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história dunha igrexa con minúscula

Francisco
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"O Congreso aprobou
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Obingo urbanístico entra atoda velocidade n~ Val Miñor

Un verán en Galicia
C. Gasquoine Hartley
Cómo nos ven os de fóra.
O que comentan, destacan,

critican.
Galicia no espello.

OPP recoñece
nun comunicado
que Aznar.marxinou
a Galiza
(Páx. 4)

OBNG apresenta
os candidatos para facer
mudar de postura
ao Estado español
(Páx.5)

Opacto cos nacionalistas
centra a precampaña
do PPe PSOE
(Páx. 20)

Demografia e emigrantes
Coa delicadeza que o caracterizou en toda a sua vida política, Fraga
ven de calificar de "bobada" a proposta de Beiras de facer unha polí~
tica de retorno de emigrantes que axude a mellorar o balance demo-gráfico. A proposta non é nada revolucionária, e acae co mínimo que
se lle pode oferecer aos que algun dia tiveron que buscar o sustento
forado país: postos de traballo na Terra. Pero o presidente da Xunta,
-o mesmo que governaba en Madrid cando as grandes campañas do
Instituto Español de Emigración para fomentar o éxodo-, asegura ca,
tegórico: "dicer que volvan os emigrantes de América é unha parba,
da pois eles xa viven ben ali". Aparte do discutíbel da sua· afirma,
ción, Fraga venlles dicendo que se están na emigración e tanto eles
como os seus fillos e netos sigan alá, que ben están. Iso é o que se
chama un presidente de todos os galegos. E o mesmo suponse que lle
dirá aos emigrantes en Europa. Pero o máis asombroso é que Fraga,
que esbagulla cando fala das suas orixes familiares na emigración,
pretende facerse o único valedor dos emigrantes na próxima campa,
ña eleitoral. Xa mandou por <liante a sua escuadra de conseguidores
(alcaldes, conselleiros, deputados ... ) e sen frearse ante as denúncias
eleitorais pendentes nos xulgados argalia co seu partido un formidá,
bel aparato para conseguir o voto, emitido como sexa, en consulado
ou na sede do partido, en man mi casa por casa. O voto que veña, pe,
ro o emigrante que siga alá, que aquí Fraga non os quer para nada.•
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s novas actuación aparecen coma choupins nos accesos da via
de peaxe. No caso de Gondomar, o moledo que TAU Promociones de Madrid (con oficinas
no número 8 da rúa Arenal),
pretende cementar coa axuda
do alcalde Carlos Silva (PP), está a só 50 metros da saída de
Vil~riño. As actuacións de Sabaris e Baredo están ao pé da nova estrada.
Estas urbanizacións son consecuéncia direita e previsfbel da
autoestrada, pero outros síntomas dun renovado interese inmobiliário xurden por todo o val
Miñor: os prezos da terra soben
e a pesar diso apréciase un aumento das transaccións.
O alcalde de Gondomar, Carlos
Silva, non identifica máis que
virtudes neste desembarco de

capitais .
Por
exemplo, as terras protexidas
que se situan entre a parróquia
de Donas e Nigrán, "deben recalificarse porque
permitirán
a
construción dunhas vivendas a
prezo regulado, ás que terán acceso prefente os
viciños de Gondomar"..

En Gondomar,

mil millóns". O
propriedade de TAU Promociones de Madrid e de António Clepleno previsto pamente. O prezo que pagaron por
r a o dia 18, no
estas terras antes da recalificaque figuraba a
ción superan en cinco veces o
re calificación,
se~ian
que está trucado para a área.
houbera de su-spenderse ao hosO desembarco de construtores
pitalizaren ao alque adquiren o 60% do terreo
calde por un atados Solos Aptos para Urbanizar
que ao corazón.
(SAU), comeza a ser a tónica en
"Queren vender o
Nigrán. Estes promotores discriVal Miñor coma
minan e prexudican despois ao
vendaron Valénresto dos proprietários nas xuncia polo efeito da
tas de compensación. Tal vício
autoestrada de
de actuación motivou conflitos
Madrid -sinala
Araúxo-. O prezo
en todos os SAU desenvolvidos
da terra fíxase en
até o momento agás nun -ainda
que neste tamén houbo enfrenfunción do tempo
tamentos. En xeral, as diferénque se tarda en
chegar a praia. E , cias provocaron que os afectanon decía Cuiña
dos acudisen á xustiza e obtivesen sempre pronunciamentos
que con esta vía podia irse de
Baiona a Estocolmo?". Os terrefavorábeis.
Pasa á páxina seguint.e
as que se queren urbanizar son

por unhas terras
que logo
recalificadas,
unha promotora
madrileña pagou
cinco veces o
prezo trucado

Para
António
Araúxo, voceiro
dos nacicrnalistas, esta recalificación é o "pelotazo urbanístico máis grande da
história do Val Miñor, que pode
xerar unhas plusv~lia~ de cinco
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Ven da páxina anterior

edifício de apartamentos. Do
mesmo modo, os promotores
O SAU número tres, situado no
deste equipamento de Lourido
bairro de Area Alta, entre os lípretenden aproveitar esta normites parroquiais de Nigrán e
ma para construir cen apartaPanxón, é o caso
mentos, cando a
máis representatiedificabilidade
vo da presión
permitida era de
imobiliária en Nisete vivendas.
PP recupera
grán e en concreto na parróquia
O BNG de Nien Baiona
de Panxón, unha
grán, através do
a un alcalde
das zonas de toconcelleiro David
das as Rias BaiGiraldez, demanen tempo
xas de máis alto
dou que se deroprezo. Este SA U
gas e o regulainabilitado.
motivou
doce
mento para a
contenciosos atlconstrución de
m in i strativos por
hoteis porque
parte da viciñanpermite decretos
za, que via lesiode alcaldía que
nados os seus infomentan pelotatereses pala prezos deste tipo.
poténcia da consGiraldez tamén
truto ra MACONFRE na elaboradenunciou que "máis que granción do plano parcial e no repardes pelotazos, en Nigrán hai un
to dos cartas do fundo de comcaciqueo urbanístico que conpensación. MACONFRE é unha
siste en permisibidade na cuessociedade relacionada coas
tión das licéncias e que non procontratas de servizo de lavantexe os intereses dos viciños,
deria dos hospitais galegas, desenón que promove actuacións
nunciadas polas relacións ca
parciais como os SAU através
Partido Popular.
das que desembarcan construtores alleos que levan o benefiUrbanismo especulativo
cio da construción".

O

Un exemplo de urbanismo especulativo en Nigrán é o aparta-hotel que un grupo de construtores e promotores ~ntre os
que se atoparia Tomás Pérez
Vidal, segundo unha denúncia
do BNG local- queren edificar
en Praia América. Manuel Rial,
alcalde socialista, di que esta
iniciativa está detrás da moción
de censura que o pasado outono promovera o PP con apoio
dos independentes, e que foi
abortada a última hora por diferéncias dentro do PP galego. O
aparta-hotel canta cunha licéncia da alcaldia durante o pasado mandado, ratificada polo
pleno durante esta corporación
a iniciativa do PP e dos independentes.
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O aparta-hotel do areal de Lourido (Praia América) pretende
aproveitar un regulamento elaborado no pasado para fomentar a criazón dos equipamentos
hostaleiros dos que anda falto
Nigrán e que permite aumentar
o volume de edificabilidade cando se trata de hoteis. Pero xa
no primeiro momento este regulamento empregouse para bulrar a lei e a raíz do mesmo en
tempos construiuse no areal de
Patos un aparta-hotel que
posteirormente pasou a ser un

O Alcalde de Nigrán, pertencente ao PSOE, Manuel Rial.

