homes.

En Xaneiro do 2000 recebimos
a nova de que Tamara foi agredida e ferida con arma branca
nun peito. Dinos que vai pedir
o seu translado a unha prisión
de Granada. Sobreviver é a loita de cada dia. Que clase de
responsabilidade irresponsábel
é a da nosa clase política? Tañen que asasinar a Tamara ou
a outra rapaza para que a nosa
sociedade tome consciéncia?
A carta que Tamara nos enviou
foi difundida por correo electrónico á prensa, á rádio, á televisión, ás organizacións non governamentais (ONG) e a cantos meios de comunicación puidemos. Até a data só tivemos
novas de resultados en Galiza,
no Semanário A Nasa Terra.
Non hai por que mortificar-se,
menos ainda nasas datas tan
sinaladas. i Feliz Nadall e bla,
bla, bla.

O Congreso
dos Deputados aprobou na sua Comisión
de Política Social e Emprego,
por aquelas datas, unha resolución unánime na que se instaba
a que o Governo enviara unha
circular ás institucións penitenclárias para o translado das presas transexuais a cárceres de
mulleres . Facia-se especial
mención do faite de que esas
persoas, mália de non ter concedido o cámbio de sexo legal,
debían ser tratadas de acuerdo
coa sua identidade sexual.

O que Tamara esté pasando
non é prioritário diante da nosa
copiña de cava, nen sequer
hoxe que foi apuñalada nun
peito .. . Tal vez sexa nova cando a maten no Porto de Santa
Maria onde está ingresada. Entón, posibelmente, a televisión, a prensa e a rádio deste
Estado podarán considerar o
asunto como nova para encher
buratos , sen esquecer curtar
esa nova durante un bon anaco para anunciar o último coche de moda ou o rica que é a
Coca-Cola coa sua borbulliña
chispeante . Benvidos á raza
humana!

Papeis e xenitais á marxe, o certo é que unha muller transexual
que foi submetida xa a tratamento hormonal e a cirúrxias reasignadoras sexuais (habitualmente
mamoplástias, rinoplástias e outras cirúrxias estéticas) deixa xa
moi clara á sociedade a natureza da sua identidade sexual. Se
toda a sociedade trata á muller
transexual como unha muller,
por que debe ser diferente a nível de centros de reclusión?
Cando unha muller transexual é
ingresada nunha prisión de homes e pide un réxime de protección especial, para se protexer
de agresións e violacións, a resposta de lnstitucións Penitenciá-·
rías polo que parece acostuma
ser ingresalas na enfermeiria.
Raro é que se cumpra a lexislación ao uso en matéria de saídas
ao pátio, utilización das duchas,
permisos, etc. A reclusa encentra-se, ainda ao seu pesar compartindo espácios comuns con
indivídtlos· detidos por delitos sexuais que tamén solicitaron un
réxime de protección especial.
Incluso non é infrecuente a animadversión dos funcionarios deses centros que interpretan as
reivindicacións lexítimas das
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Nao <levemos
ficar calados
Durante o último trimestre do
ano que vem de rematar, a sociedade galega está a assistir
ao interessante, necessário e
enriquecedor debate surgido ao
redor de qual normativa ortográfica se deve adoptar para representar na forma escrita o
nosso idioma.
l
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Para nós, o que está em causa
náo é apenas· o que se poderiam considerar aspectos simplesmente ortográficos e normativos, senáo que no fundo
do assunto também se está a
discutir sÓbre os aspectos políticos de como devemos enveredar o processo normalizador da
nossa língua.
Somos conscentes de que
as questóes, Aado~de
consideradas
como mera- urna nonnativa
mente técni- de reintegra~
cas náo sao
tais porque, dogalegoao
afina! as so- ramo originário
lugóes adoptadas
váo dogalegoresponder a portugues, deve
claras orientac;óes políti- actuar como
cas. Por isso
é pelo que rewlsivoe
nos anima- revivificador do
mos a intervir,
porque so- pulso
mos cidadáos amortecido a
preocupados
pelo futuro do que ogalega se
país em todas ve submetido.
as suas di mensóes e,
por coerencia, náo podemos ficar calados num problema de táo grande importancia para o devir da Galiza, como é qual futuro queremos para a língua nacional.

Queremos por de manifesto
que somos totalmente contários a esta discussáo ficar fechada só aos círculos de pessoas intituladas de expertas .
Como dizia o saudoso Zeca
Afonso: "O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta é
dar poder a malta, o que faz
falta" ... é reanimar/mobilizar a
sociedade galega para a fazer
partícipe das decissóes . Devem-se abrir foros de debate
onde toda a gente possa achegar ~s suas opinióes sem medo a se sentir em minoría ou a
ser descriminado/a.

Somos de acordo com quem é da .
opiniáo de que náo chega apenas
com a adopc;áo de urna normativa
para revivecscer e dignificar o
nosso idioma mas também, ao
mesmo tempo, faz-se necessário
empreender um processo que deve abranger os campos morfológicos e lexicográficos, para ir eliminando a poluic;áo produzida pela
imposic;áo secular e sistemática
doespanhol.

NATALIA PARÉS VIVES
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adopc;áo de urna normativa
mais digna para o g.alego, é necesário. forzar as instáncias políticas para que adoptem urna
política mais vigorizante para
com o galega, assim como instalar nas consciencias o compromisso decidido com a sorte
do idioma, distante. da resignagáo paralisante que hoje vigora ou da política eutanásica
do bilingüismo harmónico.

Mas o que sim julgamos é que a
adopc;áo de urna normativa de
reintegrac;áo do galega (hoje, de
facto, galego-espanhol,com eñe
de España) ao ramo originário
do galego-portugues, deve actuar como revulsivo e revivificador do pulso amortecido a que o
galega se ve submetido.

YLIANA SANCHEZ
(PREsIDENTA DO CTC)
(SECRETARIA DO
VICEPRESIDENTA DA

Do nosso ponto de vista, o que
está em questáo náo é só um
debate ortográfico-normativo,
senáo que este também atinge
a questáo da normalizac;áo lingüística do galega. Os tres aspectos estáo íntimamente relacionados e o debate para o futuro do galega seria mau que ficar reduzido a umha discussáo
técnica entre académicos e adláteres.

Temes por certo que a escolha
de urna dada normativa independente da ditadura do idioma
espanhol é apostar por um caminho que conduz indubitavelemente a dignificac;áo das nossas letras e da nossa pátria. O
que, em definitivo, implica optar
porque o galega na sua forma
escrita, quer-se dizer, no seu
aspecto visual, tenha um carácter netamente diferenciado do
espanhol.

Tamara necesita a ax uda de todos/as. Non a ,podemos defraudar. [José A. Alvarez León (Tamara) - A.C.600 EnfermeríaCentro Penitenciario Puerto 11Puerto de Santa María- Cádiz]•

Para astes esforc;os náo ficarem em divagac;óes teóricas, é
fulera! exigir dos poderes públicos mudar o rumo da política
levada a cabo face o galega.
lsto é, condizente com a
\ 0....
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(cativa). Só que no
pagamento das
autoestradas, por
exemplo, fai caldo
aparte.

A Pinochet
quedáballe a
honra. lso decian
os seus
defensores. Non
chamemos vitória a
este cadro patético
do asasino
choromicas que se
fai o eivado nunha
cadeira de rodas.
1

Castelao entre
mil flores en
Rianxo. Homero
Pérez, director de
Promoción Cultural
- da Xunta, presiona
a Fernández Albor:
"Tes que
representar ao
partido na
homenaxe,
Xerardo". O expresidente ergue
as mans e recua
tres pasos: "Non,
non, non, que ·
estou de privado".
Ao fin, o.partido de
Aznar non sobe ao
micrófono. O PP
utiliza a figura de
Castelao. Pero
medo, ainda lle
ten.

O que náo é lógico é que agora na Galiza se queira inventar
outra norma "extravagante",
quer dizer equidistante da normativa assimilacionista espanhola e da normativa padráo de
todas as n&c;óes onde o galego-portugues é ligua ofícial, o
que nos privaria da gigantesca
utilidade de possuir urna língua
universal ao tempo que nacional.
Nesta perspectiva, é urgente estabelecer urna relac;áo fluída e
natural entre Portugal e a Galiza. E vital ter livre accesso aos
meios de comunicac;áo de Portugal: ver, escutar e leer a televisáo; rádio e imprensa portuguesas, sem ter de passar pela
soga e o funil de Madrid.•
}OSÉ M. ALONSO NOZEDA
MANuEL DA CAL V ASQUES

Comentário
de texto
Quera fazer um comentário sobre do periódico do 30 de Dezembro 1999.
- Certo que as celulosas produzem cancro, mas nom só a
de Pontevedra, tamén a de Návea, na marinha de Ribadeu

;
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BU RE LA
DOS DOUS VOLUMES DA COLECCIÓN "MULLERES"

"MARIA CASARES" & MARUXA MALLO
DE

VENRES

EmaóNs A NosA 1'ERRA

23 DE XANE!Ro ÁS 20:30 HORAS NA SALA DE

CONFERÉNCIAS MUNICIPAL COA INTERVENCIÓN DE

ARANrxA ESTÉVEZ

E

CAR.ME VIDAL
AUTORAS DOS LIBROS.

Organiza a Secretaria da Muller da CIG.
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António Pillado,
conselleiro de
Xustiza da Xunta,
aparece na TVG
celebrando con
grandes aplausos a
proposta de Gómez
Valdivieso, director
da Guardia Civil,
de renunciar a
unha policia
autónoma galega
porque xa ternos
guardias civiles.
Antón io Pillado
poderia dicer aquilo
de Groucho Marx:
nunca pertenceria
a un governo
autonómico que
teña a un antiautonomista coma
min de conselleiro.

1
1
1 Fraga naceu en
1
1 Vil/alba. Asi
1 escrebe Vilalba
1 (único nome
1
1 segundo a lei) o
1 presidente
1 autonómico na
1
1 biografia que
1 publica a Xunta no
1 Internet. O texto
1 oficial salienta que
1
1 Fraga foi artífice da
1 transición"
1 democrática, autor
1
1 de 87' libros,
1 membro da
1
1 Académia de
1 Ciencias Morales e
1 vi~i9nário que
.1 fi~era de España a
1
1 primeira poténcia
1 turistica mundial.+
1
1
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pios e nunca, nunca a perda da
memória. Soberanía Nacional é
o caminho e a meta. Um
saúdo.+

Suso Sanmartin

JOSÉ MANuEL LOPES IGLESIAS

(MADRID)

]
Ano 2000 ...
punto e seguido

(Principado de Astúrias), que
nom deixa de ser tamén galego
esse território e os seus habitantes (lémbrese: galego talantes).

non seria umha ameaza contra
a soberania para toda Galiza, é
dizer até Raia d'ouro (Rañadoiro em espanhol) .

- Na página 9, "Caixa Galicia",
- O liberalismo ocidental careque rexeita o uso do galega nas
suas oficinas (ténhoo comproce de respeto
polo verde da
bado na de Madrid, R/ Serrano)
fai um anúncio num periódico
Terra,
sé
. "nacionalista". (Expliquenmo!).
quer o verde Só pido
do dinheiro,
certo, mas consistencia
- Na página 12 coméDtase
baixo a foto de Guilherme Vaz~~~~: ve~r~ nosprincípiose
quez, que se cadra trabalha
hai un concel- nunca, nunca a
moito no Congresso de Espanha, pero tena dificil se quer faho nacional is- perda da
zer chegar o seu trabalho aos
ta: Encrobas,
Baldaio, Xo- memória.
possíveis votantes, coméntase
ve, Úmia, Sedigo, que Galiza segue perdenla, etc. Agardo gente. Sem comentarios. Só
dames algo?
diz_er que Espanha secularmente utiliza em Catalunha a
- Na página 4 Coren: UCD,
técnica de diluic;óm de povoPP, Caciques, etc, mostra um
ac;óm através de imigrac;óm e
em Gal·iza da E-migrac;óm,
anúncio num mapa de ocidente
de Galiza cheio de pessoas, o
mesmo que na Irlanda fixera a
oriente galego nom existe para
corca británica.
esses "empreiteiros" de pouca
- Na página 15 o futebol e a
monta, e A Nosa Terra aceita
em troques de alguns cartas a corrupc;óm. É o mesmo non? Ao
divissom da Terra, do nosso pada foto éncheselhe a boca taís pola metade. (?)
lando de milhóes? Onde os gan-'
hou? Só agora interessa...
- Fazedes na página 8 um comentário arredor de FENOSA,
- Arredor do comentário duns
umha das picas que Espanha
compatriotas sobre da "prac;a de
manexa em Galiza, que .cauTauros", só é explicável pola dependéncia "cultural?" de Espansou o esfarelamento e asulagamento de moitos Km. quadraha e a sua festa nacional (cruel
dos no país.
e assassina para o animal). Que
fai o BNG que nom aproveita o
momento? O povo galega rexeiO "encoro" de Návea de Suarna

ta 100% o crime dos animais! E
logo?
- Jenaro Marinhas, o teu acougo é o nosso horizonte, o teu
desacougo é a nossa loita. Lembrarémoste sempre_
- No tema de "cidade da cultura" escrevese: Nom ser colónia
norteamericana, quando o que
se devem dizer é: Nom ser cofónia espanhola (???) pág. 26.
Só pido, os nacionalistas só pedimos, consistencia nos princí-

está aberta ás vosas
colaboracións, débense incluir
o nome e apelidos.

Os textos non deben exceder
as 45 liñas.

Agora tamén pode dirixir
os envios para esta sección
polo correo electrónico:
info@anosaterra.com

Envios a:
A ALDEA GLOBAL

ANOSA TERRA
Apart. 1.371 36200 Vigo
ou através do Fax:
(986) 22 31 01

(

Un ano máis, un século e un
novo milénio. Todo iso nolo
trae o ano 2000, sen que apenas notemos diferéncia algunh a entre os últimos dias de
1999 e os primeiros do 2000. O
enfermo segue enfermo, o pobre máis pobre, se cabe, o ignorante segue igual. Ainda que
alguns pensaban que con tanto
"efecto 2000" os médio calvos
iamos ter máis pelo, os cegos
ian ver, os mortos ian reviver, e
non sei que
máis causas
que resolverian todos os
problemas Ao final
que padece a decatámonos de
nasa sociedaque todo era un
de actual.
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claro negócio

Ao final decatá monos de para as
que todo era multinacionais e
un claro negócio para as empresas de
multinacionais
e empresas
de tecnoloxia ponta que querian
dar saída ao mercado os seus
excedentes de produción. Unha
proba máis evidente de que estamos dentro dunha, a cada
maior, sociedade de consumo.
O que importa é armacenar e
ter cousas ainda que éstas non
presten utilidade algunha, namentras que a cultura deixámola para a época de Ilustración,
pois hoxe non está de moda.

e
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Tantos avances tecnolóxicos, na
xenética, no coñecimento do espazo exterior, nas diferentes aplicacións da enerxia nuclear, no
campo da mediciña e en tantos
outros sectores e namentras os
problemas fundamentais da sociedade continuan agudizándose. Logo que diremos entón da
miséria e pobreza de moitos millóns de persoas do mundo coñecido? E das guerras e da falla de
liberdade individual en moitos
países? Este continua sendo o
noso calvário e o ano 2000, ponto e seguido, máis do mesmo. E
nós que o poidamos ver, non?+
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Xavier Castro
recupera a história política de Galaxia
O investigador prepara a história e
unha exposición para a .c omemoración dos. 50 anos da editorial
*

CARME VIDAL

"Galáxi.a ten nas suas orixes un
carácter político, non é unba
iniciativa culturalista, como se
veu dicendo, senón que nunca
renunciou á perspectiva políti.ca". Está é a tese que defende
o investigador Xavier Castro
na história da editorial que es.tá a preparar para a comemora..
ción do seu 50 aniversário. Na
investigación agroma o lápis
vermello da censura a tachar
obras de Blanco Amor ou Hei..
degger e a vontade do grupo
inicial de ser continuadores da
xeración Nós da que convidan
a Ramón Otero Pedraio para a
presidéncia. Segundo Castro, o
grupo liderado por Piñeiro
aventura unha longa ditadura
e ten en Galáxia a estratéxia
viábel, postura que os enfron.taria ás espectativas do exílio.
''Representa a recuperación para
Galiza do protagonismo do Labor
editorial que até entón estaba no
exílio. O grupo orixinário de
Galtíxia discrepa das estratéxias
promovidas polos exilados pero,
de todos xeitos, defendo que pa..
ra eles a iniciativa ten unha cla..
ra intencionalidade política, é
un traballo de concienciación
pola via cultural, ainda que non
consideren oportuno continuar
co PG" sinala Xavier Castro que,
en todo momento, pon en cues ..
tión o culcuralismo da empresa u.
derada por Ramón Piñeiro.
Para o historiador, un dos méfi ..
t da editorial foi ervir de pon,
te para os clásicos que xa tiñan
publicado nos ano trinta e vol ..
ven a ver as suas obras impresas
neste selo editorial e os novos
autores que, ~orno Méndez fe,
rrin, comezan a sua carreira Ute,
rária en Galáxia. A figura de Ra..
món Otero Pedraio como pri,
meiro presidente do consello
editorial non deixa de ser, ao seu
ver, un vencello coa xeración
Nós da que os promotores de
Gal.á.xia se considerarían herdei,
ros, do mesmo xeito que a revis,
ta Grial ten vocación de $eguir a
estela da publicación de Otero e
Risco. O próprio Ramón Piñeiro
convida a Otero Pedraio á presi,
déncia da sociedade entendendo
que a sua figura é o símbolo do
galeguismo interior.
Castro define aos principais im,
pulsores da editorial polos pa ..
peis que cumpren no seu mo,
mento inicial. Xaime Illa Cauto
seria o "proxectista", o ideador
da idea que lle dá tamén a sua
primeira forma empresarial de
sociedade anónima. Francisco
Fernández del Riego agroma na
hi.stória como o motor e e a for ..
za voluntarista da iniciativa, o

Foto da equipa da Editorial Galaxia. Emilio Álval"4'% Bléu:quez, Martínez Risco, Ramón Piñeiro, Garcia Sabell, Otero Pedroio, ferTO Couselo, Gómez Román, Sbdo Seco, Xaime
lila Couto, Fermin Penzol, Carúalla Calero, António Femández, Ramiro llla e Femández del Riego depois de celebra unha xunta da editorial.

que é capaz de levar a bon fin as
ideas. Ramón Piñeiro móstrase,
de maneira indubidábel, como o
"ideólogo" do grupo que "com,
prende despois de estar no cár,
cere que o franquismo vai para
longo e o exílio ten unha visión
deformada da ituación".

Lápis vermello
sobre os libros
Galáxia sofriu nos seus primeiros
anos o control da censura. A
proibición dunha tradución ao
galego de Heidegger foi tal vez o
caso máis sonado pero nos ar,
quivos da editorial queda mostra
da implacábel actuación do lápis
vermello do franquismo. "Era
unha batalla cultural e unha
lousa. Querian prest,ixiar a cul ..
tura galega e por iso entendían
que era preciso traducir a auto ..
res de fóra e iso é o que á censu ..
ra máis lle molestaba, que gran,
des pensadores ou obras científi..
cas aparecesen no que eles en.tendian como dialecto" comen..
ta Xavier Castro.
Os libros xa impresos eran re,
mitidos a Madrid para cons~,
guir o visto bon da censura. As
veces voltaban tachados e na
edición final eliminábanse as
frases ou párrafos que non pasa ..
ran o control. A secretária da
comisión que prepara a exposi,
ción comemorativa, Magali
Costas está a traballar nos ar ..
quivos da editorial coas probas
correxidas pela censura. Frases

referidas á garda civil ou á igre,
xa, principalmente, aparecen
eliminadas dos textos orixinais.
Acontece, segundo canta, coa
edición de A esmorga de Blanco
Amor, que xa fora publicada en
Buenos Aires (Citania), e que
na Galiza verá a lus correxida
polos responsábeis franquistas.
Máis drásticos serian ainda co
Teatro para xente do mesmo au,
tor, a quen lle requisan a peza
"Proceso de Jacobuslam. Fanta ..
sia xudicial en ningures". Un
dos próprios promotores da edi ..
torial, Xaime Illa Cauto, viu
como o seu artigo "Perspecti,
vas, conflicto, el problema ma..
risquero", preparado no 1967
para a Revista de Economia, ba..
tia coa lei de prensa e imprenta
sendo condenado a pagar
25.000 pta. de multa.
"Problemáticas eran tamén . as
publicacións periódicas. Ás au ..
toridades franquistas parecíalle
intolerábeJ a regularidade nas
publicacións e por iso os Cad.er~
nos de Grial non se presentan
como periódicos para saltar ese
atranco. A censura descubre a
trampa e impede publicalos" ce.menta Xavier Castro mentras
conta que, a partir da entrada en
vigor da Lei Fraga, os critérios
mudaron e abrigaban como pre,
·texto administrativo que a revis,
ta saise de maneira fixa a pri,
meira semana de cada trismes,
tre. "Femández del Riego conse,
guiu que asi fose durante 100
números, seguindo a difícil esi,

xéncia que impuña o tranquis,
mo" engade o investigador.
Da história de Galáxia salienta
Castro os 1500 títulos dos que
agora se compón o seu fondo,
pero tamén aquela vontade de
ser promotora de iniciativas cul..
turais como o Dia das Letras
Galegas, a Revista de Economia,
ou diccionários como o de fran,
co Grande, chamados a cobrir
un valeiro no mundo cultural
galego. ''Neste sentido explícase
tamén a bolsa que Xosé Manuel
Beiras recibe para ir a París a es,
tudar, emárcase, de forma singu ..
lar, dentro daquel proxecto cul..
tural", explica Castro.

Galó.xia funciona administrativa ..
mente nos seus comezos como
unha sociedade anónima con
subscriptores ás puhlicacións.
Nas bases da fundación limítase
o número de accións por sócios
para impedir calquer control in ..
dividual da empresa. O historia ..
dor ten detectado que nalgunha
ocasión "houbo unha tentativa
de compra de accións por parte
de xente de América, vencellada
ao PC, e non pudo ser posíbel".
Entre os nomes que aparecen na
orixe de Galáxia , Xavier Castro
atopa sensibilidades políticas
distintas pero, en todos eles pri,
ma "a defensa da identidade ga,
lega e un traballo político gale ..
guista. O entorno difícil e repre,
sor incrementaba as coincidén,
cías e os intereses que se centra,

ban en contribuir a facer aceptá,
bel a cultura galega, prestixiala e
difundila con valores de tolef;3.n..
cia de democrácia".

Aniversário con Castelao
O ano apreséntase intenso para ·
a directiva de Galáxia. Na sua
vontade está deixar para o se ..
gundo semestre as comemora..
cións do meio século de vida da
editorial, co fin de que no pri ..
meiro sexa Castelao, de quen te,
ñen os direitos e están a publi ..
car a obra completa en sete vo.1umes, o centro das celebra,
cións. A editorial prepara, amais
da edición da história que elabo ..
ra Xavier Castro, unha exposi ..
ción que terá carácter itinerante
e unha mostra dirixida ao ámbi ..
to escolar. Tamén será C~tro o
comisário da iniciativa e, na sua
idea está dar especial releváncia
ao traballo de Xohán Ledo no
deseño de libros e cartaces, un
labor de renovación artística
ainda non recoñecido ·como me,
rece. Editorialmente o ano ábre ..
se con duas coleccións especiais,
a de Shakespeare e a de Agatha
Christie que se suman ás case
vinte que están neste momento
aberras. Estiman que será por
volta do 25 de Xullo -data na
que se cumpririan os 50 anos da
primeira xunta de accionistas no
Hotel Compostela- cando a edi..
torial se centre na celebración,
que terá como remate unha
grande festa da cultura organiza..
da de cara a fin de ano.•
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cinco edicións anteriores de Ar, ·
co, leva obra de Alberto Datas,
Manuel Vázqüez, Álvaro Negro
e Salvador Cidrás. Para o
CGAC, non só é importante a
representación de artistas senón
tamén a adquisición de obra
nesta feira. •

• Prémios Cidade

de Pontevedra
para Portela e o
coro Ultreia
O xúri ·encarregado de seleccio,
nar os prémios Cidade de Ponte,
vedra nesta edición acordou ou,
torgarllos ao arquitecto César
Portela e ao coro Ultreia. A
equipa de governo propuxera a
Portela pola sua traxectória,
contando co apoio dos comer,
ciantes da zona monumental de
Pontevedra. O coro Ulr:reia, que
recentemente gravou o Codex
Calixtinus, leva en activo quin,
ce anos e foi proposto para os
prémios polo Ateneo de Ponte,
vedra. O dia 20 de Xaneiro en,
tregaranse as distincións. •

• Pintura galega
enMiami
Oito pintores galegos expoñen
a sua obra no Centro Cultural
español de Miami, nunha mos,
traque se inaugurou o Venres 7
de Xaneiro e que non vai
pechar até o 13 do vindeiro
mes. A exposición, que xa
pasou por outras cidades latino,
americas como La Habana, está
protagonizada por Xosé Luís de
Dios, Manuel Quintana,
Manuel Moldes, Cris Pérez Ru,
bido, Antón Mouzo, Din Mata,
moros e Dario Álvarez Basso. A
mostra ten o patrocínio do Mi,
nistério de Asuntos Exteriores,
a Xunta e o Instituto para a Co,
operación Internacional.•

• Suspéndese
o Vedra.-Rock
pala "caída"
de Testament
Os membros da Asociación Cul,
tural "Crazy,Cabezas" teñen que
suspender a quinta edición do
Vedra, Rock, que se ia celebrar o
29 de Xaneiro, tras a creba da ca,
sa discográfica de T estament, gru,
po previsto como cabeza de cartaz
do festival. O grupo de Califómia
tivo que suspender a sua xira eu,
ropea ao non contar co apoio da
compañia. la estar acompañados
en Yedra dos cataláns Ktulu e
Freak XXI, máis dos galegas Dis~
mal e Emb'race me ocean. A posi,
bilidade de manter o festival con
oµtro cabeza de cartaz non foi po,
síbel porque "nestas datas a maio,
ria dos grupos están xa contrata,
dos ou gravando disco". Todas as
persoas que mercaran entrada po,
den r~coller a devolución no
ponto de venda ou chamando ao
teléfono 609 348 363.+

Xosé Cuíña, Rauco Varela e Blanco Campaña vistos par Xacobo Femández Serrano. Orixinais a cor.

• As caricaturas de Xacobo Femández gañan en Ourense
A colección de caricaturas coas
que Xacobo Femández Serrano
ven de gañar o V Concurso de
Caricaturistas Noveis está com,
posta por representacións de
Xosé Luís Blanco Campaña,
Xosé Cuiña, Manuel Fraga, Ho,
rácio Gómez, Xosé Luís Méndez
Ferrin e António Rouco Vare,
la. Femández Serrano, natural
de Pontevedra, recibirá as cen
mil pesetas coas que está dota,

do este galardón, que canta coa
organización da Casa da
Xuventude, o concello e o clu,
be cultural "Aiexandre
Bóveda". Vinte autores
apresentáronse a este concurso
no que os máis caricaturizados
foron Manuel Fraga, Mariano
Raxoi e Xosé Manuel Beiras.
Acadaron accésit Xoán Carlos
Abraldes, Xoán Rivas e Alberto
Rodríguez Guitián, mentres que

ción apreseñten os seus
traballos á IX Edición dos Pre,
mios Irmandade do Lib'ro, que or,
garÍiza anualmente a Federación
de Libreiros. Nesta convocató'.
ria poden participar todos os
meios de comunicación escritos
e audiovisuais, que deberán
apresentar unha memória dun
artigo ou dunha série de artigos
nos que se divulgue ou promo,
cione o libro e a leitura,
especialmente en galego. A
convocatória está aberra aos
novas soportes tecnolóxicos. A
documentación que se apresen,
te ten que pertencer ao ano
1999.•

orzaménto de l. 718 millóns, dos
cales se destinarán 630 para ac,
tividades culturais. •

• Máis de cen
obras de
Lichtenstein
na Coruña

• Os libreiros
convocan ao seu
" .
.
premio
aos me1os
de comunicación

, O 2 7 de Febreiro abre na Funda,
ción Barrié de la Maza da Coruña
a mostra de esculturas, pinturas e
litografías "Imaxes recoñecíbeis'',
de Roy Lichtenstein, que perma,
necerá aberra até finais do mes
de Abril. Comercialidade e abs,
tracción carpcterizan á obra do
artista nacido en Nova Iorque
no ano 1923 e morro hai dous
anos. Coñecido como un dos re,
presetantes da pop,art, Lichtens,
tein era leitor tanto de banda
deseñada como de revistas do
corazón, dos cales sacaba as per,
sonaxes dos seus cadros, bañados
en colores chamativos. Foi pro,
fesor de arte e é definido por
Agustín Arteaga, comisário da
exposición, como
"extremadamente humilde,
sereo e de grande sentido do hu,
mor". A mostra da Fundación
Barrié procede do Instituto Na,
cional de Belas Artes de México.

O 3Ó de Xaneiro é a data límite
para que os meios de comunica,

Por outra parte, a Fundación
contará para este ano 2000 cun

David Quinteiro levouse o ac,
césit reservado ao humor gráfi,
co, por un debuxo de Xosé Luís
Baltar, que forma parte dunha
colección de seis caricaturas de
políticos ourensáns representa,
dos como boxeadores. Unha se,
lección dos traballos apresenta,
dos formará parte da V Bienal
da Caricatura de Ourense, que
se vai celebrar na primeira
quincena de Marzo.•

Salvar o dolmen de dombate, que
ainda está á espera de medidas
tras anos de dez anos de excava,
cións, e os penedos de Pasarela,
en Vimianzo, foron duas reclama,
cións feitas polos asistentes a un,
has xornadas sobre megalitismo
celebradas en Cabana. Os partid,
pantes asinaron un manifesto no
que exixen a protección dos m°'
numentos megalíticos que, no ca,
so dos penedos de Vimianzo, es,
tán ameazados por unha canteira.
Nas xomadas, que organizaba a
asociación Neria e que se celebra,
ron os días 7, 8 e 9 de Xaneiro,
impartiron charlas Xosé Maria
Lema, Antón Rodríguez Casal e
Felipe Senén. •

•A fita de
Patricia Ferreira
no Festival
de Berlin

• Trinta artistas
galegas en Arco
Catro galerías e unha represen,
ración institucional encabezada
. polo Centro Galego de Arte
Contemporánea participará na
Feira Internacional de Arte, Ar,
co, que se vai inaugurar en Ma,
drid o vindeiro 10 de Febreiro.
Manuel Paz, Berta Cáccamo,
Xosé Freixanes e António Mu,
rado son alguns dos artistas
seleccionados pola galería
Trinta; Ad Hoc, de Vigo, acude
con obra de Isaac Pérez Vicente,

• Piden medidas
para salvar
Dombate e
os penedos
de Vimianzo

Sei quen eres, a película que Pa,
Asunta Rodriguez, Directora da galeria
compastelá Trinta.

Manuel Vilariño e Xurxo Oro
Claro, entre outros; tamén da
mesma cidade participa Bacelos
con Amando, Rosalia Pazo Ma,
side, Daniel Río, Domingo Sán,
chez e Xesus Valsameda,
mentres que a ourensá Marisa
Marimón, que xa participou nas

tricia Ferreira rodou na Galiza,
foi selecionada para a sección
oficial Panorama do Festival de
Berlín, que chega a sua 50 edi,
ción. A pelfcula, cuxa
produción correu a cargo de Ar,
xentina e Galiza, a rravés de
Continental, conta soas interpre,
tacións de Miguel Angel Sola,
Ana Femández, Roberto
Enrfquez e Lufs T osar.•

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

• Churula, churula, as orquestras na TVG
Amasar a vida cotiá dos
músicos de orquestra é o obxec,
tivo do programa Chunda,
Chunda, que comezou a emitirse
na noite do Mércores 12 de Xa,
neiro. Dirixido por Jorge Coira,
realizador de curtametraxes co,
mo Gran Liquidación e O Mata,
chi.n, o espazo sigue a duas
orquestras desde Xuño aOutu,
bro de 1999. As orquestras esco,
llidas, ben diferentes entre elas,
son Paris de Noia, fundada en
1957, e Novas Ideas, que actua
por primeira vez en Corme no
ano. 1975. Os sete capítulos de
que se compón esta série dura,
rán media hora cada un e están
producidos por Costa Oeste.
Orquestra Poris de Noia.

Máis de cento vinte horas
foron gravadas para realizar o
programa, que se encadra no
xénero da docusérie, de orixe
británica e no que os persona,
xes narran as suas próprias ex,
periéncias. A Paris de Noia
canta con once músicos na ac,
tualidade, nesta segunda etapa

que emprenderon no ano 1981
baixo a dirección de Miguel
García Souto. Os cantantes Pe,
pi Rama e Blas tamén serán
protagonistas de Chunda,,
Chunda. En canto a Novas
Ideas, cumpren este mes vinte,
cinco anos de traballo

ininterrumpido e cantan xa
cunha nave própria para os en,
saios. Vítor, Xoán e Xosé serán
os encarregados de descubrir
aos espectadores as interiorida,
des da orquestra, que cando
máis goza é nas sesión vermut
das festas populares. •

•......•...................................................•..........•.......••.................•..••....
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canta

Unha

vista dos baremos da resisténcia
que tan ostensibelmente campan nas suas páxinas, poderia
perguntarse se os méritos de
Gaioso e Seoane, ausentes coma moitos outros da memória
insubmisa,,non estarán en méritos de par dun expediente da
TOP por propaganda ilegal e se non
conduce a Conduce
confusión tia confusión
tular A febleza galega un titular
capítulo que Afebleza
debería ser galega un
epigrafiado
moi especial- capítulo que
mente o xe- deberia ser

lembranza
incompleta
La Memoria Insumisa. Sobre la Dictadura de Franco.
Autores: Xabier Alfaia e Nicolás Sartorius.
Edita: Espasa Calpe.

Título:

Unha pegada tan fonda e delon,
gada coma a que deixou a Ditadura sobre a pel desta terra ten
moitas fotografias posíbeis, segundo se prefira a perspectiva
xeral, na que se lle tome medida
cabal ao laño planetário que
deixou a operación de deter a
história, emprendida polo fascis,
mo, ou se queira reparar nalgunha das febras xeolóxicas do foxo.
La Memória Insumisa é un traba,
llo parcial, no que se procura
meter en foco o protagonismo
do Partido Comunista na resis,
téncia a Franco e, unha vez rela,
tados os antecedentes da Guerra
do 36-39, os autores contan po,
lo miudo o que foi a represión
para nos conducir á revelación
dramática do livro: a revisión do
número de procesos do tribunal
político central (o TOP, ou Tri,
bunal de Orden Público) no que
aparecen en primeiro lugar en,
causados do PCE e de CC.00.
A moral manifesta da obra de
Alfaia e Sartorius é que en todo
o Estado a memória da resisténcia foi agachada, mistificada ou
mentida, tanto pola man dos
próprios protagonistas da represión como no oportunismo dos
que se beneficiaron do sacrificio
da oposición, que non foron como ben se sabe os comunistas,
senón o PSOE que depo is da
guerra non actuara na oposición

Nicolás Sartorius e Xabier Alfaia.

interior: Cando se advine que
os autores da obra están hoxe en
sintonía política cos socialistas,
podemos colexir que ou ben
cambiaron de parecer despois de
investigar o pasado absentista
dos de Pablo Iglesias, no de ago,
ra tan modernizados que xa en
case nada se poden comparar co
retrato do tipógrafo do Ferrol,
ou que, decididos con todo a ca,
miñar de par deles, non están
dispostos a que o seu pasado de
militantes do PCE teña a mes,

ma calificación ca dos que estiveran de feiras na oposición e
nen sequer eran esperados.
Aos investigadores apréciaselles
desde as primeiras liñas a impaciéncia por demostrar que no
vasto campo de concentración
do franquismo só puxeran o peito
os que estaban organizados baixo
as siglas do PCE o que pode dei,
xar fóra unha parte capital da resisténcia. No caso de Galiza está
ausente a guerrilla, descrita apuradamente coma núcleos de resisténcia das cidades industriais
que deron como resultado que
"numerosas persoas fuxiron aos
montes aproveitando a peculiar
orografía do país". Resulta que
esta grea de fuxidos deu domina,
do unha parte importante do te,
rritório e só foi esfarelada coa in,
tervención,,despois do 39, do
exército de Africa, circunstáncia
que non aparece citada, e ainda
no 64 mataran ao Piloto en Bele,
sar e levaba a bordo un carnet do
Exército Guerrilleiro de Galiza.
A obra non ten intención antolóxica, é ben evidente, pero á

nocídio da
Galiza, unha

epigrafiado

O xenocídio
daGaliza,
unha represión que
deixou-trinta-mil martas.

represión que
deixou se gundo os escudos máis
recentes trinca mil mortos
e que aquí
aparece apresurad amen te
recoñec ida
no encarniza,
mento diferente de Franco coa
retagarda, durante a guerra, e
cos vencido's en Catalunya e
Euskal Herria despois do 39.
Galiza non era feble, como ben
se pode colexir da opinión repu,
blicana dominante que identifican Alfaia e Sartorius no país á
altura do golpe de Franco, e a
importáncia do bloque nacionalista de esquerdas, que foi pasado polas armas ou aventado no
exílio, senón que lle ~iraron a
sua forza mediante unha operación cirúrxica e sen salientar este trance non se pode compren,
der o que veu despois nen se po,
de asumir que as forzas nacionalistas resolvesen a sua marxina(Pasa á páxina seguinte)

d~
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Anxo Angueira
pescuda na memória
"Toda literatura é política mesmo que
non queira selo. Cando fago literatura
intento porme no
ronsel do noso sistema literário", An,
xo Angueira expli,
caba asi as razóns
que o levaron á na,
rración de Pensa
nao, prémio Xerais
recentemente publi,
cado. Angueira tivo
que pescudar na me,
mória dos vellos para
contar os anos da Re,
pública en Semanselle, aldea do Do,
dro Vello. As cartas de emigrantes tór,
nanse protagonistas nunha novela adicada aos que morreron ou fuxiron tras
"O alzamento fascista do 36. Angueira
xa obtivera no ámbito da narrativa
premio Dublin por Bágoas de facer

o

illas .•

Leituras
sobre a mocidade
'con Aroa, o último verán e Eu de
maior quero ser son duas novelas·que
aparecen na colección DocexVintedous,
de Sotelo Blanco. A primeira é da autoria de Xurxo Chapela, a quen unha
viaxe de vários amigos ao Courel, dalle
argumentos para desmiuzar a vida de
Aroa, unha rapaza coa que tivo
relación o narrador. Rosa Aneiros é a
responsábel da segunda obra, un retrato da vida cotiá nun piso de estudantes. +

N enos, cans e
obxectos alucinantes
Novos títulos, cuarto e quinto, apare,
cen na colección Sete Mares da edito- rial Galaxia, destinada a pequenos
leitores. Leonardo e
os fontaneiros é unha historia que Mª
Victoria Moreno pubficara por vez primeira hai máis de
trece anos e que nos
conta as
experiéncias dun rapaz, Antón, máis ao
seu can, Leonardo. As
ilustracións son de Ma,
nuel Uhia. !?ola sua parte, Kiko da Silva ilustra
Vaiche boa, un libro de Paul
Jennings tamén publicado na década
dos oitenta e no que obxectos alucinantes como unha barra de labios, un
esqueleto no retrete e uns calzóns
non son o que semellan. •

Entendendo a arte
Faise preciso trocar a relación da xente
coa arte, de cara a que esta non se re,
duza a un conxunto de "obras
maxistrais" só ao alcanee dunha "minoria privilexiada". Asi
explica Mingos T eixeira os fundamentos
do seu traballo Arte
para todos, editado
porlrindo.Ademais
de facser un percorrido
pola história da pintura e explicar as técnicas utilizadas, o autor
remata cunha proposta de actividades
para o leitor. +

------¡
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(Ven da páxina anterior)

ción voluntária, como queda espetado na páxina 233.
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Era xusto que os nacionalismos
galego, catalán e basco figurasen
dentro da resisténcia contra
Franco pero despois de ler La
Memoria Insumisa se cadra hai
algun leitor que tira a conclusión de que non foi asi e mesmo
que a burguesía acubillada na
reivindicación das nacionalidades do Estado estaba coa República pero procurou esquecelo
axiña para facer negócios coa revolución nacional sindicalista
de T orcuato Fernandez Miranda
e a banca. Facendo o reconto
histórico de Euskal Herria, especialmente, a Alfaia e Sartorius
váiselles o causante dos feitos ao
outro campo. O intento de
constituir un exército de Euscadi que sustituise ao español pechárase no século XIX coas
Guerras Carlistas "nun estrepitoso fracaso que envelenou por
moitos anos a vida de España".
Nen a indústria basca nen a catalana, din os autores, tiñan capacidade para competir e se beneficiaran do proteccionismo.
Alfaia e Sartorios encabúxanse
coma mestres de escola contra
un pícaro que se lles repoñe: "resulta asombroso considerar a
pasmosa inxenuidade política
que levaba a pensar" que a a
burguesía basca quererla apostar
pola independéncia. Pero unhas
lifias máis abaixo, a burguesia
basca (e a catalana) xa non queren beneficiarse do mercado español "senón do grande mercado europeu e das posibilidades
que se abren a partir do Euro".