Unha via para chegGr,_.....
non para a comun1cac1on 1nter1or

... .
~

As presións direitas sobre a propriedade e a norma, engadadas
pala autoestrada, compleméntanse con toda unha ofensiva
política por parte de grupos de
presión ·inmobiliária para contar
co poder dos concellos. Benigno
Rodríguez Quintas, Chicho, que
tora inabilitado por seis anos para cargos públicos e bateu senda alcalde todas as marcas de
arbitrariedade urbanística en
Baiona, é quen presidirá dous
anos a corporación cos votos do
PP. O próprio partido de Fraga
acusara a Chicho de corrupción
no pleno, durante a alcaldía de
Manuel Vilar. O PP recupera a
Chicho en Baiona nun momento
de enorme presión para romper
a norma e urbanizar intensivamente. O segundo concello na
orde de prioridade é Nigrán, no
que se planeou unha operación
semllenate á de Baiona: un pacto entre os independientes de
Avelino Fernández, recusado
nas últimans municipais polo
partido de Fraga, e o PP para
levar adiante unha mocion de
censura contra Manuel Rial do
PSOE. As disidéncias internas
no PP frustraron este acordo
pero non o sucesivo bloqueo
dos orzamentos por parte dos
independentes de Avelino e do
PP contra Rial. •

A autoestrada do Val Miñor é
exemplo de como unha via
necesária para unha comarca
pode de feíto favorecer intereses contrários ao interese xeral, ao beneficiar á especulación e non aproveitar as posibilidades de interconexión entre as localidades que compoñen a bisbarra.
A autoestrada do Val Miñor
conecta Nigrán, Gondomar e
Baiona co segundo cinto de
circunvalación de Vigo e coa
autoestrada do Atlántico e a
autovia a Ourense. Pero no
canto de ser unha via de estruturación do território, non é
máis que un vial de penetración que mesmo non serve
nen para conectar a comarca
coa cidade de Vigo, pasto que
empregala abriga a unha volta
que non compensa nunha estrada de peaxe, ainda que este non sobarde as cento sesenta pesetas para o treito
máis longo.
O problema de falta de estruturación da via dentro da comarca vén dado porque os

enlaces de aceso e saida
non están completos e non é
posíbel ir dunha localidade a
outra. Asi, desde Nigrán só
se pode ir cara Vigo, Pontevedra ou Ourense, pero non
a Baiona. En sentido inverso,
tampouco é posíbel sair desde Baiona e deterse en Nigrán, xa que o enlace só permite seguir cara Vigo. Non
circunvala Baiona, o que produce nos meses de Xullo e
Agosto enormes atascos:
non é posibel que un automobilista que quer chegar á
Guarda evite o casco de
Baiona pala autoestrada.
Gondomar en particular considérase prexudicada por non
ter a oportunidade dun acceso rápido ao Oeste de Vigo.
A via acelera eormemente a
viaxe para chegar desde fóra
ao Val Miñor pero non mellara a relación na comarca.
Trátase dunha actuación fortísima sobre ·a território que
en todos os concellos produciu separacións irreversibeis
entre parróquias comunicadas tradicionalmente.

Cando se inagurou a auto- _
estrada os concellos polos
que pasaba aprobaron iniciativas para que s~ completasen os nós e deste xei-to poder estruturar a comarca. lsto permitiria non só as
· comunicacións intracomarcais, senón a elaboración
posterior de planos de circunvalación para despexar
de tránsito unhas povoacións atoradas de veículos .
A iniciativa dos concellos
chegou a Compostela e a
Madrid pero nen a Consellaria de Obras Públicas nen o
Ministério de Fomento escoitaron as peticións desta
comarca.
Por outra banda, os promotores locais agardaban ver na
autoestrada unha fonte de
especulación inmobiliária, resultante de tirar dos benefícios que obterian da construción nas áreas de servizos
dos acesos. Nalguns casos,
como Baiona ou Gondomar,
o resultado foi ese, pero neutros, como o de Nigrán, sucedeu o contrário. +

Camiños para unir e vias para dividir
Unha via de comuñicación acaida ás necesidades da
poboación pode aportar benefícios enormes a un
território, pero ese mesmo território pode resultar
prexudicado por unha infraestrutura incoerente. A
autoestrada de pago do Val Miñor, construida pala
Xunta, entra na segunda clasificación.
Elixírase para esta via unha actuación fortísima,
con desprécio da crítica medioambiental, en nome
do servizo para a poboación e da revalorización da
comarca. A poucos meses da apertura, os
concellos do Val Miñor advirten que o trazado e
servidumes da autoestrada premian en tempo e
comodidade aos que veñen de fóra pero non serve
para que os que viven nestas terras se comuniquen
entre si nen cos outros concellos da beira sur do
Mar de Vigo .
Ainda máis. non oferece un tempo competitivo para
os viciños de Gondomar se transladaren ao próximo
arrabaldo industrial de Vigo, onde están a maioria
dos seus postas de traballo. A relación entre as
entidades de poboación que decrua este grc~n laño

O segundo ben prometido polos promotores políticos
-desta infraestrutura era a revalorización das terras.
Este conceito require unha corrección. Estase
producindo soho o Val Miñor estase un recrecemento
do valor de cámbio dá propriedade, se non un disparo
da especulación, pero coa mesma intensidade decrece
o valor de uso, tanto pola urbanización intensiva dun
entorno natural privilexiqdo, como pala corrupción das
institucións políticas coa que se quer abreviar o tempo
de recadar benefícios.

Quen hoxe propón macizar a toda presa Baiona, é
o partido de Fraga, que asina, para apurar trámites
políticos, un acordo co mesmo alcalde inabilitado
hai non moito e denostado polos conservadores. O
mesmo partido está detrás da recalificación dun
espazo natural protexido no concello de Gondomar.
Desde o governo da Xunta, e pata dirixir a
mantenta esta poderosa arma de corrupción
urbana e eleitoral, concentran agora na man do
conselleiro de política territorial todas as
competéncias urbanísticas, incluidas as dos
delegados provinciais.

Non está demáis lembrar que quen hoxe promove
desde a presidéncia da Xunta o macizado en formigón
da costa Sul da Galiza, está citado en todas as
publicacións de referéncia da contratación de turismo
coma o xestor que acabou 60 valor natural da costa do
Levante español, e en particular de Benidorm.
Promover a especulación sobre un território pode
solucionar a curto prazo os problemas políticos dun
partido ou dun dirixente a conta de danar ese espazo
irreversibelmente.

Todas estas actuacións procuran o enriquecimento
duns poucos a cor:ita da maioria, buscan a corrupción
das normas de planeamento e fomentan a diferéncia e
a división entre os concellos do Val e poden
combatirse políticamente coa planificación integral, o
respeito á norma e o reforzo da autonomía municipal
que o caciquismo de Fraga quer coartar e a oposición
defende.•
ANOSA TERRA

na terra, están penalizadas ou son imposibeis.
<
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Fraga faille
,..,

a campana

aoBNG

Os pensionistas só se sentiron cómodos ao remate do acto, cando chegaron os petiscos ás mesas.

A PANARO

OPP teme un descalabro en Pontevedra emete na lista ao ex alcalde Rivas Fontán

Fraga ·enche un acto·sobre pensións
con ancianos de:pé e conxestionados
-0--P.C.