O libro ten o estilo urxente e lineal dun texto <litado, que non
refuga os coloquialismos indignados (todo hay que decirlo!) e
déixase cair en xerúndios sucesivos, na perda do suxeito da oración ou no descofiecemento básico do espafiol, como cando
contan que Claudio Guerin morreu accidentalmente. De feito,
Guerín esbarou no campanário
da igrexa de Noia e morreu esnafrado contra as lousas do adro.
G. LUCA

Titulo: Grupo abeliano.
Autor: Xosé Cid Cabido.
Edita: Xerais.

Cinco anos despois de Panifica,
dora, Xosé Cid Cabido volve
obter o galardón do Blanco
Amor, agora con grupo
abeliano, despois de que no 97
publicara Oralmente pala boca,
un desconcertante mangado de
relatos que abaneaban do cero
ao infinito, da nada ao todo.
Ternos, pois, unha boa ocasión
para comprobar por que camiños anda o autor abandeirado
do evidencialismo. E se calificabamos Oralmente pola boca
como desconcertante, quizá este sexa tamén o calificativo
que rnellof lle acaeria a grupo
abeliano. Pero non adiantemos
acontecimentos e comecemos
por dicer que é esta novela. E
esta novela é un narrador, un
narrador que lembra parcialmente os feítos que conta, que
ten o que se vén chamando
memória selectiva. Unha rnemória selectiva un tanto especial, porque se poden lembrar
os feítos con bastante claridade
como para contalos e esquece
simplesmente detalles, detalles
que, como narrador, lle serán
de moita utilidade porque son
. a sua xustificación, a xustificación da sua pouca memória,
xustificación para o feito de
que non lembre cousas corno os
nemes nen del mesmo nen dos
seus compañeiros, por non
lembrar non lembra cantos
anos eran. Podían ser seis ou
poida que foran sete, a nós case
nos apetece que foran sete, e
asi cada un relataría un capitulo, a memória selectiva ainda
estaría mellar xustificada e o
conxunto da novela gañaria
moito porque, entre outras
causas, haberia un obxectivo
final (relatar, por exemplo, a
história do grupo) que na sua
actual versión non ten. Pero
nada cliso hai, ficarnos coas ganas. Desde lago non é esta pri-
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Vellas línguas
para novas músicas
Titulo: Llengües vives del tercer mil-lenni.
Grupo: Vários.
Edita: Esan Ozenki.

Aparece sen avisar un compacto que
resulta unha sorte de reunión entre
aragoneses, occitanos, bascos, galegas
e cataláns. Baixo o título Llengües vives del tercer mil-lenni, reúnense seis
grupos con outros tantos temas contra

as personaxes polos feitos, porque o único que fan é responder ás provocacións do grupo e,
cando hai mínima evolución
(o condutor do autobus, por
exemplo) non volven aparecer,
nen nunca é posíbel identificalos (aos do grupo) pala acción.
E ainda unha outra causa é
contraditória: que o narrador
queira narrar primeirfsimos
planos (como se leramos cinema) tendo tan pouca memória
para o detalle.

Subversión
divertida

conta de

di~~~

Xosé Cid Cabido.

meira nen a derradeira novela
na que o narrador tefia memóri a selectiva, é algo moi comun, que moitas veces se xustifica, por exemplo, pala avanzad a idade do
narrador e a
distáncia
temporal en- Novela
tre os feítos e
o momento evidencialista,
da confec- que
ción do rela- desaproveito, algo sinxelo e doada- tará e non
mente com- saberá
p re ns í b e l. entender
Pero
aqui
quennon
non hai nunca unha xus- reflexione
t i fic ación sobre o que
que remota- le. Ben
mente poida
ser aceitada. divertida,
Non queda atractiva,
máis remédio con un
·que concluir
que é unha mundo
convención temático
que o narra- suxerente
dor propón e
que atrapará
o leitor ten
que aceitar ao leitor.
(se non, para
que comprou
a novela?)
sen máis nen
máis; porque o que pasa aqui
semella máis ben isto: o narrador non é o que lembre, é que
non quer contar e o que non

quer contar é a agarradeira que
sostén a existéncia da figura do
narrador con memória selectiva. Mais, perguntémonos: a
memória selectiva é imprescind íb el para un narrador que
conte unha história asi? Rotundamente, non; a única diferéncia cun narrador normalmente
dotado de faculdades nemotécnicas son algunhas ocasións para ocorréncias humorísticas. E
conste, que, se tanto levamos
falado da figura do narrador, e
máis falaremos, é porque lles
será moi desconcertante a eses
leitores que sempre se perguntan por que e para que. E porque se difundiu, e ben, que esta
é unha novela con protagonistas anónimos; e non é certo,
sucede que o narrador non quer
dicer os nemes dos integrantes
do grupo ainda que, curiosamente, lembra os doutros protagonistas secundários ainda
que teñan identidades complexas (como María, Beatriz ou
Salvadora, ou como sexa a nominación da rnuller do Pucho)
ou manifeste dúbidas, como
tampouco é certo iso de que se
identifiquen polos feítos, nunca sucede, nen no grupo nen
fora do grupo, nen tefien tempo de facelo nen capacidade,
porque se trata de personaxes
planas, case monicreques, con
mínima (no mellor dos casos)
evolución sicolóxica e asi é
moi complexo poder identificar

Para dar unha imaxe de como é
a novela, irnaxine o leitor (salvas as distáncias) ao Principiño
de Saint-Exupéry pero xa medradiño e multiplicado por seis
ou sete e neste mundo actual, a
facilidade persuasiva do grupo
lém brame mo ito aos esertos
con que o Principiño botaba
por terra o que tradicionalmente chamamos léxico e só debéramos chamar tradicional. Un
parecido hai. Pero, se cadra, é
máis evidente o que se pode establecer con A cabeza de Herman, telecomédia made in
EEUU (como non!, disimúlenme que a miña memória selectiva non achara lugar para lembrar como mínimo ao director), onde várias personaxes representan e discuten as diferentes opcións e dúbidas que se
lle apresentan a Herman; paréceseme a esa telecomédia pola
concepción de grupo e unidade, nela un fai por todos e todos deciden o que fai Heman,
e aquí é ben semellante, o grupo ten unhas individualidades
que son especialmente hábiles
en determinadas circunstáncias
e por eles se guían case sempre.
Pero tamén podíamos mencionar a banda deseñada , por
exernplo Os cinco fantásticos;
filmes do oeste, Os cinco magn(,
ficos; ou Os tres mosqueteiros
de Dumas, sempre nesa liña de
colaborp.ción para o ben do
grupo. E precisamente agora
cando debemos manifestar que,
ao noso parece r, o meirande
valor da novela se acha precisamente na concepción do grupo como unidade autónoma
dentro da que conviven en
harmonía diversas individuali-
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a opresión e a pro! da diversidade.
Son, desde Vigo, Nenas da revolta, coa
sua Rebeliom na granja; Mus, con Los
dies, les coses; Mescladissa, desde Lengadoc, Occitania; Mallacan, que gravaron en Zaragoza a canción Muller's do
mundo; Tots Sants, con No els deixem
tomar e o rock basca de Kashbad. A
edición do CD corre a cargo da compañia de Irun Esan Ozenki pero é o colectivo "Llengües vives", de Barcelona, da que parte a produción e realización da mesma.+

A forza
de Brenga Astur
Título: Cancios del Gochu Xavaz.
Grupo: Brenga Astur.
Edita: Fonomusic.

O título deste disco, que está en bable,
significa cancións do xabarin e esta
baseado en temas tradicionais asturia

flCCróN
l. GRUPO
ABELIANO
Xosé Cid Cabido

4. TAL VEZ
MELANCOLIA
Xosé Carlos Caneiro.

Espiral Maior

5. ELA,

Xerais

MALDITA ALMA
Manuel Rivas.

2:PENSANAO
Anxo Angueira.

Galaxia

3.ÜMELWR
FRANCÉS
DE BARCELONA
Bieito lgrexas.

Galaxia

GALEGA NO S. XX

A. López e X.M. Beiras
Laiovento
4.CAC'WfM)E
EI.KX:]óN) NA
GAIJ1.A.DAll

RFRmucA

/

Emílio Grandio.

ANosa Terra

Xerais
nos. Para o grupo Brenga Astur é o segundo traballo, que continua, desde o
folc, achegándose ao rock nalguns dos
seus momentos máis destacados. Temas tradicionais asturianos como o corri-ccmi, cantos de voda, xotes, ou versións inspiradas no cancioneiro bretón
protagonizan os once cortes. Colaboracións destacadas son as de Marta AIbas, voz que xa formou parte doutras
bandas folc asturiano e Fonsu, director
do Museu da Gaita de Asturies. Os
Brenga Astur teñen pensado emprender unha xira por América nos vindeiros meses.•

3. A POVOACIÓN

NoN frCCróN
l. GAI..ICIA, GAI..ICIA
Manuel Rivas

5. ÜS PETROGLIFOS
GALEGOS

A. de la Pefia Santos

ANosa Terra

Xerais

2. A EMIGRACIÓN
Alfonso Magariños
Laiovento
Libr.irias cnnsul t,1das:
Curtuh1í11. (Vigo). Couceiro (A Coruifa). Índice (Ferro!). Michelena (Pontevedra).
Pedreira e A PCLlarni Perclwla \Santiago). Souto Ü.ugo). Torga (Omense).
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Leituras
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dades capaces de poñer patas
arriba a orde estabeleeida, por,
que o que identifica ao grupo é
algo máis que o de non teren
nomes, sobre todo o que os
identifica é que non se senten
atados polas convencións so,
ciais , o grupo representa a li,
berdade, suficiente liberdade
como para destruir a un Gover,
nador C ivil ou voar unha co,
misaría, e mantemos o dito a
pesar de que en ocasións sexan
violentos, e xa se sabe que a
violéncia sempre debe ser con,
deada. Unha pena que non se
vexa propósito nos actos do
grupo. A novela, despois do di,
to non se debe agardar outra
cousa, comeza in media re e é o
relatório do que lle acontece
(en sete dias) ao grupo, do que
o grupo fai desde as suas postu,
ras nihilistas ou por puro azar,
nada máis, eis o evidencialis,
mo: exposición e logo que
interprete o leitor. Novela evi,
dencialista, pois, que desapro,
veitará e non saberá entender
quen non reflexione sobre o
que le, novela ben divertida,
atractiva, con un mundo temá,
tico suxerente que atrapará ao
leitor.
A lástima é que ese atractivo
temático non se vexa acompa,
ñado de igual maneira polo co,
rrespondente atractivo estilísti,
co e técnico. Tecnicamente, xa
falamos do narrador, porque o
narrador debe ser a figura prin,
cipal nunha novela na que as
personaxes son moi pobres si,
coloxicamente, planas; pero,
ademais do dito córnpre enga,
dir que o narrador nen se mo,
lesta en xustificar ese peculiar
estilo que abanea entre a orali,
dade e a escrita e que tamén
pode ser desconcertante pero
que hai que recoñecer que lle
confire unha axilidade notábel.
Outra cou a, pero non moi ou,
tra, é que se queira prescindir
das de crición . É unha opción
( u unha concesión ao leitora,
do que 6 quer acción), un ris,
c· ue d be afr ncar un narra,
dor que exa moi capaz porque
vai ter moi poucas ocasi6ns pa,
ra o 1 cimento, que o leitor te,
ña na cab za xa moitos datos
non é óbice para que o narra,
dor non os queira referir, es,
quéce e que a literatura é ante
todo palabra e uxestión, con,
notación. Con tanta economía
de recursos nen as personaxes
on ricas nen o narrador é ca,
paz. Evidentemente, Blanco
Amor en A esmorga, empregou
unha economía de recursos ben
distinta, tanto lle permitiu un,
ha xenial recriaci6n de am,
bientes e unhas personaxes moi
ricas, hai que o dicer porque o
autor ten sinalado A esmorga
como modelo. Iso ademais de
que Blanco Amor emprega un,
ha lfngua moito máis rica. Por,
·que a economía de recursos ta,
mén leva ao narrador a empre,
gar unha língua tan plana co,
mo as personaxes.
E asi segue o Blanco Amor, na
procura dun discurso de altura,
que restiue o seu prestíxio no lu,
gar que lle corresponde e todos
desexamos.t
XOSÉ M. EIRÉ

---:---:----t~J Banaa deseña&Jlf------ -

Número 8. Novembro de 1999. De balde.
Dirixe: Dieter Kremer.
Edita: Centro Galega da Universidade de Trier.

Titulo: Super Paradise.
Autor: Ralf KClnig.
Edita: La Cúpula.

Sen embargo, en Super Paradise,
tiras recentes realizadas no mo,
mento de maior éxito para o de,
buxante alemán e solicitadas con
urxéncia polas editoriais, Kónig
volta a recriarse nos organos se,
xuais masculinos, que enchen boa
parte das viñetas. O protagonista,

Ü COQdeL
Galicien MagazitÍ

Konig e o fin
dos paraísos

"Encántame ser gai, recoméndo,
llo a todo o mundo". Ralf Konig
saiu do armário hai moitos anos
ainda que foi recentemente des,
cuberto polos leitores galegos. As
suas histórias en banda deseñada
véndense soas, acadando todas
como mínimo a segunda edición
no Estado español -El condón ase,
sino e El hombre deseado/El hombre
nuevo, van xa na cuarta-. As duas
últimas entregas son Retazos de la
Vida e Super Paradise. O primeiro
deles aparece na colección Me
parto de La Cúpula, con diferente
formato ao habitual do autor e
resgatando tiras realizadas e pu,
blicadas na Alemaña hai dez
anos. O mesmo Konig aparece
como personaxe para recoller en,
tre as suas amizades anécdotas
que ilustran o significado de asu,
mir publicamente a homosexuali,
dade. Cun humor, que ás veces se
converte en paródia, os persona,
xes de Konig deben facer a confe,
sión á sua familia ou disimular a
sua condición na oficina na que
acaban de ser contratados. Ex,
cepcionalmente o sexo explícito
non é o centro destes Retazos.
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Paul, qu~ forma parella con Kon,
rad, sendo os dous personaxes ha,
bituais do ale,
mán, percura
o divertimen,
to, ou sexa fo, A angúria,
llar sen medi, pero taména
da. Pode ser
en Colonia ou tenrura,
nunha praia aparecen
grega, Super con máis
Parad~se, na
forza que
que a invasión
dos héteros vai nunca nas
estragar a fes, tiras de
ta. Toda a vi, Konig. O
véncia desen,
freada do sexo sexo tolo
deixa paso á deixapaso a
traxédia can, unha
do a Paul lle
reflexión
comunican
que a proba máisfonda
do VIH deu sobre a a
positiva. A marte.
angúria, pero
tamén a ten,
rura, aparecen
con máis forza
que nunca nas tiras de Konig. A
partir do diagnóstico de Paul, o

sexo tolo deixa paso a unha refle,
xión máis fonda sobre a enfermi,
dade e sobre a morte.
Konig xa retratara a irrupción da
SIDA no colectivo homosexual en
La noche más loca, pero naquel
momento a doenza era só un fas,
tidio para todos aqueles que non
aturaban o condón. N este Super
Paradise, a SIDA é asumida, non
como o final do sexo e da vida,
senón como un ponto e aparte.
Dezaoito pílulas diárias e a exi,
xéncia do preservativo non son a
fin do mundo, di Konig, quen de,
cidiu afondar nas consecuéncias
da enfermidade tras a morte dun
amigo. Con esta nova entrega, 'o
debuxante alemán continua ga,
ñando leitores no Estado español,
que se contan por milleiros: A
sua popularidade ten poucos pre,
cedentes nun meio tan minofitá,
rio como a banda deseñada. "A
clave do exito dos meus tebeos é
que son divertidos e dan morbo.
E, ás veces, son tráxicos, igual
que a vida", explica Konig.t
A. ESTÉVEZ

Esta publicación inclue traballos sobre
literatura galega, da man de Marga Romero e Dunja von Morzé, que estudan o
labor de Célso Emílio Ferreiro e Branco
Freixeiro como tradutores de alemán;
Franck Me,
yer, que re,
flexiona
acerca da
nova narrativa ou Kati
Fabig, cun~
ha análise
sobre a figura de
Freí Martin
Sarmento.
No capí,
tulo de
entrevista, Maria Xe,
sus Lama fala co escritor Carlos Casa,
res. Lois T obio centra unha série de ar,
tigos, reséñanse _as últimas novidades
literárias en galego, analísase a história
da Orde da Vieira e Marga Romero fa¡
un recordatório das actividades do pasado semestre no Centro galego de
Trier.+

R.G.T.
Revista Galega de Teatro
Número 20. Verán de 1999. Prezo 750 pta.
Dirixe: Antón Lamapereira.
Edita: Asociación "Entre bambalinas".

O contido desta edición transcorre ao
redor da arte dramática que se fai na
Europa central e oriental, ben descoñe,
cicla nas nosas
latitudes. Marti,
na Ulmanová
fala do teatro
eslovaco; Beliz
Gu\'.bilmez
analisa o teatro turco; Vaídas Jauniskis
fai o próprio
co lituano e
Francisco Ortega reporta. xea a o Festival Éxodos de Es,
lovénia. Ana Vázquez repasa a história
thesaurus das artes do espectáculo do
Instituto de Teatro de Barcelona. Pepe
Marin fai a crónica da entrega dos III
Prémios "Maria Casares" de teatro e
Brais Femández escrebe sobre a Escola
de Teatro Alternativo.+

AXanela
Revista Cultural das Mariñas
Número 8. Outono de 1999. De balde.
Coordena: Suso T arres.

No apartado de criación literária, esta
publicación inclue poemas de Modesto
Fraga, Palmira Castro, Maria Lema,
Colectivo Humilladoiro, Maria Branco,
Xosé Luís
Sobriño, Rafa Villar e
Xabier Ló,
pez. Namibiano
Ferre ira
continua a
analisar a
actual¡¡,
teratura
angolana,
escolman,
do alguns
traballos
de António Jacinto, Pº' ·
eta da gerw;iio da mensagem. Xosé Maria
Veiga reseña a parróquia de San Pedro
de Porzomillos e Vítor Tizón fai un cómic sobre o problema da ocupación de
imóbeis valeiros. +
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OPtNIÓN

NO CAMINHO DA CONCÓRDIA (ESTAMOS A TEMPO)
Nos últimos meses deste ano passado muitas pessoas mais ou menos comprometidas com a língua
galega tivemos algumhas surpreesas agradáveis
que renovam as nossas esperanc;as na viabilidade
da cultura subordinada. Referimo-nos, evidentemente, ao uso do idioma no Parlamento Europeu
por parte do representante da Galiza e aos resultados do foro Trasatlántico: Encontro no Finisterre.
Na prática totalidade dos casos nom se produzírom tam grandes cámbios no discurso destas ·
destacadas personalidades do nosso panorama
cultural, simplesmente ocorreu agora que essas
opinions tivérom acolhida -ainda que fosse mínima e se produzisse ultimamente umha "chamada
a ordem"- em vários meios divulgativos, nomeadamente nesses em que este tipo de temas estavam vedados por imposic;om política. Esta foi a
grande notícia e nom outra.
Na verdade, no foro de Corcubiom nom se descobrírom teses revolucionárias. A novidade neste caso estivo ern que se debaterom no lugar ·e
momento oportunos, num clima de diálogo cordial e honesto, próprio da talha intelectual de
quern ali estavam. Por outra parte, a opiniom de
Suso de Toro -brilhantemente resumida nas páginas de La Voz de Galicia- já fora exposta com
igual rotundicfade vários ail.OS atrás. Precisamente
um fragmento de um artigo seu, no qu~ tratava o
mesmo tema com identicos pressupostos, fora
proposto como exame da Análise de Texto ao estudantado galego que se apresentava em 1995 as
provas de ingresso na Universidade. Nom se trata, portante, de nengum .arribismo oportunista; é
urnha arriscada aposta de alguém que· expom publicamente o seu compromisso com o futuro desta cultura e desta terra, amda sabendo que particularmente tem muito que perder.

BERNARDO
PENABADE

'Rdicais,
moderados,
oficialistas
reintegrados ou
sem reintegrar,
todos concluem
que, trás quase
vinte anos de
vigencia, o
marco legal
emanado da
transi~om

polÍtica non
serviu para
r.eorientar o
rtimo de
desgaleguiza~om"

Outro tema que levantou polémica foi o uso do
idioma galego nas institui~ons europeias. O comportamen to do deputado Camilo Nogueira nom
devera chamar tanto a atenc;om, porque simplesmente limitou-se a continuar um labor que já
iniciara no mesmo parlamento José Posada em
Junho de 1993. Nogueira mantivo-se.fiel a urnha
linha de actuac;om que tem plena ligac;om histórica desde a funda~om das Irmandades da Fala.

Nom fuco nada que nom tivessem feito os irmaos
Vilar Ponte, Castelao, Otero Pedrayo ou Ricardo
Carvalho Calero em circunstáncias semelhantes.
Nom queremos ser reiterativos. Neste m~mo debate já se tenhem manifestado personalidades de
procedenci~ sociais, profissionais ou ideológicas
diversas e sistematicamente coincidem neste
ponto: a falta dumha políti~a lingüística tendente
a recuperar o idioma galego. Radicais, moderados,
oficialistas reintegrados ou sem reintegrar, todos
concluem que, trás quase vinte anos de vigencia, o
marco legal emanado da transic;om política nom
serviu para reorientar o ritmo de desga.1eguizac;om.
E está demonstrado que o problema nom radica só
nas caraéterísticas desse marco -raquítico e subordinado, por certo-, senom na peculiar aplicac;om
que da lei fucérom os sucessivos govemos autonómicos. O marco legal subordina-nos e os gestores
da Xunta seinpre o tomárom como referente máximo e nunca transmitírom credibilidade na sua
aplicac;om a umha sociedade necessitada de referentes no caminho normalizador (o caso do ensino é paradigmático). Malamente podiam transmitir copfianc;a num tema em que contemporizam
como podem para nom mostrar as claras o seu posicionamento -no melhor dos casos- de indiferenc;a ou despreocupac;om polo galego.

cac;om o'u o decreto das deficiencias auditivas e a
, falta de aplicac;om do número mínimo de matérias a explicar em galego no ensino. Com esta
unidade podemos mudar o rumo da navegac;om.
Neste momento histórico deveríamos ter em conta que normalizar um idioma consiste em recuperar e ampliar os seus usos, ao tempo que se procura
¡naior qualidade no código. O prioritário é que se
use mais e melhor o galego. Neste ponto os reintegracionistas nom acreditamos ingenuamente em
que a reforríla da normativa vaia resolver todos os
problemas, mas ternos a certeza de que a sua modificac;om com critérios histórico-etimológicos con·rribuirá notavelmente a dinamizar o uso social.
Como dixemos antes, a convergencia de opinions
nestes últimos debates é bem estimulante. Agora
aguardamos que se mantenha este clima de
prudencia e que nom se tomem acordes precipitados (obviamente, deverá realizar-se a reforma
muito antes dos quinze anos que proporn o professor Alonso Montero, que -por cerro- o dia de Ferrol andava um pouquinho alporizado de mais!!).
Ain~a

Passárom yinte anos. A Galiza que ternos hoje
nom é a mesma que a da transic;om. Naquela altura talvez nom fossem possíveis maiores compromissos, por isso agora é o momento de superar
a etapa iniciática e tomar novos folgos. O passado mes de Junho nas grandes cidades abriu-se
umha porta para demonstrar que é factível umha
nova glotopolítica das instituic;ons galegas. Aí
tem a classe política um reto pata nos convencerem de que nom todos e todas som iguais, que
nom é o mesmo ter uns alcaides e uns concelheiros que ter outros. Com certeza, ha de notar-se
em muitos temas e no uso da língua também.

nos resta umha terceira matéria pendente. A maior brevidade ternos que eliminar as
práticas inquisitoriais imperantes no mundo
académico, nomeadamente no ámbito editorial.
É umha vergonha que a todos nos agrava; aos
govemantes por exercerem de censores e verdugos, e a sociedade civil por permitir a supervivencia institucional desses elementos. As derradeiras obras de D. Ricardo Carvalho Calero
-algumhas delas escritas quando o autor estava
enfermo de gravidade- só foi possível publicá,
las merce ao apoio generoso de pequenos empresários, amigos, sociedades culturais sern ánimo de lucro e umhas dúzias de estudantes universitários que nos ocultávamos com pseudónimos para evitarmos represálias. O mesmo ocorreu com D. Ernesto Guerra da Cal e com o
lembrado D. Jenaro Marinhas.

No presente debate observ51-se um grande consenso nas ideias principais. E um estímulo para os
peons que estamos a pé de obra. Com esta unidade podemos corrigir atrocidades como a política
arbitrária de subsídios aos meios de comuni-

Sentar-se para revisar e planificar... e faze-lo
corn vontade de concórdia. Som as melhores homenagens que neste 2000 lhe podemos tributar
a Castelao, Manuel Murguia, Manuel António e
-nos seus nomes- a toda a cultura da Galiza. +

DOES DO.AS BIRD ADD S THE ALL ·ON SO MOUNTO HERO.
Este escrito ia intitular-se ''Das duas verdades de
Alonso Montero", e nele queria comec;ar a·aplicar,
pola primeira vez na história, os sábios ditames do
douto professor, depois de ele fer resolvido, de maneira tao elegante como per~rhpt9ria, a polémica
sobre a norma escrita do gale.go.'-Eu sémpre fum
um bom rapaz, obediente e dQc:il, que acatei, sem
questionar, o parecer das pessoas que ostentam a
autoridade nos distintos ramos do saber, sem me
perguntar porques, nem ousar .póf'e111 causa o seu
magistér~o, emanado de urna. supfooridade intelectual que está fora de .dúvidá. $em ir mais longe,
eu nom sabia que o galego poclia escrever-se com
grafía inglesa, e Xesús Alonso Montero sabe-o.
Est:ao a ver a sua superioridade inquestionável?

Daí que, depois de ler as suas declarac;Oes num acto público, em que afurnava que antes que unificar a grafia do galego com a do portugues era melhor unificá-la com o ingles, fiel aos meus princípios de obediencia devida e cega adesom a quanto vir do poder estabelecido, nom pudesse conter
. o ardor patriótico e rompesse a berrar, em posic;om de firmes e com o queixo leyantado pára a
bandeira galega (a cuja banda azul comec;avam a
crescer algumas ramifica\:5es vennelhas da Union
Jack): "Sim, senhor, é-lhe certo! (ou para sermos
coerentes: "C, senior, a yes sir to"). Se o tinha dito aquele senhor que mandava tanto na Académia que mandava mais do que o presidente, devia
ser urna grande verdade. E assim que decidim,
sem mais, pür ombros a ingente tarefa, e comecei
este escrito que quería ser pioneiro e avanc;ado da
revoluc;om linguística oficial que se aproxima.
Do título estava bem orgulhoso. Solicitei a alguns
turistas que encontrei pota rua, que tivessem a
arnabilidade de ler aquela frase em voz alta, e o
que saía dos seus lábios soava realmente cómo
''Das duas verdades de Alonso Montero", um pou-

jOÁO
GUISAN SEIXAS

,rr lanto
esfon;;ó
por unificar a
nossa língua
coma de
Gibraltar,
para comprovar
que,
nem por isso,
os cidadaos
do lmpério
conseguiriam
entender o que
dizíamos!"

co assimcopado e atrapalhado, é verdade, mas era
a faltá de costume de ler galego-ingles. Quanta ra,
zom tinha esse senhor: o caminho para a salvaº°m
da língua galega era o das ribeiras do T amisa e
nom as do Tejo! Aconteceu, porém, que acertou a
passar aquéles dias na casa um meu primo que trabalha em Londom (ou, pronunciado mais de vagar, ''lo onda urn" em frases corno "é melhor traelo onda um", escrito correctamente: "m a York try
London") . Este primo desenganou-me dizendo
que Londres eu entendia que punlia "Das duas
v~rdades de Alonso Montero", um britfulico, americano, canadiano, índio ou australiano, entendería a inconcebível frase "Fai fazer como pássaro sornar esse o/a Tudo em tao Monte Herói". Fiquei
decepcionado. Tanto esforc;o por unificar a nossa
língua com a de Gibraltar, para comprovar que,
nem por isso, os cidadaos do lrnpério conseguiriam entender o que dizíamos! Eu, que pensava
que já poderíamos esquecer aquilo de "come-lo
caldo" e subtitui-lo polo rnais moderno "come local do", e agora vern o meu primo com que isso
significa "vir local fazer'', e que frases como "o meu
pai vai come-lo caldo em cunea por tipismo" era
melhór nom escreve-la "Home u pie by come local do end cum cup or tea peace more". E isso que,
assim escrito, clava a impressom de que meu pai
tomava o seú caldo ·todos os dias, ás cinco da tarde, com urna fleuma e urna baixela britanicas!
Já quando escrevia o título tinha as rninhas dúvidas. Como se ve, optei por obviar a palavra "Xesús", que nom sabia se transcrever como "She shoes" ou simplesmente como "Jesús", que, para além
de significar o mesmo, representava rnelhor o som
da palavra galega que a expressom ''Ela sapatos".
Mas "J esus" coincidia com a palavra portuguesa
correspondente, e isso parecia proscrito pola omnisciencia dessa pessoa cuja primeira sílaba do seu
primeiro apelido em ingles significa "Tudo".

Mas isto foi o que me abriu os olhos a luz. E é
que onde eu pensava que Alonso Montero tinha dito urna grande verdade, tinha dito duas. A
primeira, a que já conhecemos, é que antes que
do portugues era melhor se aproximar do
ingles. Mas a segunda, directamente derivada
dela, é que depois do ingles, o melhor era se
aproximar do portugues. Entom, tendo ensaiado sem exito essa primeira alternativa, e depois
de comprovar a impossibilidade material de no
aproximar do ingles, interpretado correctamente por desejos de E/a sapatos Tudo em tlío Monte
héroi, resolvim adpatar a segunda alternativa,
embora nom fosse tao perfeita e desejável como
a primeira. E foi assim como acabei por me
converter em lusista por puro oficialismo. Sobre tudo porque essas duas verdades se ence;
rram numa muito mais geral e muito mais reveladora: se a nossa distancia linguística respeito
do ingles fosse comparável com a que ternos
respeito do portugues: alguém duvida que já
haveria tempo que teríamos adoptado a grafia
inglesa? Ao contrário que a do ingles, a nossa
aproximac;om do portugues era possível, porque
onde nós escrevíamos "Das duas verdades de
Alonso Montero" eles interpretavarn "Das duas
verdades de Alonso Montero".
Ainda que tenho ouvido gente tao sabia, que
devia ser mesmo mais sábia que All on so Mounto
Hero, que dizia que essa mesma frase escrita com
um ·a cento no "u", era galego e, sem o acento,
portugues, e que com esse acento se perdiarn as
nossas senhas de identidade. Porque devia de se
tratar do famoso "acento gal ego", digo eu.
Asimm que, finalmente continuo na dúvida, e já
nom sei se despedir-me dizendo "Por que sim
soutiem zoológicos" ou "Because yea bra zoos".•

Swan We Sam Say Sha.hs
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randes compositores coma Franz
Schubert ( 1797 1828) ou Robert
Schumann
(1810-1856)
souberon tirar a ·
música durmida
en poemas de' Heine, Goethe e
ou tros, levando o xénero do lied
(en plural lieder: voz xermana,
que significa canción pero que
denomina especialmente unha
canción íntima, lírica, para voz
e acompañamento pianístico,
na que se compenetran ou funden música e poesía) ao máximo esplendor; pero tamén os
nosos mestres da música, principiando polo devandito Adalid,
manifestaron o seu propio sentir
m e lódico de textos poéticos
creando un enxebre lied: a "Me1o día galega" (anque Xoán
Montes denomina ás súas cantigas líricas como "baladas galegas"). Veremos que Adalid
musicou especialmente poemas
da súa dona, Fanny Garrido, e
que os outros sobranceiros compositores galegos repararon sobre todo nos dous poetas esenciais da nosa lírica: Rosalía de
Castro e Curros Enríquez. E digamos, de paso, que músicos
alleos (Maurice Ravel, Claudio
Cameyro, Eduard T oldrá, Antón García Abril...) foron seducidos polos nosos poetas, achegándose con maior ou menor
acerto ao sentir galego.

_¡
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Dáse por descontado o profundo
coñecemento da poesía que revestiron de melodía, pois do
contrario non sería posibel c,hegar ao perfecto emparellamento
de música e palabra. Decatarémonos, a pouco que coñezamos
as melodías galegas, que o seu
contido é (case) sempre triste,
que as abrangue a desolación, o
dramatismo e a traxedia. Non
podía ser doutro modo se a inspiración poética abrota dunha
sociedade envolta polo sofrimento. Mais tampouco debemos
esquecer que os lieder tamén levan xeralmente argumentos doentes, unha voz que emite queixumes de anguria, pois a poesía
e o canto do desalento, da desesperación pola incomprensión do
que nos arrodea, anque un canto
de indescriptibel beleza. Non é
o naso patrimonio musical tan
abondoso coma, poñamos por
caso, o alemán ou francés; probabelmente os músicos foráneos
tiveran nos seus países mellares
condicións para adicarse á faceta compositiva. E·nembargantes,
na escasa produc.eión de cantigas, melodías ou baladas galegas,
contamos con pezas que poden
rivalizar mesmo coas dos g:·andes músicos nomeados e outros
que deixaron maravillosas canc ións, chámense Johannes
Brahms, Eduard Grieg, Gabriel
Fauré ou Hugo Wolf.
Ademáis de Adalid, entregáronse á composición de obras para
canto e piano: Xosé Baldomir,
Canuto Berea, Xosé Castro
"Chané'', Ricardo Courtier, Xoán Montes, Enrique Lens Vieira ... Falaremos de contado, e por
orden cronolóxico, dos principais músicos, dos clásicos do s.
XIX e principios do XX, que
deixaron para a posteridade
"Melodías galegas", e comentaremos algunhas das principais
en base ao respectivo texto que
as inspirou.

_As melodías galegas
be-Adalid a Chané, unindo música e poesia
'* xost M. BREA FEIXÓO
BOTANDO UNH.A OLLADA ATRÁS, COMPROBAREMOS A

EMPARELLA LETRA E MÚSICA DE TAL XEITO QUE ACA,

EXISTENCIA DUNHA RICA TRADICIÓN DE CANTARES

DA CUMES SUPREMAS, .TAL PERFEc_CIÓN ARTÍSTICA FAI

E

OU CANTIGAS LÍRICAS GALEGAS, RECOLLIDAS DEFINI,

QUE SEXAN XA INSEPARABEIS.

TIVAMENTE BAIXO O TERMO XENÉRICO DE "MELODÍAS

"MELODÍASv DE VERDADEIRO VALOR, AS QUE SON AU,

CONSIDERANDO AS

GALEGAS". HAI VECES QUE OS TEXTOS ESTÁN POR RI,

TÉNTICAS OBRAS DE ARTE, TEMOS O PUNTO DE PARTI,

BA DA MÚSICA QUE LLES FOI ASIGNADA, OUTRAS É ÉS,

DA NO COMPOSITOR MARCIAL DEL ADALID, QUE PRO,

TA A QUE PARECE MOI SUPERIOR AO CONTIDO POÉTI,

BABELMENTE ESTIVO INFLUIDO NOS SEUS INICIOS PO,

CO; . MAIS CANDO SE LOGRA ESA CONXUNCIÓN QUE

LO MÚSICO FRANCÉS CHARLES ÜOUNOD

tes se titulan: "As lixeiras andu,
riñas", con letra de Salvador
Golpe, ''Doce sano", con texto
osaliano, e "()-pensar do labre,
go", con letra de Aureliano Pe,
reira. As letras fúndense co trazo
melódico de Montes de modo
que xa non se conciben separadamente. Tamén arranxadas para coro, banda ou orquestra sinfónica, permanecerán para sem,
pre na nosa memoria.

Marcial del Adalid
(A Coruña, 1826-1881) escribiu
ao longo da súa vida pezas para
voz e piano, musicando textos latinos, italianos, alemáns e casteláns; non só posuía o compositor
un gusto literario exquisito, senón que ademáis coñecía ben a
prosodia de tódalas linguas que
empregaba. Pero o que nos interesa son as súas composicións sobre textos galegos, agrupados bai,
xo o título de "Cantares viejos y
nuevos de Galicia", escritos nos
últimos anos da década de 1870.
Nestes cantares, alterna un ''Viejo", tomado e adaptado do repertorio pop1,1lar (e dicir, folklórico)
e outro ''Nuevo", totalmente orixinal. ao compoñer estes "Cantares", Adalid foi o verdadeiro creador do xénero da MelOdía galega
(que continuarán Baldomir,
Chané e outros), e isto supuxo
unha apoitación musical básica
ao "Rexurdimento" de Galicia.
A súa dona, Fanny Garrido, novelista que adoptara o seudónimo
de Eulalia de Lians, traductora de
Goethe e Heine (sospeito.que tamén coñecedora de lieder dos
· grandes compositores románticos) é autora de moitos poemas
musicados por Adalid. Basten de
mostra os catro seguintes (os tres
primeiros de Fanny Garrido e o
cuarto popular), dos cales evito
facer correccións ou actualiza,
cións -o mesmo que no caso das
letras escollidas polos outros músfcos-, aíilda estando tentado ao
comprobar que non alterarían
para nada o ritmo:

Un poema sinxelo, cheo de saudade, que comeza cunha estrofa
popular, xa empregada por Resalía nos seus Cantares gallegos.

Airiños, airiños , aires,
airiños da miña terra,
airiños , airiños, aires,
airiños levaime a ela.
Airiños , airiños , aires.

Ven sendo o canto doente dunha muller que ten todo, agás o
seu amor ausente. Remata coa
seguinte estrofa esclarecedora:

Aquel meu muiño,
tan verde n' o vran,
me deixa ma.quías

(1818,1893).

¿Qué dicir desta balada fortemente arraigada en nós, un verdadeiro himno que para sempre
asombra? Do poema rosaliano,
pertencente a "Follas novas",
baste a seguinte estrofa:

Si cantan és ti que cantas,
si choran és ti que choras,
i és o marmurio do rfo
i és a noite i és a aurora.

Xa no comenzo do poema de
Aureliano Pereira agrama a pe,
renne señardade dos que aman a
terra na distancia.
Xoán Montes.

acentos, de gran .
E teño facenda,
e padres e hirmáns.
E teño un filliño,
me falta seu pai!

•

.A(J-~.Z,

O poeta (Fanny) parece fa lar
dun espíritu desacougado, que
todo ten en contra, que vai
errante polo mundo, ata atopar
unha terra acolledora e, ¿cómo
non?, un peito amigo e amante.
Curiosamente, tiña outro texto
en francés da mesma autora,
adaptándolle posteriormente un
novo en galega, do que se reproduce o remate:

Antr' outeiros e penedos,
que se esterulen arredor,
agachada baixo os alares ,
e cuberta de verdor,
acharás unha terriña,
n' hai no mundo outra millar.
Alí apousa unha boa fada
qu' a goberna con amor.
E de froles cubre os campos,
e fartura de as sazós,
inche os peitos de alegría,
e desperta os corazós.

Unha composición popular e
ben coñecida, anque a maiorfa
ignora a autoría do acompaña,
mento melódico, que abre desta
mane ira:

Non te quero por bonita
que xa sei que non o és,
querote por moreniña
e pola lei que me tés.

Xoán Montes Capón
T emos que dicir de Montes (Lugo, 1840-1899) que, malia a súa
vinculación coa música relixiosa, a trascendencia da súa obra
provén fundamentalmente da
producción profana, senda as
seis melodías, ou "baladas galegas" como él as chamou, as
que lle deron unha imperecedei,
ra fama. Sen dúbida "Negra
sombra", "Lonxe da terriña" e
"Unha noite na eira do trigo"
son as máis populares; as restan-

Lonxe da terriña,
lonxe do meu lar,
qué morriña ceño,
que angurias me dan.

Trátase da "Cántiga" de Curros
Enríquez, tamén versioneada
por Chané (como lago se verá),
senda en realidade a música un
arranxo da que fixo popular Cesáreo Alonso Salgado con ritmo
de muiñeira. Alguén trocou o
primerio verso, ademais de introducir outros cambios no poema que abrolla <leste xeito:

Unha noite na eira do trigo (No
xardín uha noite sentada)
ó refrexo do branco luar,
unha nena choraba sin trégolas
os desdés dun ingrato galán.

Xosé Castro 'Chané'
Ao mestre "Chané" (Santiago
de Compostela, 1856- A Habana, 1917) venlle o sobrenome
do que adoptara artísticamente

•
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(Ven da páxina anterior)

a rondalla integrada por mem·
bros da súa familia. Comezou
unha carreira de éxitos dirixin,
do orfeóns na Corufia (sendo
por tanto promotor das corais
de Galicia, o mesmo que Canu·
to Berea, Xoán Montes, Xosé
Baldomir e Pascual Veiga), pe·
ro suprimida a cátedra que ocupaba na cidade herculina emi,
grou a Cuba en 1893, onde trabou unha amizade co poeta
Manuel Curros Enríquez da que
xurdirían as súas carro melodf,
as, baseadas en poemas do libro
"Aires da mina terra", que co,
mentamos a continuación.

Cun texto no que o poeta pare,
ce buscar en vano unha "mirada
meiga", un desexo inalcanzabel,
o músico vístelle unha melodía
apropiada, fermosa e doente. De
seguido vai o inicio e final do
poema.

Ten a serea o canto
i a serpe o alento,
o lago ten a onda,
IJios ten o infemo.
Ti res dnboru1o
coque tes escondido
n' eses teus ollos .
Camio se pon a lúa
l.Tas d' os penedos ,
choran as estreliñas
todas d'o ceo.
Tamén eu choro
cando non m' aluniean
eses teus ollos .