Os organizadores do acto de
peche da campaña do PP, Pensións: un trabal/o de todos,
calcularon mal a capacidade
do local. Querian demonstrarlle a Mariano Raxoi as paixóns
que esperta na Galiza e no seu
lugar por pouco non provocaron colapsos nos máis de 600
pensionistas que ateigaban o
salón. Acalorados e suorosos,
moitos de pé, tiñan que sair,
aos poucos, a refrixerarse ao
exterior. Mentres, no interior,
un coro de tusidos e faces
coloradas esperaban pacientemente pola intervención de Fraga, ao que realmente queria ouvir e, sobre
todo, pola merenda prometida
xa antes de sair no autobús.
Chegaron nos buses fletados,
non se sabe moi ben por quen,
de toda a xeografia galega. Foron transladados a Compostela
pésie ao mal tempo e á neve que
impedia o paso por algunhas das
estradas. Os de Lugo e Ourense
viñan tutelados polos seus respeitivos presidentes das deputacións. No caso dos de Pontevedra, ainda hoxe se busca ao que
pagou os buses. Manuel Rua, o
presidente ·da Asociación de
Pensionistas de Vigo, foi organizador da viaxe no centro de Terceira ldade que preside na rua Pi
i. MargaU .e alguns asociados

pergúntanlle á Xunta quen ¡:;>uxo
o .anúncio no taboleiro e quen financiou a viaxe. Unha viaxe que
incluía visita pagada a Compostela, escoitar ao presidente da
Xunta e merenda de balde.
Semella como se Maria Xesús
Sáinz, deputada polo PP nas
Cortes, soubera do asunto, porque na sua intervención lembraba o direito dos "maiores" a ir
aos bailes e ás viaxes cos planos de descanto da Terceira
ldade. Uns planos que, desta
volta, incluían a gratuidade total
do desprazamento e o bocadillo.
A sua intervención foi seguida
con desigual interese, con apenas nulo a do secretário de estado para a Terceira ldade, ao
que non coñecian, con aburrimento a de Mariano Raxoi e con
expectación a do presidente da
Xunta, que foi o único que tivo a
ben pedir desculpas porque
"non fomos capaces de vos receber como mereciades". Todo
eso, sen mediar a primeira palabra en galego, que brillou pola
sua auséncia entre os poñentes.

Incremento das pensións
Todo fo ron promesas e garantías
de futuro sobre as pensións, que
están seguras e se van ir incrementando. Un logro do PP. Pero
foi Mariano Raxoi quen ampliou
os contidos e, poi~ meslT)a, quen

menos interese suscitou. O erro
foi tentar de apresentar ante un
auditório cunha média de idade
que superaba os 65 anos e que
levaba máis de média hora sofrindo os rigores da cargación do
ambiente, grande parte de pé, un
balanza completo destes catro
anos de governo. Entre análises
de impostas, tipos de interese,
déficit e débeda, perdéuse o ministro galega nun discurso que
de terse prorrogado teria provocado unha estampida.
Se os asistentes esperaron, foi
máis porque logo interviña Fraga, que porque o lugar e os temas suscitasen realmente o seu
interese. Así é como entre
aplausos, a estas alturas, tampouco demasiado entusiastas,
recebiron os pensionistas ao
presidente da Xunta, quen lles
falou de representantes modélicos da direita, como Bismarck, a
quen lembrou como criador do
estado de benestar, ou de
Eduardo Dato, a quen responsabilizou, en pleno 1900, de dotar de pensións á terceira idade.
E ainda que o auditório non era
o máis indicado, o máximo responsábel do PP galega non puido evitar referirse ao problema
da natalidqde, tema polo que
ten especial predilección. Falando das axudas "á família" recentemente aprobadas polo
- Consello de Ministros, lembraba

que "algúns señores, dun famoso Bloque que anda por aí, din
que traiamos inmigrantes" ao
que respostaba de contado cun
"oiga vostede, que non é o mesmo producir galegas que traer
xente de fóra", curiosamente unha das afirmacións que mellar
acollida tivo entre os asistentes.
O acto rematou con refrescos de
laranxa, pastas e boleiria para
acompañar un café con leite. No
aire quedou a afirmación de Maria
Xesús Sáinz na que lles lembraba
que, "agora podédesvos sentir libres e ir votar sen nengun medo''.

Medo aos resultados
E é que o PP vai ter que pagar
moitos autobuses e cafés para
superar o medo que comezan a
provocar en províncias como a de
Pontevedra, as previsións de resultados. Daí que tiveran que integrar, no quinto pasto da lista, ao
ex-alcalde da cidade, Xosé Rivas
Fontán, nun intento de atraer o
voto dos ponteyedreses para tratar de frear o esperado ascenso
nacionalista. Todo en contra dos
desexos de Mariano Raxoi, que
quería o pasto para Francisco Villar, Secretario de Estado para o
Deporte, que ficará sen acta de
deputado. Un destacado militante
do PP pontevedrés perguntábase, antes desta mudanza, quen ia
ser o que puña a boina para pedir
os votos palas aldeas. • ~ .

Segundo un comunicado do
PPdG, Gal iza sofreo un mal
trato na última lexislatura.
Revelación que demosttaria
como o Govemo Amigo, non
foi tan amigo como estiveron
publicitando durante catro
anos, senón, máis ben, inimi,
go. Pero, claro, nen os depu,
tados galegos do PP, nen o
Govemo central, nen a Xun,
ta, nen Aznar e, menos ca
ninguén, Fraga lribame, tive,
ron culpa ningunha. Fraga,
viaxou a Madrid, foco railles
dun ministério a outro; dei,
xoulles carpetas todas cheas
de papeis; farafullou dúcias
de horas telefónicas; comeu
cos ministros; convidounos a
Compostela ao Vilas; entre,
vistouse con eles ás agacha,
das e buscando a foto nas
inaguracións; celebraron un
consello de Ministros en
Compostela; veu Amar máis
dunha vez a Perbes e Fraga
visitouno en Madrid na
Moncloa de primeiriño ...
De ulle consellos... .
Pero nada; nadiña de nada.
A culpa é da "hipoteca na,
cionalista que lastra o desen,
volvimento integral de Gali,
za", (palabras textuais), por
iso lle solicita aos eleitores
galegos "unha maioria sufi,
ciente para que Aznar poda
governar sen chantaxes nen
muletas de cristal". Como o
len. Mesmiño.
Así as causas, se CiU con só
16 escanos, dous máis que os
depurados galegos do PP en
Madrid, é quen de marcarlle
a política ao Governo cen,
tral coa presión dos seus de,
putadas (PPdG dixit), exis,
ten duas opcións.
Unha. Que os deputados do
PPdG non presionaron
abando. Duas. Que Aznar
non lles dese nengun tino .
Hipóteses que non teñen
porque ser excluintes por,
que, de calqtiera maneira, se,
gundo o PPdG o que está
claro é que Aznar castigou a
Galiza coa sua política. Poda
que os deputados galegas
non presionaran o suficiente;
ou que, ao estar inseridos
nun partido estatal, -as suas
presións sexan só unha mui,
ñada; ou que non puderan
facer máis; ou que Fraga, co,
mo ten afirmado repetidas ve,
ces, crea .que o seu único papel
é o de apoiar ao presidente
central sen entrar na realidade
do Estado autonómico. Sexa
como for, seguindo o razona,
mento do próprio PPdG, o
mellar para Galiza é votar a
uns deputados que teñan ca,
pacidade de presión en Marid.
Quen os entende? Cos seus
argumentos semella que están
pedindo que voten ao BNG.•
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Iberia marxina
5
aos aeroportos galegos
para evitar retrasos noutros destinos ·
O último estudo realizado por Eurocontrol organismo
que regula o tráfico aéreo europeu, pon de manifesto
que duas ·das liñas máis afectadas polos retrasos aére- os son A Coruña-Madrid e Santiago....:Madrid. Segundo
recoñeceu o próprío Arias Salgado no mes de Xúlio,
máis do 70 por cento das demoras debíanse, -nos catre
prímeiros meses do ano 1999, á conxestíón do tráfico
n: por de
área. Agora, os dados de Eurocontrol volve_
manifesto que Iberia segue priorizando a pontoalidade
dos vós procedentes de destinos que non son os galegas.•

onde

OGoverno ce~I négase a comparecer para
informar do acordo de Pesca con Marrocos

Encama Otero, Guillerme Vmque:a:, Francisco Rodrigue:a:, X. Manuel Roclñgue:a:, Anxo Quintana, Francisco Lores e X. M. Beiras durante a pres ntación das candidaturas da BNG ás Cortes da Estada.
A. PANARO

Beiras chama 'pseudo-fascistas con traxe neoliberal' aes representant~s do PP

OBNG quer converter Galiza en
Cuestión de Estado na próxima lexislatura
-0-P.C.

Díxoo Anxo Quintana, cabeza
de lista por Ourense, e repetiuno Xosé M. Beiras: "hai que
converter á Galiza en cuestión
de estado". Con ese obxectivo
por diante, o BNG afronta as
eleicións lexislativas do próximo 12 de Marzo e para acadalo
considera imprescindibel incrementar a sua representación
nas Cortes pasando de 2 a 5 deputados. Cun grupo parlamentário en Madrid, o nacionalismo
pretende ter unha maior capacidade de incidéncla na política
estatal, rachar coa " intolerancia,
inxustlza e menospréclo" e pór
en marcha os mecanismos que
permitan que o estado español,
" principal atranco" para o desenvolvimento do país en todos
os ámbitos, mude a sua atitude.
Outro dos obxectivos que aparecen como prioritários é conseguer unha reforma institucional
que redunde nunha maior capacidade de autogoverno. Algo
que se ven repetindo en todos
os foros nos que teñen participado os representantes do BNG
e que pasa polo recoñecimento
dun estado plurinacional, pluricultural e plurilingüístico.
Xunto con estas premisas, foron
debuxando os contidos do programa eleitoral, os cabezas de
lista das catro províncias no
grande acto de pre-campaña celebrado o pasado Sábado, 15 de
Setembro, en Compostela. Os
papeis estaban perfeitamente repartidos, Francisco Rodríguez e
Guillarme Vázquez deron canta
dos resultados destes catre anos
de traballo, como representantes
nas Cortes, e Xosé Manuel Rodríguez Martínez e Anxo Quintana adiantaron as prioridades para o deserwolvimento dos sectores produtivos, o primeiro, e a
proposta de modelo político, o
segundo. Un a9to no que máis
de 1.500 militantes e simpatizan-

tes chegados de todos os pontos
da xeografia gaJega, arrouparon
aos candidatos e amasaron o
seu apoio ao programa do BNG.

Grupo parlamentar
Incrementar a presenza institucional non é "un fin en si mesmo",
aclaraba Guillarme Vátquez, cabeza de lista por Pontevedra. Pela contra, enténdese como un
médio para acadar o peso político
que Galiza precisa en Madrid.
Coa presenza de dous deputados
nacionalistas xa se conseguiu superar o prímeiro atranco e facer
que o país "aparecera no mapa
político do estado".
Superada esta eiva, o obxectivo
agora é contar co respaldo dunha
grande parte da cidadania, "a ferramenta máis poderosa", explicaba Francisco Rodríguez, cabeza
de lista pela Coruña, para acabar
"coa marxinación secular, acadar
un estado español plurínacional,
pluricultural e plurilingüístico" e
defender os intereses do país
desde unha perspeitiva galega.
Perspeitiva que choca frontalmente coa política emprendida polo
PP, tanto na Galiza como en Madrid. Unha política caracterizada,
segundo Rodríguez, por "desmantelar o sector público", coa privatización de numerosas empresas,
como Telefónica, Endesa, lbéria
ou Enagás, entre outras, ou mesmo aquelas que "impeden que haxa unha cobertura das necesidades dos máis desprotexidos", como a Sanidade ou o Ensino. '
Por iso, Vázquez advertiu que
"con Aznar na Moncloa non tivemos nengún benefício" e acusaba ao PP galega de lanzar, con
aquelo do "Governo amigo", "unha mensaxe falsa, trucada, destinada a alimentar falsas esperanzas" e de recurrir ·a "comportamentos de vasalaxe política",
cos que -non se obtivo nengún
resultado positivo para o país.

Os votos do PP serviro.n o Xoves 13 para que a
Deputación Permanente do Congreso rexeitase a
. proposta apresentada polo BNG para que o Governo
comparezca perante este organismo para informar dó
proceso de negociaicón do acordo de pesca entre a UE
e Marrocos. Durante a defensa deste pedimento, o
deputado Francisco Rodríguez, explicou que Governo
non deixou ver cal é a sua extratéxia real de ·
negociaicón perante Marrocos e só "abriu. un ha liña -de
axuda aos afectados pola parada obrigatória" para
"garanJir a paz social en periodo pre-eleitoral". O PP
taméh rexeitou a proposta do BNG ·de que o Governo
com~areza para informar sobre a érítica -situación que
está a viver o sector naval no Estado e nomeadamente
en Galiza. Neste sentido Rodríguez explicou que o
Executivo debe clarexar en que consiste o acordo
-asinado entre a Sepi e os sindicatos de ámbeto estatal
para un novo deseño do sector, tanto desde o ponto de
vista industrial como societário. Mantén que seria moi
.negativo que este deseño estivese baseado na
integración de Astano en Bazán. As duas propostas
contaron co apoio do PSOE e de IU. •

As xomadas viciñais de Ourense
Ainda máis, recollendo a principal mensaxe de campaña_. do
PP, na que centran todo o seu
discurso no perigo que para o
estado español supoñen os nacionalismos, Rodríguez lembraba que "axitan a bandeira da
unidade de España como sinónimo de igualdade", un critério
que precisamente aplican con
"desigualdade", apelando a un
deseño do país, que é precisamente o que o BNG "combate".

Modelo institucional
Con ese panorama por diante,
Anxo Quintana apresentou a
proposta política do BNG, tendo
en conta que a situación do país
"non é causada polos seus cidadáns", senón polo poder político,
"que nos coloca no lugar no que
estamos". Trátase, xa que lego,
de converter a ese grupo nas
Cortes "na voz de Galiza" e de
suplir "coa nosa actuación, ao
governo galega, que nen fai nen
deixa facer".
A reforma institucional pasa, polo
tanto, a ser obxectívo prioritário,
como único médio para conseguer un incremento das competéncias do governo galega para
- que aquelas cuestións que agora
non son atendidas ou que, por
depender de Madrid, non se lles
poden aplicar políticas efeítivas,
se solventen. Alguns dos exem-·
plos serian os partos, os aeroportos ou as caneas hidrográficas.
Para o portavoz nacional do
BNG, Xosé M. Beiras, "O estado
español ten constituido o principal atranco externo á modernización, á transformación social e ao
desenvolvimento cultural con plena consciéncia como pavo galega"..Esa seria tamén a razón de
ser do nacionalismo e a sua prioridade: convertese en expresión
da consciéncia do país e mudar
a situación até poder actuar como "unha nación libre e políticamente soberana".•

reunen a catro alcaldes nacionalistas
As xornadas de participación cidadá, organizadas polo
BNG en Ourense, desenvólvense O? dias 25 e 26 de Xaneíro no Ateneo, ás oito da tarde, para analizar o papel
que o movimento viciñal cumpre nos concenos. O primeiro día ten_lugar unha mesa redonda con rep-resentantes
das duas federacíóns de asociacións viciñais da cidade:
Limiar e Foro Viciñal. Tamén está .convidada a participar
a concelleira Pilar Gato .. Xa na tardiña do Mércores 26
catre alcaldes, Miguel Fernández Lores, en Pontevedra,
Lois Pérez Castrillo, en Vigo, Xaíme Bello, en Ferrol, e
Anxo Quintana, en Allariz, contrastarán a situación do
movímento viciñal nas diferentes cidades e a sua función .+

Novas mobilizacións en secundária
para demandar ensino ·en galego
A Plataforma do Alumnado pola Galeguización do Ensino
Médio ten convocados paros en todos os institutos para o
vindeiro Mércores 26 de Xaneiro. Exixen que se cumpra o
Decreto do ano 1995 que estipula un mínimo legal de
disciplinas a impartir en gálego e edicións neste idioma das
Bolsa de Axuda ao Estudo. Tamén demandan que os
Proxectos Educativos de cada centro .recollan o galego
como língua veicuJar e contidos nidiamente relacionados co
país. A plataforma es~ integrada pola Mocidade da Mesa,
CAF, Galiza Nova, a Area de Mocidade de ~U-IU e os CAE_. •