Quizais sexa a canción popular
galega máis coñecida, anque
non tanto na versión de Xosé
Castro como revestida da me,
lodía primitiva atribuída a Ce,
sáreo Alonso Salgado, e difun,
dida pola rondalla da familia
"Chané". Ten variantes no
texto poético, e se inicia con
estes versos:

N' o xardín unha noite sentada
6 refrexo d' o branco luar,
unha nena choraba sin trégolas
os desdés dun ingrato galán.

·~

Esta canción, ou cantar, trata
das curacións milagrosas, cunha
indubidabel retranca mergullada no trascendente que supón o
sufrimento humano que com,
porta a enfermidade, dándolle a
música un certo ambiente dra·
mático. E anque as xentes acu,
den con fe ao lugar santo, polo
visto non todos conseguen o
apetecido resultado.

San Benito de Coba de Lobo
ten n'o cume un penedo furado,
de tan rara virtude ortopédeca
qué é o asombro d' o mundo cristiano.
Cando nace un miniño tolleito,
seus parentes oférceno ao santo,
e metido n'un queipo de vimbio
alá o levan, a festa chegando .
Ós dous lados da boca da pena,
que lle colle d' un lado a outro lado
din a nai i-a madriña do renco
pola gorxa de pedra pasándoo:
"Ten canta santiño
do meu tarangaño:
doente cho deixo,
devólvemo sano".
Por tres veces chorosa roguéivolo,
todas tres sen me dar resultado;
i-os meus nenas , entangarañidos,
marren todos entangarañados.

- -. - - .... - - - ..

.A familia i aterra donde nacín ...
;Sin eses dous amores non sei vivir!
Cando xa no meu peito non sinta amor,
cando da miña patria non vexa o sol.. :ven morte, ven axiña cabo de min,
¡que sin amor nin patria non sei vivir!

a.A~/
É unha desas pezas pobulares
que chegaron fondamente á alma popular, agora transcurrido
o tempo quizais un tanto alon·
xada da memoria colectiva,
mais de seguro preservada para
a etemidade. Fala da forza te·
lúrica que atrae ás xentes, nes,
te caso na abrigada ausencia
por mor da miseria e da fame,
pero que parece a nasa teima,
coma un leitmotiv que non nos
deixa. De mostra sirvan estos
párrafos:

Andrés Gaos Berea
Para findar este pequeno per,
corrido, nomearemos a Andrés
Gaos Berea (A Coruña, 1874,
Mar del Plata, 1959), extraordinario violinista e compositor
que tivo sona en vida alén das
nosas fronteiras, e probabel,
mente maior que dentro delas,
como soe acontecer desgracia,
damente. Compuxo a derradei,
ra obra no seu retiro de Mar
del Plata, na Arxentina: a ba,
lada "Rosa de abril", para piano
só, inspirada no poema d@ Ro,
salía de Castrg. Posteriormente, e con acerto, Ramiro Carte'.
lle superpuxo o texto rosaliano,
en base ao testemuño do fillo
do compositor.

Como ti vas pra lonxe
i eu vou pra vello,
un adiós Mariquiña
mandarche quero,
que a morte é o diaño
i anda rondando as cellas
do meu tellado.
Camio deixes as costas
da nosa terra,
nin luz nin poesía.
quedarán n' elas.

Dilles que non hai terra
millor que a nosa,
máis rillentes paisaxes,
máis frescas sombras,
máis puros ceos ,
nin lua máis lucente
no firmamento.

Ese texto engadido á composición pianística de Gaos, perten,
cente ao libro Cantares gallegos,
comeza así:

Nasín cand'as prantas nasen,
no mes das froles nasín,
nunh' alborada mainiña,
nunh' alborada de abril._
Por eso me chaman Rosa,
mais a do triste sorrir.

Xosé Baldomir.

Xosé Baldomir Fdez.
(A Coruña, 1867,1947) foi recoñecido sobre todo palas súas
produccións para canto e piano
inspiradas en textos de poetas
galegos, e que él mesmo denominaba "melodías galegas". Pa,
rece ser que compuxo ao redor
de medio centenar de cancións
estilo lied, pero tristemente só
chegou a nós un pequeno feixe
delas, que tamén se adoita i.n,
terpretar en versión coral. Son
quizais as máis lembradas:
"¿Cómo foi?", con texto de Curros Enrfquez; "Maio longo",
con texto rosaliano; e "Meus
amores", sobre un poema de
Salvador Golpe. Estas obras
vocais, e outras que merecen
ser redescubertas, déronlle fa.
ma no seu tempo.

Ó pesimista texto rosaliano, do
libro "Follas novas", dalle Baldomir unha convi.nte, e nembargantes pouco sombriza, melodía.
A un batido outro batido,
a unha dor out.To delor,
t.Tas d'un olvido, outro olvido,
t.Tas d' un amor out.To amor.

Outro poema pertencente ta,
mén o libro "Follas novas", de
Rosalía, que amousa o desacou·
go do que non atopa lugar axei,
tado no mundo.

¡Qu.érom'ire, qu.érom'ire! .
Para dónde no-no sei.
Céganm' os ollos a brétema,
¿para dónde hei de coller?

rulo de "¡Ai!" no orixinal, un
pai se laia da morte dun fillo,
víctima da viruela (das "ne,
gras vixigas"), enfermidade felizmente erradicada do mun,
do. É un texto con dificultade
evidente para a musicaliza,
ción, conseguindo Baldomir o
difícil obxetivo de darlle o so,
porte melódico apropiado e o
fondo dramatismo que lle
convén a tan tráxico tema.
Coido necesario reproducilo
íntegramente.
¿Cómo foi? ... Eu topábame {ora
cand' as negras vixigas lle deron;
polo aramio súa nai avisoume
i eu vinme correndo.
¡Coitadiño! Sentindo os meus pasos
revolveu car' á min os seus ollos.
Non me víu ... e choróu ... ¡ai!; xa os tiña
ceguiños de todo.
Non me acordo qué tempo me estiven
sobre o berce de dor debruzado;
sólo sei que m' erguín co meu neno
sin vida nos brazos ...
Volvoreta de aliñas douradas
que te pausas no berce baleiro,
pois por él me perguntas, xa sabes
qué foi do meu nena.

-- - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ·- - - - .. - .
~

E remata cun cantar popular,
qu~ Resalía considera ben en in,
sertar:

O meu cordsón che mamio
e' unha chave par' 6 abrir.
Nin eu teño máis que darche,
nin ti máis que me pedir.

quizais non acada cimas poéticas
tan elevadas, a música é en ver,
dade inesquecibel.

Dous amores a vida gardarme fan:
a patria i o qu' adoro no meu fogar.

Non se pode_concluír. máis ni,
diamente... Despois de todo,
un ánimo esperanzado confía
en que xurdan inquedanzas
por coñecer con amplitude as
nasas belidas e intemporais
"Melodías", unha música in,
xustamente esquecida ou cer,
tamente acurrunchada. Xa que
logo, agardamas que o ar leve
preguntas arelantes de saber,
de descubrir para escoller, e
que nós teñamos algo aínda
que dicir. +

Carlos Quiroga
Sempre Rosalía. Sempre a súa
tristura, a súa efémera felicida,
de asolagada por un queixume
infindo. Reproduzo tamén fn,
tegro o poema de "Follas no,
vas", ,para o que non poido
imax,inar mellar música cá de
Baldomir.

Maio longo, maio longo,
todo cuberto de rosas,
para algúns telas de morte,
para outros telas de bodas.
Maio longo, maio longo, ·
fu.ches curto para mín,
veu conmigo miña dicha,
volveu contigo a fuxir.

-~~~
Neste poema de Curros, co tí,

33

Agora a letra pertence a Salva,
dor Golpe, e anque neste caso

Periferias
"Premio de Narración Curta"
Ricardo Carvalho Calero
Concello de Ferro!
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A cfuz de Castelao
A propósito de As cruces de pedra na Galiza
dunha controvérsia desigual aca,
ecida logo da publicación de As
cruces de Pedra na Galiza no exf,
lio. O seu autor, Castelao, pon
ramo á obra cun "Envio" contun,
dente dirixido ao "novo timonel
da cultura galega". Misiva que foi
recibida de contado e dela tomou'
nota, dándose por aludido, fran,
cisco Javier Sánchez Cantón.

-0- X. ENRIQUE ACUÑA

As mentiras piadosas foron de
uso comun por parte dos vence,
dores na guerra civil. Circularon
cal xustificante moral ante o
arrepio dunha represión que tro,
naba por riba das suas concién,
cias. Un chisgarabís de bulto, ex,
tendido de orella en orella como
aquel que circulou pola Ponteve,
dra militariizada a fin de demoni,
zar a Castelao nos dias máis
crueis da retaguarda franquista.
Contábase con tintura quintaco,
lunista e tirándoa dun suposto
noticieiro republicano que mos,
traba, dician, a un Castelao co
puño ergueito, nada máis e nada
menos, que nun 'primeiro de
Maio na pérfida Moscova. Sata
nizador argumento para aliviar a
aquelas persoas que logo de tra,
tar ao deputado galeguista con
cercania cidadán poideran amo,
sar a menor das dúvidas sobre a
oportunidade divina de tanta co,
tianidade de paseos e asasinatos.
Tal elenco de mentiras non tivo
final co remate do periodo béli,
co. A épica da vitória non só
imaxinou a pior das poesias se,
nón que seguiu a estender falsas
verdades que tiñan o ruin moti,
vo de abater ainda máis aos ven,
ciclos. Quen se salvou da tortura
ou da morte sempre tiña o pa,
driño de direitas ou unha sotana
amiga que o liberou do fusila,
mento. Non só eran roxos peri,
gosos senón que lle debian a vi,
da aos seus verdugos. Exemplo
de bulo interesado foi aquel que
se tendeu sobre o alcalde agrá,
rio,comunista Garcia Filgueira
salvado e agachado, dician e
mentían, polas freiras clarisas
das beiras do Lérez.
O exílio de moitos pontevedreses
non esgotou o discurso demoni,
zador. Osorio Tafall, verdadeira
besta moura da burguesía ponte,
vedresa, non acadou a paz ·sequer
no exílio mexicano. Botaron so,
bre a sua impronta ética ·a máis
cheirenta das bostas morais da,
quel catolicismo trunfante nun,
ha cidade que el·govemou como
primeiro alcalde na história ele,
xido por sufráxio democrático.

Envio a Sánchez Cantón
Castelao asinara o seu texto o
vinte de Xullo de 1946 en rneio
dunhas xomadas azarosas a pou,
cos días de partir cara Franza ca,
rniño de tomar posesión dunha
carteira do govemo republicano
no exílio. A contestación chega,
ria cinco anos despois a xeito de
modesta reseña no tomo XIX do

Cuaderno de Estudios Gallegos.
Aqueles que puxera en marcha
como director o próprio Sánchez
Cantón cun primeiro número que
oferecia corno pórtico un obsceno
e ecuestre retrato do xeneral
Franco posando vitorioso ante as
ruinas do Alcázar de To ledo.

-

mita e consigue unha audiéncia
privada co caudillo (Filgueira, por
certo, nunha lle-apeou tal trata,
mento nen sequer cando se refe,
ria ao ditador na transición) e en
poucos días o sábio pontevedrés
nun coche oficial da pinacoteca
entra no Palácio do Pardo.

afirmar Filgueira Valverde- o
priméiro exemplar que chegaba
a España da magna obra de Cas,
telao. Entregado o libro, a anéc,
dota de Filgueira convertiase en
categoría. Franco, seica, tomou
o libro, folleouno e exclamou á
vez que soltaba unha bagoa:

Castelao, Castelao ...
O motivo único da visita era
mostrarlle a Franco -grande
amante e estudoso dos cruceiros
segundo, máis unha vez, gastaba

Os máis dos sibilinos recursos se
utilizaron para esboroar aos re,
sistentes, xustificar as cobardias
e encumiar aos pusilánimes.
Aquel desgranador de anécdota5
interesadas que foi Filgueira
Valverde gostaba de contar en
ámbitos só por el elexidos unha
das máis míseras anécdotas refe,
ricias ao seu antigo mestre e co,
rrelixionário Alfonso Castelao.
Poñendo voz como quen conta,
ba un segredo de ultratumba só
apto para iniciados o ex,alcalde
franquista de Pontevedra enfia,
ba a confidéncia.

Tal píldora filgueriana, que a to,
das luces seméllanos apócrifa, foi
posta en circulación ao calor

Cando Castelao escribiu no
"Envio" que o seu libro non fora
escrito "para quen maldefende,
ron o Seminário de Estudos Ga,
legos, nen para os que os suplan,
taran, pondo a nosa cultura nas
fauces dun Estado devorador"
exteriorizaba unha doenza ínti,
ma por aquel amigo que o consi,
deraba "un artista desgrazada,
mente perdido para Galiza". Do,
eulle especialmente, se cabe
rnáis, que noutros casos.
Castelao defendera a Sánchez
Cantón en complicadas circuns,
táncias derivadas da sua xestión
directiva nun Museu do Prado
acosado polos bombardeos fran,
quistas sobre Madrid. Naqueles
complicados dias nos que o go,
vemo da República decide eva,
cuar obras artísticas da pinaco,
teca estatal as reticéncias de
Sánchez Cantón son tornadas
como sabotaxe e as sospeitas e
receos de quintacolunistas se
solventan cun aval directo e
preciso de Alfonso Castelao, co
apoio de Bibiano Osorio T afall,
ante a Presidéncia da República.

!mediata á sua saída na Arxenti,
na, alguén fai chegar ao seu des,
pacho de dirección no Museu do
Prado un exemplar de As cruces
de pedra na Galiza a Francisco Ja,
vier Sánchez Cantón. Raudo tra,

L

CASTElAO

¡Non me fan xustiza, Señor!

"Sobre cruces y cruceros" é o tf,
tulo desta recepción da obra de
Castelao escrita polo seu antigo
compañeiro pontevedrés. Aquel
que tiña por alcurne amistoso
"Cerveliña" nas tertulias de café
e na correspondéncia -en gale,
go- que ambos mantiñan imaxi,
nando e criando, para Daniel de
la Sota, o que seria desde 192 7 o
Museu de Pontevedra. Eles os
dous -e ninguén rnáis- sentaron
as bases da posta en marcha
dunha institución nada ao abei;
ro da rnestria política de Antón
Losada Diéguez e o seu pragma,
tismo galeguista non desafecto
ao prirnoriverismo.

A reseña do Cuadernos de Estu,
dios Gallegos ten toda a xíria e re,
tórica académica necesária para
darlle recoñecimento e valor ao

'...

libro de Castelao. Boas palavras
que non impiden aceirar os co,
mentarios -"El libro ( ... ) quedará
como recuerdo duradero de un
espíritu extraordinario, al que
desvió durante años un apasiona,
miento que debió superar"- e re,
calle tamén as "alusiones ácidas ,
que llenan el envío, explicables
por informaciones incompletas,
cuando no malévolas, deformes
por la lejanía, que nutrieron el
dolor de la ausencia y que aciba,
ron los años postreros del autor".
Sánchez Cantón aducía non
querer entrar en polémicas mais,
utilizando tan privilexiada publi,
cación, insiste: ''Nada responderé
a las que a mí se refieren; véda,
melo memorias amistosas, a
prueba de discrepancias lealmen,
te manifiestas, y aunque un pro,
ceder incomprensible para con,
rn igo cortó todos los lazos en
1936, siempre guardé admiración
al artista genial...". Sinte obvia,
mente o golpe da acusación de
Castelao por entregar o SEG ao
franquismo e discúlpase entre o
grotesco e a frivolidade. Atrévese
a afirmar que o Seminário na
prática se autodi olveu e o que el
fixo foi cumprir as normas do seu
regulamento ao estar "dispersos"
(sic) os eus mernbros máis acti,
vo . A cónversión en Instituto
Padre Sarmiento non seria pois
máis que o produto da "generosi,
dad y amplitud de miras, que los
gallegos nunca agradeceremos
bastante" ao Consejo de lnvesti;
gaciones Científicas español que
"nada exigió o impuso".
Tamén no "Envio" Castelao te,
rnia, adiantándose, que "os novas
eruditos de Galiza só xulguen eg,
te traballo en razón dos rnoitos
escesos e defeitos que contén, eg,
quecéndose de que sempre fun
pouco amigo da cultura esterili,
zada". Sánchez Cantón na recen,
sión buscoulle chatas a unha
obra sobre "los cruceros occiden,
tales" -decia- que non contem,
plaba diversos datos científicos
que era unha "lástima ( .. .) non
houbese coñecido". Mesmo che,
ga a recomendar "que hubiera i;
do preferible eliminar" algunha
parte da obra. Tales afirmacións
recibiron unha re po ta afinada
por man de Rodolfo Prada nunha
carta aberca a Sánchez Cantón
publicada na exiliada publica,
ción A Nasa Terra<•>.
Prada respóndelle a tal "persoali;
dade catriacadémica" con argu,
mentas que se centran primeiro
en criticar a escrita da reseña en
español para lernbrarlle despoi
como Castelao non puido cote,
xar nen consultar os seus últimos
apuntes ao quedar secuestrados
pola autoridade militar. Dicia
Prada, "moitas vegadas tamén lle
ouvin margurados queixumes no
senso de que, certa persoa que en
Pontevedra recolleu, pra salvala,
a sua papelaria, non lle hou bese
feíto chegar, ao menos, as notas
que tiña, sabendo que a il lle de,
bian se de valor pra o libro que
estaba iscribindo".
Unha referencia a Filgueira, ho,
me tamén do Padre Sarmiento,
ao que -segundo Prada-, Caste,
lao adica, á vez de Sánchez Can,
tón o "Envio" final de As cruces

de Pedra na Galiza. •
(1) "Carta Aberta. Ao Excmo Señor Don
Francisco Sánchez Cantón. En Madrid".
A Nosa Terra. Bós Aires. Abril de 1952.'I'
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Do Cúmio publica o primeiro
dicionário en CD--Rom
A obra, coordenada por Xosé Feixó,
incorpora 44.000 voces
-0- P.B.

Máis de mii páxinas suma o no ..
vo dicionário publicado por
Edicións do Cúmio, unha obra
en normativa oficial que dupli..
ca o número de voces recollidas
polo texto da Académia e que
incorpora, como novidade para
a língua, a sua apresentación no
soporte de CD-Rom. O primei..
ro dicionário electrónico baséa ..
se no seu homónimo de papel e
oferece o significado de pala ..
bras como dux, ginseng ou fon ..
qui. Foi elaborado por unha
equipa que coordenou Xosé
Feixó e que integran Xosé An ..
tóni9 Pena, Cruz López, Valen ..
tin Arias e Maria Isabel Ferreiro.

Da obra que apresenta Edidóns do
Cúmio chama a atención o núme ..
ro de entradas que recolle, 44.000,
é dicer, case o dobre das 25 .000
voces que o texto da Académia.
"O que aportarnos -comenta An..
tón Mascato director da editorialé fundamentalmente léxico novo,
que non estaba recollido noutros
dicionários como mirábeL, espasa..
llar ou cacharreíro, ou propostas
novidosas para termos aos que
afnda non se lles dera solución
consistente en galega, carreira de
revezos ou zumaréncia, por exem..
plo. Ao tempo adicóuselle unha
especial atención ao léxico cientf..
fico, á recolleita de xentilícios ga..
legos e internacionais e fíxose un
amplo tratamento das tribos, ét ..
nias e pavos do mundo".
No dicionário tamén poden aro ..
parse palabras do tipo piérdng ou
ráfting, e dicer estranxerismos e
préstamos doutras línguas que o
uso incorporou recentemente.
" on palabras que a xente está
utilizand . Ao mellor algun dia o
galego dalles unha solución dife ..
rente, pero de momento non exis ..
te e por iso aparecen reflexadas
deste xeito. Outro dos aspectos
novidosos -engade Mascaro- é a
atención a locucións, ditos, frases
feítas e refráns".
Para explicar o obxectivo que a
editorial se marca con este novo
texto, o director de Do Cúmio di ..
feréncia entre o dicionário "que
elabora a Académia" e os proxec ..
tos que prepara cada editorial,
que neste caso quer ser "unha es ..
pécie de estado da cuestión da
nosa língua". "Non pretendemos
-engade- determinar que léxico
é nítidamente próprio, porque iso
é función da Académia e do IL ..
GA. Do que se trata é de facer
unha análise do seu estado actual
nos diferentes nfveis de uso,
científico, familiar, técnico,
atendendo tamén ás xergas e ás
solucións dialectais. Se a xente
utiliza a palabra jóckei porque
non vai estar explicado o seu sig..
nificado nun dicionário".
A inclusión destes estranxerismos
e préstamos doutras línguas vai
acompañada dunha representa ..
ción semifonética de doada asimi..
lación e compresión. Asi por

'O dicionário fai unha análise
do estado actual da língua
nos seus diferentes níveis de uso"
António Mascato
exemplo a palabra magazine pro..
nunciaríase, segundo indican os
autores, como magasin.