ADEGA promove

odebate

sobre a recollida de envases da Xunta
Adega organiza para a mañán do Sábado 22 de Xaneiro
unha xornda sobre a recollida selectiva do.lixo e o convénio
que a Xunta ven de asínar coa empresa Ecoembes. Coñecer este documento e debatir sobre os diferentes modelos
de recollida selectiva son os obxectivos desta xornada.
Ecoembes adícase a recoller os envases diferentes ao vidro e debe financiar o extracusto desta nova xestión para
os concellos. Participan na xornada, que se celebra no Instituto Galega da Información, Xosé Antonio González Ferreira, coordenador dos planos de recíclaxe e compostaxe
do Morrazo, do Barbanza, da area metropolitana da Coruña
e da illa de Arousa, Carmen Bercerol, de Ecoembes, Carme Marón, deputada e concelleira na Coruña, Miguel Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, un represeetante da
consellaria de Meio Ambiente, e Manuel Soto, presidente
de Adega. Por outra parte, a Federación Ecoloxista Galega apoia á asociación lalinense Sobreíra pola sua oposición á construcción de parques eólicos na serra de Candán, un espazo de interese natural da comarca do Deza. •

/

/

GALIZA

6

ANOSATERRA

Nº 918 -ANO XXIII

20 DE XANEIRO DE 2000

OPtNIÓN

'FENOMENOS' E ESCRITORES
SUSO DE TORO

En días pasados ten saído nestas páxinas,
dun modo unha miga aceda, opinións sobre
o escritor Manuel Rivas, a súa obra é os
"fenómenos" literarios.
Sen dúbida que a· obra de Manuel Rivas
goza dunha promoción que ningún escri, _
tor galego, e moi poucos españois, recibiu
antes nin recibirá. lsto chama a atención
a quen guste da literatura e a quen siga
con atención crítica a literatura galega.
T amén, sen dúbida, crea inevfrabeis rece,
os nos demais escritores contemporáneos
que concorremos coas nosas obras a pola
atención de quen le e na disputa pola es,
tima da crítica. Hai quen o di en alto,
quen en baixo e quen cala.
Penso que debemos desculpabilizar o éxito,
Rivas non é culpábel do seu éxito nin da
súa sona. Ter éxito-non é delito nin peca:
do. Bú.scao máis xente do que o recoñece~ é
unha busca lexítima que non· .ten po]) que
perxudicar a quen non o consiga ou non o
pretenda. Aínda máis, penso que se debe
educar aos rapaces na loita polo éxito nas
cousas boas que soñen: conseguir un afecto,
un logro profisional... A renuncia a toda
ilusión ou desexo é unha opción lexítima, e
unha pose estética, mais non implica que
debamos condenar a ilusión dos outros. E
cada un ten as súas.
Sobre o carácter de escritor prefabricado
digo que no noso país non sei que carallo
pasa que parez que os que teñen anos non
teñ~n memoria e os que non os teñen non
se molestan en averiguar como foi.
Por se val de algo digo que coñecín a Ma,
nolo hai vintedous anos e xa era entón
como é hoxe e andaba ao que anda agora.
El andaba coa APG, era dun colectivo ga,
leguista da esquerda coruñesa formado
esencialmente por profisionais progresis,
tas, persoas moi libres, xenerosas e alegres
que non ahondan no noso país. Po.r aque,
las Manolo era estudante de xornalismo
en Madrid, compañeiro con Lois .Pereiro,
co que editou por aqueles anos unha revis,
ta fermosa en galego chamada "Loia", e
pouco despois editou o seu primeiro libro
de poemas galegos "Balada das praias do
oeste" en "Rueiro", o modestísimo selo do
amigo Andrés Salgueiro.
Lembro a Manolo entregándome o seu se,
guinte libro "Mohicania" nos estudos da
TVG onde el traballaba, por aquelas eu vi,
ña de sacar tamén o meu segundo libro,
"Polaroid". Naqueles seus libros de poemas

Manolo escribía as mesmas cousas que es,
cribe hoxe, a mesma sensibilidade, as mes,
mas referencias estéticas, o mesmo estilo.

miou e se instituiu o valor dunha obra por
estar adecuada a un programa estético "pa,
trio~ ou segundo a pertenza a un círculo,
facción ou liña doutrinal.

. a letra pequena da industria, ao cabo tec,
noloxía do XVI: o corpo da industria cul,
tural é hoxe o audiovisual e a telecomuni,
cación. E a nova rede de cable para Gali,
za, "R", xa se ve que é castellana tamén.
Así ¿que perspectiva ten a cultura eh lin,
gua galega? Xa que hai cousas ahondas
polas que chorar, déixenme sequera que
ría de tanta queixa caral1enta. Tal como
está, a cultura galega é obsoleta e inviá,
bel. O noso problema non é que cheguen
"fenómenos" mediáticos, industriais, o
problema é que non ternos capacidade Pª'
ra crealos nós desde aquí.