O soporte electrónico
Pero a grande novidade e a apor..
ración máis importante,. ao en ..
tender da editorial, é poder ofe ..
recer a sua versión en CD-Rom,
é dicer, o primeiro dicionario
eléctrónico da lfngua galega. Asi
mesmo incorpórase un corrector
ortográfico co que se pode traba ..

llar simultaneamente sen necesi,
dade de pechar a xanela. Dous
produtos elaborados pola empre ..
sa galega Imaxin.
"O corrector ten duas funcións
básicas -explica Mascato. Detecta
os erros e suxire posibilidades al~
ternativas, mesmo gramaticais".
Complétase cun Dicionário de
uso interno para que o usuário
poida eliminar ou introducir
aquelas entradas que considere
axeitadas.+

35

36

ANOSA TERRA

13 DE XANEIRO DE 2000 • N2 917

,,
BOROBÓ

O vento in.conscente de Manoel Antonio
Co meu novelo
de corredoiras
debaixo do brazo

Entre os papeis de Manoel
Antonio, encontrados na súa
alcoba, tras pern:ianecer choida
vinte anos, atopáronse varios
poemarios inéditos, anteriores
e posteriores ao único libro de
versos publicado polo poeta,
De catro a catro. Ademais tamén se acharon moitos manuscritos e recortes de poesías soltas, unh~s datadas e outras
non. Aqueles libros e papeis
descubertos na habitación en
que finou Manuel Antonio,
polos catro escritores que tripamos o seu solo, serían publicados logo por Garcia Sabell, a
quen a nai do poeta lle entregara a chave da pechada estáncia. Entre os poemas datados
que lin lixeiramente, cando
publicou Galaxia o volume coas Poesias xa completas, editadas polo mencionado doctor e
académico, despertoume ao releelos lun deles, miña curiosidade, hai un par de anos, por
parecerme un clan~ antecedente dos versos de Alvaro Cunqueiro que máis me intrigan e
interesan. Pola sinxela razón
de que constituen o lema de
meu novelo, espallado por diversos xornais.

Coma di noutro poema·' clise
mesmo ano publicado no xornal Galicia. Deixándose levar o
piloto de altura pola ventureira facilidade do surrealismo,
coa súa linguaxe baralleira e
sen sentido.

Manuel António.

E o vento inconscente

comenza a ennovelar os novelos
d' asombra desennovelada.
Tres verso·s que bastan pra facerme sospeitar que existeu,
nises días, unha pequena vea
lírica, no máis avanzado poeta
galega de seu temp·o, distinta
dos diferentes ismos que lle foron atribuindo os criticas: creacionista, pra Augusto ·M. Casas; pra Carlos L. Bernárdez,
¿11ip0nista?; e pra Arcadio L.
Casanova, simbolista. "Son as
novedades do cubismo, o creacionismo e o ultraismo o polo
de atracción que guía os pasos
do Mariñeiro, o desmitificador
mitificado", sentencia Carballo Calero.

E

se poema de Manuel Antonio titulase Monte e foi
composto no San Xoán de1925. O ano no que estivo a
pique de ser asesinado por un
matón, á volta da romería de
Cabo de Cruz. E bulialle. na
cachola publicar un libro na
Editorial Ronsel, de Lugo. Se o
libro era, como supón Sabell,
Sempre e mais dispóis, os versos
de Monte non figurarían nil.
Son os tres últimos do poema
os que reclamaron a miña
atención:

E sucede que son precisamente
aquele~ tres versos que o poeta
mozo Alvaro Cunqueiro, pode
que lese no xornal de Paz And rade, os que o futuro cisne
mindoniense calca, coma si
manase do seu subconscente
meollo, no Retorno de Ulises.
Un dos máis arcanos poemas
de Cunqueiro, publicado por
Del Riego na Escolma de Galaxia, antes de ser recolleitado
por Miguel González Garcés,
en Herba aquí e acolá. Comenza con semellantes palabras
manoelaltonianas:

Pende en que pende Penélope pensativa
perde novelo nove novamente canto
e máis adiante

Cando o vento o novelo novelovento leva
e logo

os longos dedos que solprendidos dicen
novelovento, novelo nove pUlo
pra terminar lembrando que no

novelo

N

onembargante non vai por
ahí, por ningún de tales
.ismos a insospeitada vea;
"o _vento inconscente" que leva a pruma de Manoel Antonio nise intre, hacia os cons do
surrealismo:

nove os beizos cando se pregan falan".

M

Cod . .Postal ............................. Teléfono ......................... ..
Povoación ............................... N.1.F,
Província ................................ País. ............................... .
Suscrébome a A Nosa Terra (Incluidos os Cademos de Pensamento e Cultura)
por un ano/semestre ao prezo de:
.
Galiza/Estado/Portugal .................................. 9.000 ptaJano .....• .4.500 ptaJsemestre
Europa ........................................ 10.920

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

O ·ra1ón bancário adxunto
O Reembolso (máls 175 pta.)

PAGO DOMICILIADO.

b} Para o resto do mundo
O
O

Cheque bancário adxunto
Xlro Internacional a noma de

A NOSA TERRA. Apartado 1371
Vigo.

COBRIR

os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.

Banco/Caixa de Aforres ........................................................... .
Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 CIIJ] [JJ

1 11 1 1 1 1 1 1 1 1
Titular ......................................................................................... ,

................•..........................:......... Nº Sucursal ........................ .
Povoación ................................... Provfncia ............................ .
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á mlt'la conta, os
recibos que ao meu noma lle sexan apresentados por Prornocións Culturais
Galegas S.A. (A Nosa Terra).

DATA

Debeu ser logo, non sei cando, ·
o momento lírico do trabalínguas, no que a espontánea sonoridade dos vocablos enmascaraba a sua significación a
sombra nunca desennovelada.
Ocorreu en Manoel Antonio
no 1925. ¿Cando, en Cunqueiro? Dez anos despois clisa data
arousana, contesta Alvaro a
un inquérito prévio a unha escolma da lírica galega, encargada polo Seminario de Estudos Galegos a Filgueira Yalverde. Responde a ela cumpridamente, remitindo ao frustrado (pola Guerra) antólogo.

O

ito poemas autógrafos
e un a máquina. Entre
eles, duas elexias, distintas ás que lle adicou a Manoel Antonio. A primeira foi
recollida en Herba a.qui e
acolá. A segunda sería publicada por Filgueira, hai nove
anos, co gallo de Congreso
cunqueirano celebrado na sua
cidade natal.

Nista segunda elexía, casi iñorada, xa se pronuncia o trabalinguas, enriquecido, de Manoel
Antonio

Corre corre no~elo meu novelo de seda
óstrase, pois, niste Cunqueiro o automatismo verbal, o lúcido sonambulismo, do surrealismo francés que

Nome ..................................... Apelidos .......................... .
Enderezo ...........................................................................

a} Subscricións para o Estado español
·

Basilio Losada, e tamén Méndez Ferrin, pensan que ~altaba
no español, e no noso Alvaro
en singular. No Cunqueiro de
· Mar ao Norde, como no Manuel Antonio de Catro a catro,
evidentemente. Son neles poetas abstractos, xeométricos,
fu turistas ...

ATENTAMENTE (SINATURA)

Corre novelo fío limpo corre
coma na historia dourada corre corre! •

Maria Barcala
'Con compañias
residentes o teatro
teria máis público'
Unha nova tradución de Shakespeare que fixo Angel Luis Pujante. Paréceme un libro de cabeceira, un autor gozoso que mostra a condición
humana, que abre a fiestra desde a
perspectiva do home que decide por
si mesmo. Tamén estou lendo unha
antoloxia poética que elaborou Cesar Morán, Rio de son e tiento.
Que recomenda ler?
O epistolário de Rafael Dieste e
Carmen Muñoz entre Febreiro e
Abril de 1939, unha edición moi
coidada publicada na Biblioteca
Gallega. El foi enviado a un campo de concentración nos Pirineos
e ela, ferida, é internada nun hospital francés. As cartas dan fé do
terríbel momento que están vivendo e do extraordinário amor que os
sigue unindo na distáncia.
lnterprenta xunto a Susana Dans
a obra de O cerco de Leningrado,

un diálogo de máis de duas horas
entre duas personaxes.
Duas mulleres que levan máis de
vinte anos encerradas nun teatro
intentan demostrar o asasinato, no
franquismo, do home dunha delas
que fara ao tempo amante da outra. Descrebe un momento no qu
o teatro tiña un carácter social, de
denúncia e de pen ament que
desgraciadamnente agora non ten,
que para as forzas públicas era revulsivo e perigoso. É unha peza
política que reflexiona, cunha po ta en escena divertida, do sentido
das utopias revolucionárias perdidas nun tempo de descredito e des ilusión. Ao mesmo tempo é un
xogo teatral esperanzador no que,
por exemp lo, unha das mulleres
· recupera fisicamente a xuventude.
Un tipo de conrido que se bota en
falta frente a cultura de masas e a
televisión que nos adormece.
Pero o público segue sendo a
asignatura pendente do teatro.
Despertar o interese dos especta..
dores pasa por facer moita escena e
porque esta permaneza nas cidades. Os teatros convertéronse nunha espécie de contentares de espectáculos polos que pasa un obra
un ou dous dias. O público non
pode asistir a todos e tampouco se
corre a voz. Son necesárias compañias residentes, unha fórmula nada
novidosa que funciona moi ben en
paises como Franza ou Portugal.•
Vila de Cruces (1957). Actriz.
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O Trinque
Santo Antón Lacoeiro
O Luns dia 17 celébrase a festa de
Santo Antón Lacoeiro, un santo
menos milagreiro que o de Pádua,
pero moito máis farturento. Nas
diversas párróqu ias póxanse lacóns, chourizos, unllas, cachu-

=o
xo
xo

chas, orellas, rabos, llnguas e até
algun xamón que lle oferecen ao
santo. Boa ocasión para facerse
con estes menudos do porco a bon
prezo. É de sona a do bairro da
Ponte de Lugo. •
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• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Comexan a
prodrigarse
as
actividades
arredorde
Castelao
neste ano
adicadoá

sua figura.

rase o Luns 17 de 9:30 ás 20
h. no Auditório da Fundación Barrié con entrada gratuíta, con preinscrición que
remata o Venres 14 ás 14 h,
e entregarase certificado de
asisténcia. O Auditório da
Fundación Barrié fica no
Cantón Grande 9 e ten o
telf. 981 221 1525, fax 981
224 448 e correo electróni-.
co www.fbarrie.org.

O Barco
• EXPOSICIÓNS
Luís PACHÓN

Mostra que podemos ollar
na Sala de Exposicións de

Caixavigo e Ourense.

Bueu
•MÚSICA

Podemos ollar as obras <leste pintor, no Ateneu, desde
o Luns 17 até o 5 de Febreiro.

e .o iga as suas pinturas na
galería Clérigos até o 18 de
Xaneiro. Quique Bordell
mostra as suas pintura na
Sala Almirante e Nova Ru.a.
Manuel Losada faino na libraría Alfonso. E Leandro
no clube Clavicémbalo.

•MÚSICA
ÜCAMIÑO
COMO DESTINO

O grupo catalán estará, o
Domingo 16 ás 21:30 h, no
Aturuxo presentando o seu
segundo álbum "Hambre
de vida".

Aproximación indirecta e
xenérica ao tema da peregrinación. Dividida en tres
grandes seccións: Partida,
Camiño e Chegada, está
composta, fundamentalmente, por libros e documentos que proceden, na
sua case totalidade, do Ar-

Caldas de R.
• EXPOSICIÓNS
ENTORNO E FUTURO

quívo do Reíno de Galiza,

É tírulo da mostra que podemos ollar no Auditário do
Concello, até o 13 de Fe-

que é onde se encontra.

•TEATRO

breiro, baixo o patrocínio
de Caixavigo e Ourense.

PEQUENA .HISTÓRIA
DA ÓPERA

Concerto da soprano Olga
Mykitenko e da pianista
Victoria Mikhailova, no
Círculo das Artes o Luns 17
ás 20:30 h, que interpretarán Arias de ópera italiana
do XIX (Verdi e Donizetti),
e Romanzas rusas (Rachmaninov, Rimsky-Korsakov,
Szherbin), dentro das actir
vidades do "Convénio Lugo
Cultural". Entrada libre.

ASAMBLEA DE MUJERES
De Aristófanes, por Fila 7

A Coruña
X. PINTOS

•CINEMA
Continua o Centro Galego
de Artes da lmaxe co ciclo
adicado ao finés Aki Kaurismaki coa fita Tilitikuteh·
taan tytti:i / A rapaza da fá·
brica de mistos (FinlándiaSuécia, 1990), o Xoves 13;
Juha (Finlándia, 1999), o
Venres 14 e Sábado 15; I hi-

ANTÓNIO MURADO

XAVIER MUIÑOS

• EXPOSICIÓNS ·

COLOR HUMANO

CGAI

nosos dias, podemos contemplala no Museu Provincial até o 13 de Febreiro .

red a contract 1ál1er / Contratei un asasino a soldo
(Finlándia-Suécia, 1990), o
Martes 18 e Mércores 19. As
sesións realízanse ás 20:15
horas non senda o Sábado
que é ás 18:30. Ademais, o
Venres 14 antes da sesion cinematográfica, preséntase o
libro Emociones de contra·
bado: el cine de Akí Kau·

rismiiki, edición de Carlos
F. Heredero. Entradas a 200
pta. con carné xove 100 e
abno para 10 sesións 1.500.

MARIHUANA, O SOTO MALDITO.
Despois de levar un tempo vivindo nunha
casa como ocupas, catro mozos descobren unha in·
ctíbel plantación d marihuana no soto. A droga
incr mentará consid rabelmence o· seus ingresos,
pero camén pr vacará mái de unha complicación.
Thriller simpático qu chega dt!Sde N va Celándia.
~

O SOLTEIRO. Chris O'Donnell é un
·olt ira aoque lle dá pánic casar e deixar
des ·r un "cabalo en liberdade". As causas complícan e ando, rex icado pola sua moza, ten que
bu car muller en 24 horas e quer cobrar unha
herdanza mili nária. Comédia pastel ira, con
moralexa final incluida e ben pouca grácia.
~

007, O MUNDO NUNCA ABONDA.
Outra de James Bond. Destas enfréntase ao
maligno plano para controlar o p tróleo da x
Unión Soviética trazado por un terrorista e a filla
despeitada dunha dinastía petroleira expropriada
polo omunismo. Filme de aventuras moi forzado.

lfiJ_

DE LADRÓN A POUCIA. Por erro,
un caco agacha un diamante roubado nunha comisaria de policia. Cando sae do cárcere e
pretende recuperalo faise pasar por policia. Xa recuperada a pedra tenta marchar pero é detectado.
Comédia ferve lleasberzas.
~ CAPRICHOS DO DESTINO. O home

dunha congresista e a muller dun policia fa~
lecen nun acidente aéreo. Ambos eran amantes,
os seus cónxoxes descobreno e tratan de cofiecer
os pormenores do asunto cando se namoran. Drama romántico con alegato a p_rol da fídelidade.
~ SOBREVIVlREl. Unha muller perde o

~ home e o traballo o ·mesmo dia e por riba
está embarazada. Menttes ao seu redor todos saen
adianre, ela ten que. sobre'Q'iver. Comédia ap11loxética da parella, calquer parella.

NINGUÉN COÑECE A NINGUÉN.

Fer rol

ÜCOMÉRCIO
EXTERIOR DA GALIZA

Coordenado por Xúlio Sequeiros Tizón, desenvolve-

ÁMOME EN POR MlN

da por Mateo Gil que afunda nas camaleónicas
interpretacións de Jordi Mollá.

A Gua:rd.a

lEir_ AS PEGADAS ROUBADAS. Luppi leva

•ACTOS

o peso dunha pelfcula que revisa o que puido
ser nunha relación entimental, co transfondo da
vida dunha vila transformada pola instalación dun
encoro que sen dúbida é Riafio. Espléndido o actor
arxentino e moi bon contraponto de Mercedes
Sampietro e o empre seguro Héctor Alterio.

~ TARZÁN. Chegou o último Disney,
por unha senda ahondo trillada. Desde as
glórias de Johnny Weismuller acó hai grandes
diferéncias, pero a espectacularidade da animación de hoxendia non defrauda nen a grandes
nen a maiores. Pasará decontado ao vfdeo pois ·a
pantalla grande é un xeito máis de publicidade.

Ü BLOQUEO
INFORMATIVO SOBRE
CUBA

A Asociación de Amizade
Galego-cubana "Francisco
Villamil" do Baixo Miño
organiza unha charla-colóquio, o venres 14 no local
da CIG ás 8 do serán, co
escritor cubano Emilio Comas, que durante moitos
anos fo¡ secretário da
Unión Nacional de Escritores e Artistas de Cuba.

~O CLUBE DA LOITA. Un insomne acu·

de a diversos grupos de autoaxuda para ven·
cer o sono e queda enganchado até que atopa a un
home que rachou con todos os convencionalismos
e co que monta un grupo que se dedica a pegarse
para liberar a sua frustración. Ao eabo, ten desdobram'ento de personalidade e son a mesma persoa~

~ O BARBEIRO DE SIBÉRIA. U~ nor· ·
te-americana vai a Rúsia a a>.-udar ao seu pai a
vender. unha maq_uina que ia barbear (RinehfilJ os
hoscos de Sibéria e para iso teh 11ueteamel'ar a un xe~
neral Peto entra en xogo un c:idete da acadéinia do
xeneral e ambos namói:attse. Comédia dramáüca.

~

o P~Q~CTO DA' BRUXAI}UAlR. ,

. 'Falso docufüanta no que ~e ~éollen as uka-

xeS' que tres esfué!antes de cinema gravan en ~ vr::
deo antes de desapareceren pai:a sempré ·n unha
imensa fraga de Maryland, na que rodaban µn docurrierital sobre a lenda dunha bruxa: sacauñtos.
filme m'áis rendíbel dos últimos
con s6 5 millóns de orzamento.

anes:

~

o

A FlLLA DO XENERAL. lntrig'a n'un·

~Eduardo Noriega é un. escritor de novelas
ha base militar sobre o :asasinato -cur.ha
frustrado que fa¡ crucigramas para un xornal en
violacL6n simulada- dunha capitán filla dun
Sevilla. Sen querelo vese envolto nunha tt:ama · prestixioso xenera1 con ambidóns políticas. Fita
coa que, aparentemente, unha secta satánica· policiaca ben construída que pretende ser. polidcamente correcto.•
pretende destruir a cidade. Fita enµ-etida diri?'i·

Lalin
• EXPOSICIÓNS
UN SÉCULO DE ARTE

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

• CONFERÉNCIAS
GRANDES CENAS
DE SOPRANO ...

INVERNO

99

Case duas decenas, do máis
representativo da pintura
actual galega, configuran a
exposición que podemos
ollar na galería Visol até o
25 de Xaneiro. Alexandro,
X.L. de Dios, Huete, Laxeiro, X. Quesada, Sucasas ,
Virxílio ...

Moaña
•MÚSICA
T INO

•MÚSICA

BAZ

O guardés empezou tocando a gaita n'Os Pelouros para lago pasar a Os Petóns e
dai á Roda onde estivo sete
anos. Agora adícase a cantar en solitário como cantaautor, dar charlas sobre música tradicional e clases de
pandeireta. O Sábado 15
ternos a oportunidade de
escoitalo, acompañado de
músicos amigos de grupos
folc, no Café-teatro do Real
a partir das 11 da noite

•CINEMA
SESION INFANTIL

O Domingo 16 ás 6 do serán no Café-teatro do Real.

O Venres 14, no Auditório
"Paco Paz" a partir das dez
da noite, realízase iste festival solidário co povo venezolano coa participación de
Ana Kiro, lvone Reyes,
Cristina Pato e Boris lzaguire, entre outtos .

•TEATRO
VIVA QUEVEDO

Pola compañia Carlos Bor·
sani y el Gad, organizadó e
patrocinado polo Concello,
no teatro Principal o Xoves
13 e Venres 14.
LAS ÚLTIMAS LUNAS

De Furia Bordón, será representada pola compañia
de Juan L. Galiardo-Carmen Conesa, no teatro
Principal, o Domingo 16 ás

Ordes
• EXPOSICIÓNS

CERTAME DE ARTES
PLÁSTICAS DlAZ

FESTIVAL VENEZUELA
NO CORAZÓN

pARDO

As obras escolmadas deste
certame, da Deputación da
Coruña, poderanse ver na
Casa de Cultura até iste
Venres 15.

Ourense
•DANZA

20:30 h.

Out.es
• EXPOSICIÓNS
MUIÑOS DE AUGA

Xacinto Cambeiro fai unha mostra, até Febreiro, de
fotografias, vídeo e diaposi·
tivas sobre os muiños de
auga do concello no pub
Tabasco. As diaposi tivas e
o vídeo pásanse os Domin·
gas a partir das· 8 da noite.

.. . na ópera italiana do século XLX, por Daniel Álvarez Vázquez, crítico musical, no Salón de Actos de
Caixa Galicia o Martes 18
ás 20 h., con entrada libre.

A cargo de Contraluz, , o
Sábado 15 ás 20 h, no teatro Principal.

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

• CONFERÉNCIAS

Mª TERESA BLANCO

CASTELAO,
UN DESCOÑECIDO?

INTERIORES. VISIÓNS
INTIMAS DUN SÉCULO

Pintura de artistas españois
desde finais do XIX até os

O cantautor
galega Tino
Baz estará o
Sábado 15

enMOAÑA.

LUIS MAYO

É o título do libro de poesia da pontesa Medos Ro·
mero, editado por Espiral
Maior, que presentarán
Manuel Maria e Miguel
Anxo Fernán· Vello, o
Venres 14 ás 8 da -tarde na
galeria Sargadelos.

Mostra da série de gravados
de Goya que se inaugura, o
Venres 14, na Sala de Exposición da Aula de Cultura de Caixavigo e Ourense.

O madrileño ten unha
mostra de pintura, titulada
"Ourense. Recuerdos", na
galería Marisa Marimón, na
recolle recantos da cidade
e dos arredores que el define como a cidade do pintor. Até o 18 de Xaneiro.

• LEITURAS

• CONFERÉNCIAS

Carteleira
~

con Esperanza Roy e José
P. Carrión, no teatro Rosalia de Castro, o Sábado 15 e
Domingo 16.

TAUROMAQUIA E
PROVÉRBIOS

ÜBRADOIRO
DE DANZA CLÁSICA

Mostta os seus óleos, no Liceu, desde o Domingo 16
até finais de mes.

Pa.drón ·

É o título da tertúlia que
reunira, o Xoves 13 ás
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ANOSATERRA

······················································~····················
19:30 h. na Casa-museu de
Rosalia, a Henrique Monteagudo e a Avelino Pausa
Antelo, continuando o ci·
clo "Diálogos na Casa de
Rosalia".

• EXPOSICIÓN$
PERCORRIDO
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.

Ponte.de.ume
•MÚSICA
FESTIVAL SOLIDÁRIO
co TIMOR LESTE
O colectivo "Treme a Terra" organiza o V Concerto
Solidário, nesta ocasión
adicado ao Timor Leste, o
Venres 14 ás 10 da noite
no Pista Polideportiva que
está frente á gasolineira .
Actuarán o grupo folc fe.
rrolano Cachimonia; os coruñeses Deixate Dóxtias;
os vigueses de Skacha e os
cataláns Color Humano.

Convocatórias
TALLER DE DANZA BUTOH
O curso impartido polo mallorquín
Tomeu Gomila, está basado nas ensinanzas do mestre xaponés Min T ana·
ka e diríxese ás persoas que desexen
realizar un traballo adicado a descubrir
o espírito esencial do movimento corporal. Realízase no Teatro Galán do
Luns 17 ao Venres 21 en horário de
12 a 14 h. patrocinado polo IGAEM.
Teatro Galán: T enéncia do Hórreo 7,
15702 Santiago de Compostela. Telf.
981 585 166, fax 981 585 121, correo
electrónico t·galán@teleline.es
PRÉMIO GóMEZ ROMÁN DE
URBANISMO E ARQUITECTURA
VI edición deste prémio, convocado polo Concello de Vigo correspondente ao
ano 1999, e que foi criado para distinguir a profesionais, empresas e institucións coa finalidade de incentivar e promover a recuperación e o enriquecimento do património arquitectónico da ci·
dade. En cada apartado distinguirase a
mellar obra de arquitectura de nova
planta, ou intervención en ediffcios xa
existentes, ou de urbanización, realizadas durante o ano 1999 no termo municipal de Vigo. Os prémios estrutúranse
nos seguintes apartados: A) Obra de iniciativa privada; B) Obra pública; C)
Outras actuacións, para aquelas inter·
vencións que non teñan encaixe nos
apartados anteriores; D) Meios de Difusión, para actividades relacionadas coa
edición ou publicación de traballos de

autor en libros, xomais, revistas e programas de rádio ou televisión. Os prémios para os tres 12 apartados consistirán na colocación dunha placa con
mención do seu outorgamento e faranse
ao conxunto dos axentes que interviñeron na obra a fin de amosar o carácter
colectivo do proceso, a excepción do
apartado D. Tanto os autores coma os
promotores dos traballos distinguidos recibirán o correspondente diploma ao
igual que aqueles que fosen obxecto de
Mendón. O Concello incluirá nunha
publicación o conxunto de traballos que
acadasen Prémio ou Mención. Os trabaUos poderán ser presentados tanto polos
autores coma polos promotores. Os
membros do Xúri e a Xeréncia de Urbanismo poderán propoñer cantos traballos consideren de interés, prévio consentimento dos seus autores ou promotores. O concursantes presentarán cantos documentos consideren necesários
para o axeitado coñecimento da obra asi
como xustificante de que a mesma concluíu en 1999. Todos os traballos deberán acompañarse de tres diapositivas de
35 mm. que expliquen sinteticamente o
contido dos mesmos, ·algunha delas
amasando o estado final do executado.
Asi mesmo deberán incluirse fotografias
en papel, en n 2 indeterminado, que
amasen o estado final. A documenta·
ción preséntarase encademada ou encarpetada en volumes de formato DIN
A3 ou A4 excepto os traballos xa publicados. No caso de traballos audiovisuais

ción poden acadar o 75 % do orzamento
protexíbel, cun máximo de 800 mil pta.
por vivencia, no caso de actuacións de
adecuación estrutural do ediffcio (obras
que proporcionen condicións de seguridade construtiva, garantindo estabilidade, resisténcia e solidez). No caso de ac·
tuacións de adecuación funcional a subvención máxima será do 60 % cun máximo de 600 mil pta. Ne5te apartado en·
tran aqueta obras que proporcionen ao
edificio condicións suficientes respeito a
accesos, estanqueidade frente á chuvia e
humidade, isolamento térmico, redes de
auga, gas, electricidade, telefonía, saneamento, serviros xerais e seguridade frente
a accidentes e sinistros, supresión de barreiras arquitectónicas, instalacións de
calefacción, restauración de fachadas e
carpintarias exteriores. Poderán ser solicitadas estas axudas sempre que todas as
vivendas do ediffcio estén adxudicadas
en réxime de compra.venda e o edificio
teña máis de dez anos.

ou radiofónicos deberán acompañarse co
guión e máis o soporte de emisión (fita,
videofita ou CD). Non se admitirán paneis nen maquetas. A Xeréncia de Urbanismo ou o Xúri poderá recabar máis
documentación para a compresión dos
traballos. Na documentación consignarase onome, enderezo e teléfono dos autores e promotores. O prazo para a inscrición e presentación da documenta·
ción será do 11 de Xaneiro ao 15 de Febreiro do 2000, ambos inclusives, e fura.
se no Rexisto da Xeréncia de Urbanismo, sita na Praza do Rei frente ao Concello, de 9 a 13:30 h. O Xúri emitirá o
fallo na primeira semana de Marzo do
2000 e a entrega de galardóns efecruarase nun acto convocado ao efecto durante o mesmo ano. Os autores e promotores que acadasen Prémio ou Mención fa.
cilitarán á Xeréncia de Urbanismo a difusión dos traballos a través dos meios
que esta ¡estime oportunos. Os traballos
non premiados poderán ser retirados antes da conclusión do ano 2000, vencido
iste prazo procederase á sua destrución.

CuRsos DA

SUBVENCIÓNS PARA A
REABILITAClON DE VIVEN DAS
O Instituto Galego da Vivenda e Solo
presupostou para iste ano un total de 100
millóns de pta. destinados a subvencionar obras de reparación realizadas polas
Comunidades de Proprietários de viven·
das de promoción pública. O prazo de
presentación das solicitudes estará aberto
até finais do mes de Marzo. As subven-

ASOCIACIÓN PORTA ABERT A
Seguindo o mandado dos seus estatutos, ista asociación viguesa convoca os
seguintes cursos: Inglés (nfvel avanzado); Fotografía; Movimento Cénico;
Dirección Teatral; e Maquillaxe Ardstica (moda e teatro). O prazo de inscrición remata o 2 7 de Xaneiro e pó·
dese solicitar máis información nos locais da asociación sitos na rua Martf.
nez Garrido 17. t

Pontevedra
O grupo
catalán

•ACTOS

Colar
Humana

CONTACONTOS
Organizado polo Concello,
os Sábados a partir <leste
dia 15 na Biblioteca Pública ás 12 do meiodia, Pavis
Pavós estará coa sua "Cuadrilla Peito de Lobo".

estará
o Venres
14en
PONTEDBIMf,

..

a Sábado
15 en VIGO
eo Domingo
16 en BUEU.

do" do Auditório de Galiza,
até o 27 de Febreiro.

LuísSEOANE

•CINEMA
HANABI
Traducida por Froles de
lume, está dirixida por Takeshi Kitano (Xapón,
1997), e é a fita programa·
da polo Cine-c!ube Pontevedra para o Mércores 19 con
sesións ás 20 e ás 22: 15 na
Sala de Caja Madrid. Conta
a história dun ex-policia
traumatizado pola enfermidade da muller e a parálise
dun compañeiro e consegue cenas dunha poesía in·
dubidáb"el mesturadas con
outras que non están a esa
altura sen que cheguen a
abafar o fondo tráxico e
amargo da fita. Obra admirábel e recomendábel.

• EXPOSICIÓN$
ORAVADO ESPAÑOL
CONTEMPORÁNEO
Tamén titulada "Pegadas
de modernidade", encóntrase na Sala de Exposicións de Caja Madrid até o
proximo 2 de Febreiro. A
mostra trata de aproximar
ao espectador á arte da estampa e ás suas múlÚples
técnicas e procedimentos
con roáis de trinta criacións de artistas como Dalí, Tápies, Saura, Arroyo,
Chillida, Equipa Crónica,
Semp.ere Pérez Villalta,
Hemández Pijuán, Canogar, Genovés, Navarro,
Barceló, Pradas ou Palazuelo.
/

XOSÉ Loru!Nzo MACIAS
Mostra a sua pintura na Sala Teucro até o próximo dia
28. "Os seus pinceis mostran a terra galega, as suas
xentes e costumes de forma
abstracta e figurativa, nos
seus coloristas cadros" segundo Garcia Sánchez.
CASTELAOE
AS CRUCES DE PEORA
Mostra comemorativa do

chinger Ka.ntorei Stuttga.rt
e Rolf Romei como tenor;
e Marku Marquardt como
barítono interpretarán as
obras de F. Schubert Si.nfo...
nía n 2 8 en do maior "A
Grande", e Misa en la bemol maior, o Xoves 13 ás
21 h. no Audicório de Galiza.

cincuentenário da publicación do 1 2 prego de "As
cruces de pedra na Galiza",
atópase no edifício "Sar·
miento" do Museu de Pon-

tevedra.
E.GRANELL
Na sala Gagos de Mendoza,
de Caixa Pontevedra, podemos ollar a mostra "Eugenio Granel!, xeografia dun
subrealista'', obras dos ·anos
40 aos 90 entre as que hai
collages, esculturas, óleos,
debuxos ...
CARI.OS GONCALVES
Até o 15 de Xaneiro podemos contemplar a sua obra
na galeria Sargadelos.
FERNANDO EsTÉVEZ
& PLÁCIDO UcHA .
Até o 14 de Xaneiro· do
vindeiro ano, poderemos
contemplar as suas obras
na Sala de Exposicións do
teatro Principal.

Santiago
• EXPOSICIÓNS
PACO PESTANA
O escultor galega titula "A
estela do delirio" a mostra
que podemos contemplar,
no Museu Granell, até o 27
de Marzo.

PHlLIPWEST
Podemos contemplar unha
mostra da sua arte no Museu Granell, até o 2 7 de
Marzo. No mesmo lugar tamén se encontran escultu·
ras, debuxos, colaxes e obxetos de Uxio Granel!.
FELIPE CRIADO
Inaugura unha mostra de
pintura, na Casa da Parra,
o próximo Martes 18.
XURXO ROMERO
Ten unha mostra de pin tu·
ra, no pub Modus Vivendi,
até o 31 deste mes.
MODERNISMO
CATALÁN
Máis de 30 artistas, desde
Rusinyol, pasando por
Gaudí, até Mas i FondeviIla, mostrannos a sua visión do modernismo a
meio de óleos, deseños,
acuarelas, estucos policroll!OS e alfaias, na lgrexa da
Universidade. Até o 9 de
Febreiro.
SUSANA MUÑIZ
Titula "Hércio e decibé- .
lios" a mostra de pintura
que, até o 1 7 de Xaneiro,
podemos ollar na galería

Sargadelos.
BEGOÑA B. BRODARD
Ovetense afincada en Santiago, colga os seus lenzos
na galería José Larenzo.

HELENA ALMEIDA
Portuguesa, diplomada en
pintura pola Escola de Belas Artes de Lisboa, inauREIMUNOO PATIÑO
gura, o Venres 14, unha
Nunca estará de máis visimostra no CGAC que intar esta mostra dun dos fun.
clue vários meios artísticos
dadores da "Brais Pinto'',
como son fotografia, cenopioneiro da banda deseñada, pintor ... e que se encongrafia, instalacións e pintura._ - . .,.__ . __ ... ___ tra~n.a.~aliL"lsa;ic;J)jaz Par-

Retrospectiva sobre iste nome fundamental da vanguarda artística galega no
CGAC, coa que o centro
pecha o ano. Divídese en
duas partes, a primeira recolle pinturas, deseños e gra·
vados datados entre 1932 e
1979, e .a segunda, no soto,
titulada Luís Seoane: grafista,
e coproducida polo IVAM,
reune máis de un cento de
obras deseñadas polo inte·
lectual, entre as que se encontran libros, afiches, cartaces ou portadas de disco.5.
COLECTIVA TRINTA
Até o-20 de Xaneiro, a galería Trinca reune as roáis recentes criacións, pintura, es·
cultura, fotografía, deseño e
instalacións, de trinta famosos artistas galegas actuais.

Continua a
exposición

adieada a
Luís 5eaa:ne
noCGAC de
SANTIAGO.

BALDO MARTÍNEZ
GRUPO
Recital de jazz o Martes 18
ás 22 :30 h. no Auditório de

GaUza.
• LEn'URAS

PRIMERA NOTA
O grupo catalán estará, o
Mércores 19 ás 21 h . no

INICIATIVA CuRVA

Auditóiro da Universidade,

É o colectivo formado por
Montse Cea e Eduardo López que iste Xoves 13 dá un
recital poético, no Museu

dentro do ciclo "Tribos
ibéricas".

GraneU, ás 20 h.

•MÚSICA

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

ÁNGEL RUBIO Truo
& DAVID HERRIGTON
Recital fusión de jazz, flamenco e músicas étnicas,
no pub Dado Dadá o Xoves
13 ás 23 h. No mesmo local, pero o Sábado 15 a
partir das 19 h, o espectáculo Dado Máxico.

ANTÓNIO
GARCIA P ATIÑO
Mostra de pintura baixo o
tftulo Os milagres do aposto/o Santiago, no claustro do
mosteiro de San Domingos
de Bonaval.

REAL FILHARMONIA
DEÜALIClA
Dirixida por l\elmut Rilling e con Donna Brown
como soprano; Marina Par·
do no contalto; cos Ga-

ÜLGA MIJAILTENDO &
VICTORIA MIJAILOVA
A primeira é soprano e a
segunda pianista e dan un
concerto, organizado pola
Asociación Galega da Uri·
ca "Teresa Berganza", o
Mércores 19 ás 21 h. no te·
atto Principal.
FUASI

&

ENSEMBLE

JAZZ
Nos saxos Fuasi AbdulKhaliq; no piano Marque
Lowenthal, no contrabai·
xo Stanislaw Michalak; e
na batería e percusión Niranka Khalfa, o Mércores
19 no Dado Dadá ás .23 h.

•TEATRO
DOENTES
Obra de Teatro do Aquí coa
dirección de Roberto Vidal
Bolaño, o Venres 14 e Sábado 15 no teatro Principal.

Vigo
•ACTOS
BIEITO ALONSO
Con motivo do Ano Castelao o BNG comeza un ciclo
de conferéncias sobre a sua
figura. lste Xoves 13, no
hotel Cidade de Vigo ás 8
do serán, Bieito Alonso,
colaborador e escritor de A ·
Nosa Terra, profesor e in·
vestigador, falará sobre
"Castelao e a política". O
ciclo continuará os próximos Xoves 20 e 27.

A

por1uguesa
Helena

Almeida
inaugura
unha mostra
noCGACo
Venres 14.
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• Galegas residentes en Talavera
de la Reina quixeran recibir todo tipo de canclóns de berce ou para
bebés, en galego, tradicionais ou recentes, ou reseñas bibliográficas onde estén recollidas. Tivemos hai pouco un nena e queremos cantarlle na
nosa língua. Xavier Santos. Apdo. de
Correos 14 O.P. 45.600 Talavera de
la Reina. Toledo.
• Na rua dous números do boletin
poético "A Escolma". Pódese solicitar, gratuitamente, enviando un selo
de 35 pta. a : Alberte Momin, R.U . Xesus Bal e Gai, Rua Afonxo X o Sábio
s/n 27002 Lugo. Asimesmo, podedes
enviar colaboracións para vindeiros
números.

Coslelao

poro
euolores é
a exposici6n
que se
encontra na
CoMJ do

Culturo

Galega de
VIGO.

•CINEMA

DAVILA

DE TODO CORAZÓN
De Ribert Guédigian (Franza, 1998), dentro do ciclo de
cinema francés programado
pala Alianza Francesa, o
Venres 14 no Auditório do

Centro Cultural Caixavigo e
Ourense ás 20:30 h.

•Véndese terreo en Ferrol, perta
do mar e a carón da.rua, xunto á residéncia, 84 áreas (16 ferrados) . Boa
para negócio ou casal. Prezo a convir. Telf. 982 594 318.

&

ÜLGA REINOSO
O primeiro inaugura unha
mostra, o Venres 14 na Sala de Arte (Galería P.
Sanz-V. Moreno), e a segunda fai o próprio na Nova Sala de Exposicións (P.
Saru26, 12 ).

SAGRARIO ÜRTIZ
A quen define Bemardino
Grafía como "meiga tecedeira de obxectos e suxeréncias
que magnetizan e engaiolan
ao tempo que nos avivan a
imaxinación", colga os seus
leruos na galeria Sargadelos
até o 14 de Xaneiro.

A Rede

ANTóN10 PESsoA

SEMA.NA VERDE DE SILLEDA
www .semanaverde.org

A Feira Internacional de Galiza mdue,
na sua páx:ina

web,

un calendário de

eventos, un resumo de prensa, unha visita fotográfica e os prews da lonxa. Tamén hai unha ampla información sobre
a próxima felra, o MITE, Mercado da lnformaci6n e as T elecomunicaci6ns, que
terá lugar do 17 ao 20 de Febreiro. A páxina queria máis respeto polo galega.•

Autodidacta que escrebe,
pinta, canta, toca e compón
e que. segundo o programa,
coas suas exposicións despertou admiración nas galerias de media Europa. Agora ternos a posibilidade de
ollar as suas pinturas na gaLeria Dorian (Placer 17),
até o 15 de Xaneiro.

PINTORES
ROMÁNTICOS INGLESES
Na España do déculo XIX,
na Sala de Exposicións do
Centro Cultural Caixavigo e
Üta'ense, até o Domingo 16.

MARIA DE FELIPE

• EXPOSICIÓNS
CASTELAO

PARA ESCOLARES
A Casa da Cultura Galega
(Fundación Peruol), acolle
unha m stra composta de
dezaoito paneis, realizados
por Pepe Carr iro, nos qu
se explica a vida e obra do
insign e polifácetico galega.

COLIN BALDWIN
O peruano, afincado en
Vigo, inaugura unha mas·
tra da sua obra máis recente, na gal ria Abe! Lepina,
o V nres 14 ás 19,30 h. Os
cadros, pintados sobre
plancha de metal ou madeira, amósannos un mundo onírico, habitado por
personaxes que proxectan
unha certa asudade. Até o
5 de Febreiro.

Mostra as suas pinturas, na
galeria Ad Hoc (Garcia
Barbón 71), até o 19 de
Xaneiro .

Xúuo VILLARINO
Trinta fotos a cor sobre a
traxédia de K6sovo compofien a mostra, que amplia un
mes máis a sua esposición, e
que se encontra na delegación de La Voz. Unha das
instantáneas acaba de ser escolmada polo European Fuji
Award para representar ao
Estado na final que se celebrará en Atenas en Febreiro.