Tampouco non lembra nin_g uén que an,_
dou en todo canto intento de revista gale,
Non debemos negar a Manuel Rivas o de,
ga houbo. Nin que logo de traballar anos
reito que ten todo escritor a un xuízo
na TVG, un bo profi,
ecuánime e afectuoso
da súa obra. Probábel,
sional que fixo progra,
mas dignos e de éxito,
mente os seus libros
foi despedido e ficou
non escurezan o
"Hamlet" nin o "Qui,
no paro. Despedido
polo capricho dun
jote", mais probábel,
mando desta dereita
mente tampouco se
de sempre. Manolo
lles deba negar a súa
non era tan famoso
condición de literatu,
Certo que. na España algún grupo indus,
daquela, tampouco era
trial mediático planifica e controla a cu},
ra. Pódese, e débese,
de ninguén e tampou,
discutir en términos
tura e literatura, é cousa preocupante que
co ninguén protestou,
de socioloxía da li,
aínda non ocorre neutros países europeus,
teratura sobre o "fe,
~ estivo só e parado
mais témome que o futuro vai ir por aí en
· inxustísimamente. E
nómeno Rivas", mais
todas partes. Débese reflexionar sobre as
lembro que cando pro,
consecuéncias deses fenómenos ·negati,
non lle neguemos Pª'
ralelamente a aten,
puxen facer unha nota ·
vos, mais hai que buscarlle alternativas
de protesta a un grupo
ción literaria. Os "fe,
industriais (e que sexan moi rendibeis e
de escritores, suposta,
nómenos" de éxito li,
lucrativas ou non serán alternativas nin
capaci~ade
mente defensores do
terario teñen moito a
industriais. Desculpabilicemos tamén o
dereito á expresión, o
ver con grandes em,
gañar cartas co noso traballo e a nosa in,
silencio foi sólido e
presas mediáticas e
dustria). O galeguismo, desde que creo u
frío e a continuación
poderes industriais; os
"Galaxia" nos anos 50 non volveu ser
alguén sacou outro te,
libros todos escríbeos
quen a dar un novo salto na industria da
ma. Noñ sei hoxe cosempre un escritor ou
cultura, seguimos no mesmo nivel de ter
mo serían as cousas,
escritora en soedade.
pequenas editoras domésticas e punto. O
mais entón foron. así.
E despois de todo ta,
peor é que seguimos sen ter cultura de
E Manolo, despois de
mén son xente con
empresa.
pasalo mal, voltou a
ilusións e sentimen,
Madrid e alí atopou
tos.
A literatura galega vive transformacións
traballo ·e acollida, e o
fondas, atínxenlle fenómenos novos, e
que primeiro foille un
Doutra banda, cando
non podemos refuxiarnos nunha burbulla
falamos dos "fenóme,
mal parez que logo lle
na que rexe un programa doutrinal e divi,
fo¡ un ben.
nos" que nos· cheguen
didos internamente nunha guerra de posi,
desde fóra, quizais de,
cións entre faccións. O que chaman "fe,
De modo que ensaiou
béramos ollar ao noso
nómeno Rivas" con seguranza ten na li,
a narración con "Todo
alrededor: a bastantes
teratura "efectos colaterais" que hai que
ben", empezou a s er famoso con aquel
efectos hai tempo que non hai "dentro" e
matizar e paliar, aínda que non sexan de,
"Bonsai atlántico" e logo seguiu co millón
"fóra" e cada vez vai haber menos. Segui,
sexados por Rivas, que sempre que puido
de vacas e lógo traducíronlle este libro ao
rnos en ideas de mundos cerrados irnaxi,
favoreceu a artistas galegos. Sen embargo,
castelán... E logo si, logo tivo ese despe,
pensando en frío e en conxunto, ese "fe,
narios con economías de autoconsumo,
gue que tanta confusión crea. O que non
seguirnos sen aceptar a vida que nos toca
nómeno" quizais sexa a mellor novidade
é certo é que a Manolo o inventara un día
vivir. Criticamos ás nosas editoriais por,
na nosa cultura en lustros.
Polanco nunha probeta, el xa estaba aí
que "só queren editar cousas comerciais"
escribindo. E ese lanzamento non é a cos,
cando se está a demostrar que calquera
(País terríbel o noso que obriga aos artistas
ta nosa, non é cousa que quitaran a nin,
a partirse violentamente, a sentir como po,
editora galega é unha boneca infantil nun
guén, é algo que lle tocou a el e a nin,
mundo de xigantes, e un mal negocio que
etas e sen embargo ter que verbalizar a bru,
guén máis importa. Non deixemos de ver
non interesa aos grandes grupos edito,
talidade desta razón tan práctica e tecnoló,
que as · cousas que contan con moita pro,
riais. Hai que saber dunha vez que o di,
xica. Quén fose inglés, francés, español, ca,
-moción-non todas son boas, tampouco
ñeiro investido nunha editorial dá máis
talán, países nos que aos poetas para ser bos
son todas malas.
cidadáns abóndalles con ser poetas pois alf
gaño e menos traballos metido nun banco
a prazo fixo, fagan números, así que ¿qué
a razón práctica xa está verificada.Alfa ta,
A literatura galega non fará ben aceptando
negocio é ese?
refa do artista é argumentar a memoria e o
que a industria fixe o seu canon, agora que
misterio, fronte ao consumo banal e aliena,
tampouco fixo b~n ata hoxe cando se _pr.e '.'___.E_est~:n.Lalalar....de_e.ditD_tiais_,__que_h.oxe'-'1..>.<.....__---'dor e a intrasceru:lencia}.._t_ ____

'O noso problema:
non é que cheguen
"fenómenos"
mediáticos,
ind~striais,
o problema é
que non ternos
para crealos nós
desde aquí"
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APlataforma pola Defensa da Ria de Arousa mantén aconvocatória de paro xeral para oVenres 28 de Xaneiro

Vilagarcia incomunicada polos manifestantes en protesta
"contra os depósitos do Ferrazo
9* P. BERGANTIÑOS

Máis de 600 viciños dos concellos da Ria de Arousa cortaron
durante tres horas os principais acesos a Vilagarcia na
mañá do 18 de Xaneiro. Os manifestantes queimaron neumáticos e mobiliário urbano para
evitar o paso dos coches e durante a protesta, que disolveron cinco unidades antidistúrbios da policia nacional, foron
detidos doce viciños de Rianxo, A llla, Boira, Vilanova, Vilalonga, Cambados e Vilagarcia.
A Plataforma en Defensa da
Ria da Arousa, que exlxe o
traslado dos depósitos, ne~ou
ter organizado esta mobihzación e mantén a convocatória
de paro xeral no sector naval
para o Venres 28 de Xaneiro .
As protestas na Ria de Arousa
sucédense despois de que o
Governo municipal aprobara a
licéncia de activ1dadade para o
parque de hidrocarburos no peirao do Ferrazo, o Luns 1 O de
Xane iro . O Martes 18, centos
de viciños concentrábanse en
Vilagarcia por surpresa, prendian fogueiras e paralisaban o
tráfico durante tres horas nas
catro estradas principais. Tanto
o alcalde de Vilagarcia, Xavier
Gago, como a subdelegación
do governo central calificaron
de "graves" os incidentes dos
que se que desvinculou a Plataforma protagonista da convocatória dos peches nos concellos
o Sábado 15.
O seu representante , Xaquin
Rubido, asegurou que o colectivo non organizou os cortes de
tráfico e que a Plataforma quer
canalizar as protestas dos c1dadáns contra o proxecto de Fin sa-Foresa, pero sempre de forma pacífica. Rubido volveu insistir na responsabilidade que tañen as autoridades ao facer "ouvidos xordos ao problema". Pala
sua banda o alcalde de Vilagarcia, Xavier Gago, que responsabilizou aos membros deste colectivo de ser os "autores intelectu ais" dos distúrbios, reclamou
un posicionamento "claro e unánime de todos os concellos de
Arousa en contra deste tipo de

A Platuforma en Delensa Ja Ria Je Arousa leva máis de un ano convoc~ndo mobilizacións en c;ontra dos depósitos.

actos". Frente a manifesta oposición viciñal, o rexedor aponta
que os depósitos conta co visto
bon da Xunta e dos ministérios
de Meio Ambiente e Fomento e
que o seu Governo no tiña cutre
remédio que "cumprir coa legalidade e concederlles o permiso
de actividade", que se aprobou o
10 de Xaneiro.
Pola contra, a Plataforma denúncia que os trámites para a
concesión foron irregulares e
que polo tanto a licéncia é ilegal.
Este colectivo insiste en que a

única solución ao conflito é o
traslado dos depósitos e informan do perigo que a posta en
funcionamento do parque de hidrocard uros vai supor para os
valores naturais e produtivos da
ria e para o futuro e seguridade
cidadá dos viciños de Vilagarcia.
"Aqui estamos pechados para
que os depósitos de combustíbeis do Ferrazo sexan trasladados", foi o lema das pancartas
que a Plataforma despregou o
Sábado 25 durante os peches organizados nos concello de Ogro-

Precedentes perigosos
Na Ria de Arousa máis de
26.000 persoas viven do sector
extrativo, da acuicultura, do
sector transformador e o turismo, que produciron no 1998
unha facturación anual conxunta superior aos 120.000 millóns
de pesetas. A ria, considerada
como unha das zonas ornitolóxicas de importáncia europea,
conta tamén cc;m tres espazos
naturais protexidos, recoñecidos oficialmente e que supoñen o 20% de toda a sua superfície. "Queremos que as autoridades reflexionen sobre o
que pode pasar en Vilagarcia
se se produce un acidente semellante ao que sucedeu en
Algeciras no ano 1985", sinalan
desde a Plataforma, ao fio destes dados. Daquela morreron 33 persoas

e a explosión de dous buques
provocou un incéndio de un
quilómetro de diámetro e unha
onda expansiva de máis de 3
quilómetros. 1odo isto, segundo os próprios dados da empresa Campsa, proprietária
dun dos buques incendiados.
Neste caso o petroleiro que explotou primeiro, o Petrogen
One, acababa de descargar a
nafta que levaba e o cutre buque, o Camponavia, ainda non
cargara gasolina. "De estar
cheos estes dous barcos -engaden- a catástrofe seria terríbel. De feito a onda expansiva
afectou a diversas vivendas da
própria Algeciras, que está a
máis de 1O quilómetros do pan~
talán de Cepsa onde ocorreu".
A estas alarmas súmanse os
dados da Organización Marítima Internacional, que nos seus

informes recolle que o 92% dos
derrames de petr"óleo se orixi- nan nas operacións de carga e
descarga.
Un caso similar ao de Algeciras
produciase en ltália no ano
1991, cando o petroleiro Haven
realizaba operacións de descarga de crudo. O acidente
causou 11 mortos e máis de
20.000 toneladas de petróleo
verquidos no mar, que xeraron
unha marea negra de 50 quilómetros cadrados. "E increíbel
-din- que despois de todo o
que ten pasado este mes afredor dos danos ecolóxicos, materiais e económicos orixinados
pelas marés de petróleo dos
buques Er{ka e Volneft 248, se
siga apoiando ·o funcionamento
dos depósitos do Ferrazo no
fundo da ria d_e Aro usa".•

be, Vilanova, Rianxo, A Proba,
Boira e Vilagarcia. Nesta última
vila os manifestantes, logo de seren desaloxados pela forza, improvisaron unha manifestación e
un corte de tráfico de 45 minutos.
Era a primeira das protestas lego
da aprobación o 1o de Xaneiro

da licéncia de actividade para o
parque. A diferéncia do que
aconteceu na vila na que estánubicados, todos os alcaldes do
Salnés e do Barbanza permitiron
que os manifestantes permaneceran pechados nas casas consistoriais. • .

PAl 1LA BERGA:"\TI:\:os

Detrás das 'barricadas',
o PSOE enxurrado
Até Vilagarcia acudiron viciños de toda a Ria de Arousa para amosar a sua disconformidade co visto bon do governo municipal que
encabeza o socialista Xavier Gago á posta en funcionamento dun
parque de hidrocarburos na beiramar. A oposición viciñal nasce do
entendimento de que-alén dos benefícos cos que este proxecto poida
enriquecer ao porto vilagarcián e a empresa Finsa-Faresa, as repercusións económicas, ambientais e de seguridade cidadán que van
acarrear os depósitos son inasumíbeis para unha povoación que ten
a sua principal fonte de ingresos no mar.

É algo que semellaba ter claro o PSOE e próprio Gago durante a
campaña eleitoral das .municipais e antes de que, como cabeza visíbel dunha das agrupacións locais máis importantes do país, fó~ excluido das listas ao Congreso e o Senado. Neste ponto o conflito
deixa á vista a liorta interna que o PSOE padece no mar de Arousa.
Por unha banda, un alcalde que aproba a licéncia de atividade para
os depósitos através dun proceso .que levanta sospeitas sobre a sua
legalidade. E, pola outra, "barricadas" nas ruas nas que son fotogr;#"ados representantes socialistas dos concellos viciños, entre eles, o tenente de alcalde dá Illa de Arousa e o número dous da lista socialista en Boira. Chove contra mollado, Gago xa deixara sobre aviso á
dirección socialista. Ou senón porque escolleu a Cuiña para ler o
pregón das festas no mes de Agosto ?+
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Vantaxes
dos homosexuais
A publicación electrónica Vradica un ar,
tigo ás relacións laborais dentro
de El Corte Inglés. "Contra o
que se puidese pensar da imaxe
que transmite a empresa - mo,
derna, pero tamén conservado,
ra- en El Corte Inglés non se
discrimina os homosexuais, se,
nón ao contrário.
GOEMPRESA.COM

\
Pérez Varela
'necesita
a liberdade'
O diário EL MUNDO
publicou, na sua sección de
Galiza, unha entrevista de
Pancho Tristán co conselleiro
de Cultura, Xesus Pérez
Varela, que tenta transmitir a
sua cara máis amábel.

Nova Escota Galega pede que se apliqile cf Lei'de Nbnnalización no ensino.

Alíngua vive unha normalidade 'de pantalla' pero non de uso social

",Vostede foi secretário xeral
de Comunicación durante
moito tempo. Algo que lle
valeu, por certo, para que o
rebautizasen corno O pequeno

O bilingüismo harmónico non está

GoebbeLs. ..

avalado por estudos científicos
9* P. CASTRO

A tese do bilingüismo harmónico non está rexistada
academicamente e carece de
avais científicos. A sua razón
de ser e de existir, polo tanto, resposta aos intereses do
poder político galego que a
instrumentaliza como freo ao
proceso d.e normalización
lingüística, porque "é desorientadora do ponto de vista
das medidas a adoptar". Esa
foi unha das principais conclusións ás que chegaron os
representantes da Nova Escola Galega na apresentación
do Modelo de Normalización
que propoñen para o ensino.
"O uso ordinário da língua está
perdendo vixéncia. Hai unha situación de normalidade de pantalla, pero anormalidade no uso
social", di Antón Costa, principal impulsor da Nova Escola
Galega. "Do que se trata é de
- garantir o seu uso social ordinário en todos os rexistros", en-'
gade. Un ponto de partida que
se contradi co ideal de bilingüismo harmónico defendido
pola administración e nomeadamente pola Dirección Xeral
· de Política Lingüística.
Da análise sobre o proceso de
normalización, tírase ademais,
que os espazos onde máis penetrou o castelán, no conxunto
dos centros educativos privados e urbans, é onde menos
se ten avanzado. Esta conclusión obtense logo de comprobar os resultados do Mapa Sociolingüístico e os dados recollidos no Plano de apoio ás
clases en Língua Galega, elaborado pola consellaria de
Educación e Ordenación Universitária.

Modelo normalizador

que ternos unha língua própria".

Só afrontando esta situación "de
risco" pódese invertir, segundo a
Nova Escola Galega, o proceso
de declive no que se atopa a língua. Para iso proponse un modelo de normalización no ensino
que ten que ir necesariamente
acompañado de medidas que favorezan o uso do galega nos distintos ámbitos da vida social. "Se
só se apresenta como útil no interior do sistema educativo, acaba
por ser inútil na vida social", asegura Costa, para 1
quen a principal
responsábel é a
Dirección Xeral de
Política Lingüística, que ademais,
"non está a ocupar o lugar que lle
corresponde no
organigrama da
Xunta de Galiza".

En todo caso, desde a Nova Escala Galega enténdese que para
poder pór en marcha un modelo
de normalización, son imprescindíbeis recursos económicos que
se invistan con garantias e a implicación da,administración.

Á falla duns mínimos garantidos,
nos centros escolares, polo reiterado incumprimento da lei ou porque
a sua posta en práctica non acadou os éxito$ esperados, a proposta parte dunha
análise prévia da
situación específica da língua en
cada un dos centros escolares. En
aqueles nos que
se comproba un
uso minoritário, o
modelo pretende
a incorporación
progresiva da língua n9s distintos
Por iso débese
níveis, até acaconsiderar á actual regulamentadar unha plena
ción, como ponto
competéncia á
de partida, nunca
altura dos 12
ANTON COSTA
anos. Esto permicomo ponto e fitiría apartir daí fanal, porque "o problema da língua é
cer uso do galeun problema nag o como Hngua
veicular en todas as matérias.
cional que hai que abordar no
conxunto do país e desde o conPártase, xa que logo, de ir aplixunto da acción política".
cando os mínimos recollidos no
Decreto para logo completar
Con todos os dados na man,
eses mínimos cunha galeguizaXosé Lastra asegura que, "non
ción plena do ensino. O proceso
pode haber normalización se
de normalización acadaria ~os
non existen directrices científiseus obxectivos se, ao tempo,
cas que eviten erros, nen tamse vai aplicando tamén un mopouco coa decisión final de condelo normalizador a nível social,
seªuer un bilingüismo equilibrapara evitar o "risco de converter
do". Ao seu entender, do que se
o idioma en ritual", algo que se
trata é de buscar a competéncia
lingüística en cantas máis línconsidera prexudicial "porque lle
-~~as -rlJ-~ll~r, P7fP.-,;~seD, ~sq~~~Y~ ., resta convicción". +