• LEITURAS

EsCRITORES GALEGOS
CARA O SÉCULO XXI
Ou "A voz dos escritores
na Galiza dun novo milénio" reune, o Martes 18 ás

•A A.C. "Máximo Gorki" de Vigo informa que o Luns 1O de Xaneiro se
reanudou o curso 99/2000 de idio·
ma ruso impartido por unha filóloga
desta nacionalidade. Diron comezo,
igualmente, os cursos de xadrez para nenas e maiores por mestre internacional. lmforman, tamén, que precisan voces mixtas para a sua coral, dirixida por Xosé Manuel Barbosa, e para o que se pode pedir maís
información de 5 a 8 do serán no telf.
986 224457.
•Véndese bicicleta de montaf\a de
competición: cadro Sunn 5000 Cromolibdeno/vanádio modelo ano 96 ;
horquilla suspensión Rock Shox magnésio; grupo Shimano Deore LX,
cambio Grip Shitt 800 SRT ; Mavic
SUP, Flite Trtanium, Tixa USE, poténcia EDR ... Ben coiClada, prezo razonábel. Telf. 670 509 565, chamade,
preguntando por David, de 14:30 a
15:30 e a partires das 22:30 h.

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

actual da Literatura galega.
•MÚSICA
COLOR HUMANO
O grupo catalán estará, o
Sábado 15 ás 0:30 h, no
Iguana Clube presentando
o seu segundo álbum
"Hambre de vida".

Dirixida por Ton Koopman e con Tini Mathot no
clave, interpretarán a Sinfonia n 2 20 en re maior K.
l33, de Mozart¡ o Concerto

para dous claves en fa maior
wq46, de C. Ph. E. Bach; e
a Sinfonia n 2 99 en mí bemol

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

house, trance, drum'n'bass , big beleftfiedl, down tempo, dubtech,
experimental e ambient. O proxecat,

to canta cun programa musical,
elaborado por Ernesto Gómez,
que inclue 60 CDs dos estilos
antes mencionados. Dado que as
pezas están ubicadas en espazos
serviciais do CGAC, Pablo Sánchez diseñou unha sutil AMBIEN·
TACIÓN sobre a que van unha série de obras a meio camiño entre
o mobiliário ou a decoración e ·

onde se desenvolven os eventos
en directo con Ojs ou Vjs. No
apartado das EXPOSICIÓNS están
representados artistas plásticos
con fotografias, vídeo-instalacións, esculturas con son, instalacións e pezas fronteirizas ente o
obxeto cotiá, a escultura ou a
instalación. No que ao programa
de VÍDEO se refire, inclue producións de máis de milla dúcea de
auotres de distintos países.
EVENTOS EN DIRECTO: o Xoves
13 de Xaneiro, ás 21 h, están
Víktor Flores, Carlos Ordóñez e
DSK (Juan Lesta e Belén Montero); para o 20 de Xaneiro ás 21
h, Doc Manhattan e Alain.

80. Prezos interesantes. 986 413 496.
• Clases de alemán, inglés e dlreito, en Cangas, impatidas por licenciada trilíngüe. Todos os níveis, amp la
experiéncia. Telf. 986 307 119 e 656
574103.
• A Mesa pola Normalización Lingüística de Vigo busca colectivos
ou asociacións para compartir local. Pedro Valades, telf. 986 412 834.
• Oferécese masaxista, manicura,
pedicura, etc. na zona da Coruña e
arredores. Prezos económicos. Telf.
981 641 286.
• Alúgase casa en Camota, grande, amoblada, con vistas ao mar e
económica. Telf. 981 294 879. •

S~

maior, de Haydn, o Venres
14 ás 20:30 h. na Sala de
Concertos do Centro Cultu-

Vilar de

ral Caixavigo eOurense.

• EXPOSICIÓNS

Cu ARTETO

As MULLERES
GALEGAS NO S. XX

DEMOSCOYA

Mostra fotográfica, até o Sábado 15, no Museu da Limia.

Organizado pala Sociedade
Filarmónica de Vigo, dan un
concerto, o Luns 17 ás
20:30 h, na Sala de Concertos do Centro Cultural

Xinzo

Caixavigo e Ourense.

• EXPOSICIÓNS
BIEITO REoo
Óleos, até o Sábado 15, na

LAS ÚLTIMAS LUNAS

Casa da Cultura.

De Furia Bordón, dirixida
por José L. García Sánchez
e con Juan L. Galiardo, ·
Carmen Conesa e Luis Perezagua no reparto, o Sába• EXPOSICIÓNS
do 15 ás 22:30 na Sala de
HUMOR LUSÓFONO
Concertos do Centro CulLeva por título a mostra
tural Caixavigo e Ourense.

Oporto

de 24 humoristas gráficos
de Angola, Brasil, Mozambique, Portugal, Macao e Galiza que se encontra no Museu Nacional
da Imprensa. Segundo os
organizadores, a exposición pretende ser un manifesto de tolérancia na
diversidade das comicidades culturais, procurando
o riso ou o sorriso do espectador, nunha língua
que ten tras dela unha
longa história e que
afrontra o futuro con optimismo. Entre os galegas
están Xosé Lois, Xaquin
Marin, Gogue ou Ornar
Pérez. Até o 27 de Xaneiro.
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Madrid
•ACTOS

ANTóNREIXA
Falará sobre o Futuro do
sector audiovisual na
Galiza o Martes 18 na
Casa de Galicia. O dia anterior, Luns 17, no mesmo

TALLERES E SESIÓNS DE Tu.ABALLO: para quen Lle interese

que aponte o teléfono 981 546
623 que é onde hai que reservar
praza; asi·o Sábado 15 e Domingo 16 de Xaneiro, Taller de son a
cargo da profesora Amparo Por·ta. Nos ESPAZOS DE OOCUMEN·
TACIÓN: instalados na biblioteca
e na cafetaria, hai dous-monitores de vídeo onde se poden ver
diferentes programas de La Mandrógara, Metrópolis e un ordenador desde onde acceder a várias
páxinas electrónicas ou a escolma documental de libros revistas
e catálogos. Perdidos no son chega
até o 12 de Marzo.•

• Grande oferta de discos e fitas, anos

• Compro seles novas, con ou sen
goma, usados mundiais e traxetas telefónicas novas cu usadas. José Apdo.
32.004, 28080 Madrid.

Lost in sound
Panorama da música dance, a
cultura de clubes e, a través delas, a posibilidade de analisar a
estética, valores, significados e
imax inários da música techno,

• A Assembleia reintegracionista
Ene Agá quer facilitar o acesso
ao uso da grafia reintegrada.
Quem estiver interessado mandenos 150 pta em seles e o seu endere~o ao Apdo. 122 de Pontevedra e
receberá por correio um Breve
Prontuário Ortográfi co e urnas úteis
Tabuadas Ortograficas para consultas rápidas.

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

•TEATRO

ÜRQUESTRA
SINFÓNICA DE ÜALICIA

• Gozas contando histórias? desfrutas escrebendo? gostariache que lera
as tuas narracións? Agora ti tamén
podes publicar nos noso idioma os
teus escritos. Se tes algo inédito
que contar, visita nas páxir as de
www.andelvirtual.com p Foro Novo.
Só tes que enche un formulário e envíalo. Logo escolmaremos os mellares
para sairen publicados de balde en
formato dixital en Andel.

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

• Atoparás poemas de lolanda Castaño, Chus Pato, Emma Pedreira,
no novo número de PolpA. Pídeo
enviando dous selos de 35 pta. ao

los Casares e Xurxo Souto
para falar sobre O estado

• 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.

• Licenciada en Filoloxia Galega, con
ampla experiéncia, prepara as probas de aptitude de galega para as
oposicións á Xunta de Galiza. Dispoñíbel na Coruña ou en Compostela. Tlf. 654 752 191 .

• Preclsanse, para departamento
de administración, auxil iares administrativos e telefonistas. lmprescindíbel coñecimentos de informáti-

.

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

• Ven de ser publicado o N2 6 de
ADEGA-Cadernos, que adica 64 páxinas a diferentes temas sobre a compostaxe do lixo . As persoas interesadas poden solicitar un exemplar ao
Telf. 981 570 099.

• Calendário 2000 da Fundac;om
Artábria. A toda cor, ilustrado e com
a legenda "A Galiza do século xxi tem
que sacar a língua". 200 pta cada un
+ 80 de gastos de envio. Fai a tua encomenda, incluindo o total en setos
de correio, para: Artábria, Apdo. Correios 570 de Ferro!.

C")

• Mestre e animador sóclo-cultural
busca calquer treballa. Manuel 616
354 911 .

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

• A Assembleia da Mocidade Independentista (AMI) de Ponte Vedra
ven de editar uns isqueiros en várias cores (amare lo, branca, vermelho e verde), co lema "Lume contra
Espanha", que podes conseguir enviando 5 selos de 35 pta. ao apdo .
561, C.P. 36.080.

20:30 no Centro Cultural
Caixavigo e Ourense, a Car-

Humilladoiro, Apdo. 816, 15.080 , A
Coruña. Envíanos tamén os teus poemas para os vindeiros números.

ca e dispoñibilidade horária . Telf .
656 901 432

cenário, o catedrático de
Ungua e Literaura_en Ferro!, Xosé A. Ponte Far,
disertará sobre os Novelistas galegas na novela castelá. Ademais, este local
acolle as exposicións de
pintura da pontevedresa
Oiga Martínez titulada
"Deusa Nai" e a retrospectiva de Alberto Carpo
que oferece diferentes
etapas da sua traxectória
pictórica con especial releváncia das "mulleres reviradas", o último da sua
criación. +

OMuseu

Nacional da
Jmprensodo
Porto acolle
unha mostra
de humor
gráfico da
lusofonia.
Áesquerda,
unha viñeta
deXaquin
Marin,
un dos
participantes
galegos.

ANOSATE

X osé
Meixengo
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Os críticos coinciden á hora de seleccionar obras de Seoane eCastelao nos últimos cen anos

Un século de arte en dez 'obras
-e> CARME VIDAL

Os catro críticos consultados
escollen entre as dez obras do
século unha de Luís Seoane.
Tres seleccionan a Castelao.
Dous coinciden en Asorei, Leopoldo Nóvoa, Laxeir.o, Maruxa Mallo e Xos·é Suárez. É o
balance en dez obras de arte
d~ cen anos que veñen de rematar, pezas que conseguiron
defender a sua singularidade
nun panorama no que os títulos se amorean baixo o
manto amplo dos seus autores.
Non son excesivas as coincidéncias entre as escollas de Xosé
Enrique Acuña, Maria Antónia
Pérez, Antón Castro e Xesus Piñeiro. Luís Seoane é o único nome que se repite en todas as relacións. Sumadas todas as preferéncias o listado de nomes dá
idea do amplo periodo e das distintas tendéncias que agramaron
a través dos anos. Porque esa é
en especial unha das razóns polas que os críticos se aventuran
á selección: o destaque do carácter renovador que cada obra
mostrou no seu momento.
"Luís Seoane foi un fito. A contemporaneidade da arte galega
do século comeza con el e coa
Galiza que tivo que marchar fóra,
unha obra que se está a ignorar
e que é preciso continuar a reclamar porque daquela no interior
se estaba a facer unha arte vácua" comenta Mª Antónia Pérez
que non dubida en sinalar ao artista mentado ao comezo da sua
selección. Con especial inclinación tamén pola obra de Antón
Lamazares, Mª Antónia Pérez
extende a sua selección até chegar ás novas propostas artísticas
que empregan novas linguaxes
de video e imaxe, poñéndo de
man un concepto anovador de
ruptura lingüística. Destaca neste
sentid.o as propostas de Maria
Ruido porque entende que están
a apostar por "incluir a problemática da muller, como dinámica e
non obxecto pasivo i::iunha ruptura non só formalista senón que
busca facer pensar cunha linguaxe nova". A crítica entande que
é difícil dar nomes de obras concretas tiradas de traxectórias artísticas amplas, lamenta que se
descoñeza parte da criación elaborada alén mar e prefire, por veces, destacar tendéncias ou etap~s de determinados artistas.
Xosé Enrique Acuña opta por recoller obras que conten o século,
as suas contradiccións, os cámbios sociais e as relacións dos
artistas co poder e a sociedade.
Acuña insiste en que á par de
obras de autores compactos e
acreditados, casos de Souto, Maside ou Laxeiro, ás veces cartas
pezas aparecen con forza asinadas por artistas que non conseguiron tanto nome pero que foron
quen de realizar obras que se
convirten en paradigma. Abonda
consultar o seu listado para entender a diferéncia. A escola de
Doloriñas de Xúlia Minguillón .é
para o crítico o "exemplo paradigmático de creatividade íntima

O Meco, de luís Seoane, (1963). Museu "Carlos Maside" de Sada.

chegase ás suas mans. "É unha
única que xurde a pesares duninterpretación do modernismo feiha opción pictórica erraaa marcada polo contexto político e sócial"· t~ por un autor sen complexos.
do mesmo xéito" que o retrato.de · Ubicada no seu momento é unha
Franco de Tino' Grandio supón "o
obra de altura que poderla exporse en calquer museo internaxénio do artista que se libera das
cional" explica Antón Castro. Proataduras e produce o cadro máis
cruel do dictador".· Historiador da · motor da 11/a das esculturas de
fotografia, Xosé Enrique Acuña
Pontevedra, non pon en cuestión
selecciona entre as dez obras de _ escollar a obra dos tres galegas
arte do século a reportaxe A Roali instalada entre as suas preferéncias mentras se gaba do desmaria de San Vitoria de Xosé
taque internacional que tivo ·á
Suárez por se converter "na primei ra opción intelectual pola fotoproposta. Tamén é certo que a
grafía dentro da arte galega, suescultura se mostra cun releve
especial entre as suas preferénperando as propostas meramencias, do Sirena de L.:eiro. -"uriha
te costumistas de Ferrer e Ksado, A reportaxe de Suárez inauobra que se conseguiu éonverter
en símbolo de Vigo" afirma- até
gura un documentalismo que o
pon en contacto coas vangardas · a instalación de menires no Cameuropeas".
po das ratas da Coruña de Ma.nolo Paz,- sen deixar de lado o
Non dubida Antón Castro á hora- ' monumento a S. Franciscó de
As_oréi, porquB", ao seu ver "Gali- .
de comezár o s.éculo recollendo
a Tentación- de C..olómbina-de zc;t ~ un ·país con tradición escul- ·
Castelao, unha obra que el -titiJtórica, recuperando a forza da arlou despois de que hai uns anos
te prehistórica. O artista de maior

~e

proxecc1on hoxendia é Leiro.
Asorei é unha referéncia fundamental ,na recuperación do románico e da arte rupestre e, desde
a sua obra, chegamos á innovadora 11/a das esculturas, coa obra
dun Casás de talla mundial".
O critério de Xesus Piñeiro á
hora de elaborar a sua selección foi que as obras estiveran
"involucradas no país". Seoane,
Castelao ou Segura Torrella
responden a ese argumento e
son, para o crítico "artistas comprometidos con cadros de gran-de interese estético". Maside,
Colmeiro ou Laxeiro entrarian
tamén na sua preferéncia por
aqueles autores que foron quen
~ de "retratar o país na sua pintura". Cando Piñeiro resalta unha
. etapa criativa dos últimos cen
anos inclinase polo labor "dos
chamadqs renovadores que foron fundamentais para a nosa
história artística".+

. Ai1tón Cqstro ·

·

.

A tentación de- ~olombinct (1917) ................... Cmtelao
Monumento a s. Franciscó ( 1926·30 ................. Asorei
Trasmundó (1946) ......................................- ... 1.a>(oiro

Monumento ó Virxe da RochQ {1909) ......... A. P.alácio$
Estompas da exposición. Nós (1920) ............... Casíelao
MoJ'umento a Cunos Enriquex (19;l4) ................ Asorei

A rontaria de San Victório ( 1934} ... ;•••••••• Xo5' Suárex
Habitoción .élun vello rnorinoJl 946) ................... Lugri•
Os blasóns mó.xicos do yo tropiccd (1947) ....... Granell
·surpresa do trigo (1936) •••••• : ••• ~...!. .... [l\anixa Mallo
A escota de Dofoññas •••••• ~..............~ •• Xúlia Miriguilléín
O meco (1963) ............., ••••••_............................ SeoQne
A Posionária ( 1971) ••••••••, ...................... Camilo Otero
A canteil'CI ( 1990) .............................................. Novoa
Ca~ para Golida Cmig~nté ( 1954~1959} .._)... Jeoane ~ O sireno ( 1981) ................................................... Leiro
Jtetrato doXeneral Franco (1973) ........... lino..Granclio _ Instalación cle-menires no Torre de Hércules··- M. Paz
Acan!1"to de Santa Ma'lJárila (.1 f9Qt ···.......; i. N6voa ~ "As3oi.at. . . . . cta•c1c11~•Pm111eweclia(l999)

Mta A~tóríiá Pérez

--

·

:

-

Obra dos onos sesenta e grave.dos .-.........."'-'"• Seoane.
pala pintura d'letafisica italiana ~ Sauto
Paisaxel (anos 60) e.Nube Negra ,••••••• A. Lago Ribera
:CC1dros 5C!,bre a raia port. -(anos 70 e 10) •• X.L;'cle Dios

A tentación de Col~ino (1!17J ............, ...... eca...roo
A derrádeira lidlm 'Ció mttstre f-1938) .............. Ccl.del•

Obra dos anos 80 .......................,..,. Antólf'Lamamres
Ó1eo~ sobre Tui .........., ••••:•. -. ............ ,Júlio Ga~ia Ribas

e> trasmundo [l946) ......................................... Laxelro
~ Galicia , .••..•~····.. ······"·~············..••••·•••••·• ~e

Ita~ ·influido

<':°~ultura) ......................, ................. ,~ .... Paco :Pestana

serie Homés ............................~....... Atvaro de fa Vega

(fotografia) .............................................. Xosé Suárex
Novas linguaxes de ~deo ,e i~axe ......... Mario Ruido.

A siesta ................................- .............., •••••••••••• -Masicle
Feira •••••••••••••••••••_.............................11:•••••••••••" Colmeiro

Pobo de vrao (197~) ··~··•••,.••••' •"''•••• llP Antonia Dal'.I~
Cara Finisterre {1978) ••••••••• , •••••• .:........ 'S eguraTorrella·
. O home-rino (1988} ....... , .......................... Costa Beiro,
Mans e círculo ( 1995) ..................: •••••••• " Ménchu a.amas

.
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CARBALLA

aia a esquela nos xomais
do Domingo 9 de Xaneiro:
morreu Xosé Meixengo,
médico. Unha nova triste máis
pero que agachaba un outro
episódio dramático, dos moitos
que se esquencen na interminábel noite do franquismo . Este
médico que exerceu atá a xubilación en Vigo, era en 1936 o
alcalde de Arnoia por Izquierda
Republicana. O 21 de Xullo daquel tem'bel ano collérono preso e trasladárono nun camión ,
xunto a outros republ icanos,
entre eles o se u amigo Celso
Pérez Enrfquez, alcalde de Gomesende. Botaron case quince
dias presos en O urense e despois fo ron parar ao convento de
Celanova, que funcionou como
verdadeiro campo d concentración na província. Ao Cel o
paseárono no Furrio! , calcúlase que o 17 de Ago to d ano,
Me ixengo tivo máis sorte e
conseguiu alvar a vida.
Os que estiveron pre os con el
(Eli xio Rodríguez enrre outros) contan anécdotas da ua
xenerosidade na prisión celanovense e a raiz das amistades
que ta.mén füco ali logrou de pois exercer como médico na
vila. A polltica ficou vedada a
toda a sua xeneración, co e piñazo partido en dou pola
morte, a dor e o exílio, exterior e interior.
Meixengo é un símbolo mái
dunha época. Acaso agora que
celebramos a Castelao non debemos esquencer que ademais
da sua coeréncia como político,
denunciou no seus álbumes de
guerra a terrfbel traxédia que
viviu o país. Os álbume Atila
en Galiza e Galiza Mártir son a
denúncia máis descamada de e
horror que Meixengo viviu en
própria carne e na dos us coñecidos e amigos. Non haberá
unha placa que lembre isto n
concello de Amoia, nen un recoñecemen to do heroísmo e
compro miso democrátic de
todos os que ac mpañaron
nesa noit de pedra que Cels
Emflio Ferreir denúnci u e n
pulso lrrico, el que tarnén viviu
o espanto d Convento de Celanova naqueles anos.
A República e o Estatuto d 36
era un tempo de esperanza, dixo Rafael Dieste. Lembránd nos dos seus protagonistas recuperámo los un pouco cada dia
para un futuro de liberdade. +

V oLVER AO REGO

A

decisión de Londres de
librar a Pinochet do
xuizo palas mortes e
torturas que causou, indigna a
· todos os demócratas que eren
na xustiza. Outros suspiran
aliviados e entre eles Fraga,
que hai uns dias reiteraba na
CNN a sua admiración por
Franco. Que non cante vitória: familiares das vítimas de
Vitória queren que sexan xulgadas as responsabilidades dáquela masacre. •