0

uso
ordinário da
língua estase
perdendo. Hai
un ha
normalidade
de pantalla,
pero non de
uso social"
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,Quereria saber que
compañeiro pode dicir que
eu mentin algunha vez ao
dar unha nota de prensa.
Sempre proibin adxectivar
os comunicados. E en
referéncia ao que dicia ... a
liberdade de expresión debe
estar nas empresas de
comunicaéión. Hai que
atopar o equilíbrio entre os
poderes públicos e
económicos que presionan e
a liberdade dos rneios ( ... )
,Escoiteílle definirse como un
"home de centro".
,Eu, políticamente, son un
ácrata, pero son de centro.
Creo en case todo. Son un
home de Fraga e pragmático.
As ideoloxias están cada vez
máis soterradas. Como vello
xomalista só creo nunha
cousa: a liberdade.
Necesítoa corno o aire que
respiro ( ... )
,A revista Artículo 20 titulaba
en portada: "Os mercaderes
tornan o templo", en
referéncia ao Xacobeo.
, Iso é unha parvada dunha
publicación que creo que é
moi minoritária. Este país
necesita moita promoción,
moito turismo. Necesitamos
que ese sexa o motor da
economia galega, porque
ternos un sector prirnário
moi reseso, cunha
agricultura pouco produtiva.
Ternos que ter menos xente
ai e producir rnáis. E esa
xente que deixe o campo
deberá estar no sector
industrial e,
fundamentalmente, no
sector servizos e no
turismo."+

Así, polo que respecta ao de,
partamento encarregado de
selección de persoal, ser gay
é unha vantaxe. E iso debido
a que os homosexuais se supón que tratan mellor ao
cliente, en princípio non son
conflitivos coas traballadoras
e, sobre todo, ao non
arrastrar cargas familiares
sempre están dispoñíbeis pa,
ra o traslado a outro centro.
(No caso dun xefe e pai de fa,
mília trasladad a outra cicla,
de, El Corte Inglés facilitaralle
as xestións e os movimentos
necesários, desde atapar colé,
xio para os nenos até buscarlle
vivenda e proporcionarlle os
créditos precisos para pagala e
amoblala).
En canto ás mulleres, son es,
casas as que ocupan postos de
responsabi.üdade, e as que subiron alto no escalafón son
solteiras que tampouco soportan cargas familiares.

As relacións persoais e afecti,
vas entre os traballadores non
están mal vistas; pero, en
cámbio, as separacións legais
de empregados que son matrimónio si que están
penalizadas laboralmente. De
feíto, non se permiten.
En resume, que pertencer ao
plantel de El Corte Inglés é
como estar integrado de por
vida nun "exército de salva,
ción" persoal e laboral no
que á parte de xerarquia e
disciplina se impón unha de,
terminada deontoloxia in pirada pola empresa e un ideá,
rio mercantil ben
definido" . •

e
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O Norte
de Portugal
Ludgero Marques, presidente
da Asociación Empresarial de
Portugal, reflexiona en A
PENEIRA sobre a economia da
rexión norte deste país. 'No
contexto da UE, o norte de
Portugal é a décima rexión
exportadora, cunha economia
moi aberta e orientada aos
mercados externos: o saldo da
balanza comercial é
excedentário (ao contrário do
que pasa ao nível nacional) e
exporta o 40 por cento do
total do seu valor acrecentado
bruto ( ... ) Cando Portugal se
adheriu á UE, o PIB por
habitante do Norte era do 51
por cento da meia europea.
Foi nese ano cando a
converxéncia foi notábel,
para chegar agora ao 62 por
cento".•
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Que lle reportou á Galiza a
presenza de deputados do
BNG no Congreso?
Significou acabar cun siléncio de
practicamente 20 anos. Desde
1977 a 1996 o noso país foi o
grande ausente do Congreso dos
Deputados o que provocou un
esquecimento absoluto e unha
consideración de que Galiza eran
os representantes que habia.
Cando chegamos, o primeiro que
tivemos que facer, foi cobrir este
oco e converter o que era siléncio
en iniciativa, en existéncia, en reivindicación e en non sermos
manseniños, non aparecer como
anulados. lso repercutiu en que
se mirase con máis respeito ao
país e en que se lograsen algunhas conquistas, pequenas, ainda
que relevantes, tendo en conta o
ponto de partida.

liza. No caso do PP é moi notório
que chegado un determinado
momento, Cé!fldO lles parecían temas excesivamente importantes
e espiñentos ou ben de transcedéncia talaban outros, de outros
pontos do estado, como no caso
dos debates sobre o sector naval.

Francisco Rodríguez
'A.nengun grupo lle aprobaron tantas iniciativas
como ao naso'

Ao longo da lexislatura, que
tipo de contactos se estabeleceron cos outros grupos? _

. . PAULA CASTRO

NA PASADA LEXISLATURA, OB.N.G. OBTIÑA 2-ESCANOS NO CONGRESO DOS DEPUTADOS. CATRO ANOS DESPOIS, O
NACIONALISMO GALEGO AFRONTA A NOVA CONVOCATÓRIA DE ELEICIÓNS COA EXPECTATIVA DE ACADAR GRUPO
PARLAMENTAR. SEGUNDO FRANCISC-0 RODRÍGUEZ, DEPUTADO EN MADRID, A PRESENZA NACIONALISTA OBRIGOU
AOS DEMAIS GRUPOS DA CÁMARA A FALAR DE GALIZA E "ACHEGARSE ÁS NOSAS POSTURAS EMESMO VOTALAS FAVORABELMENTE". O REPRESENTANTE NACIONALISTA FAI UN REPASO DO TRABALLO FEITO, QUE SE APRESENTA
COMO AVAL AOS COMÍCIOS DO 12 DE MARZO, E ADIANTA AS LIÑAS POLÍTICAS DE CARA A PRÓXIMA LEXISLATURA.

En que medidas concretas se
plasmou?
Obrigouse aos outros grupos a
definirse a respeito dos problemas concretos e conseguiuse
que tiveran que achegarse moito
ás nasas posturas e mesmo votar favorabelmente en temas nos
que mantiñan posicións moi hostís. O govemo tivo que facer que
facia e moita propaganda, porque
lles tiña custes eleítorais. Como
non contaba con maioria absoluta, tomos logrando colocar cousas mesmo do ponto de vista
pragmático a curto prazo, como o
caso dos créditos ICO, para as
empresas afectadas pola catástrofe do Mar Exeo, que a muralla
de Lugo figurara como candidata
a ser declarada património da human idade, que se empezaron a
facer actuacións ferroviárias... Se
hai algun tipo de indústria que
non está pechada, privatizada ou
desmembrada do grupo estatal,
como Santa Bárbara, foi pola presenza do BNG. Un 30% das nosas iniciativas foron aprobadas e,
en proporción, a nengun outro
grupo lle aprobaron tantas.

Tras da Declaración de Barcelona, houbo algun cámbio nas
relacións tanto con CIU como
co PNV?
Das relacións de carácter puramente diplomático algo máis foron, sobre todo con Convergencia eco PNV, pero basicamente
xa as tiñamos antes, no que
atinxia á política práctica, máis
cos sectores que eran máis proclives _dentro de CIU, que era un
partido clave neste aspecto.
Agora estamos no início de perfilar unha estratéxia comun para
a reforma institucional.

Odia 28 plasmaranse nun documento conxunto asinado
polo BNG, CIU e PNV, toda
unha série de propostas que
se tratarán de levar á práctica
ao longo da próxima lexislatura. En que medida, a sua efeitivización pode verse condicionada polos posíbeis pactos post-eleitorais?

Moitas das medidas que foron
aprobadas logo non foron levadas á práctica polo govemo.
Os grupos que estamos na oposición non somos os que governamos. Tendo isto en canta hai
que lembrar que se aprobaron
algunhas das medidas que nós
apresentamos respeito ao sector lácteo, á política pesqueira
ou á indústria naval que como
son temas de carácter estrutural
moi de fundo que non as aplicaron. Agora ben, en aqueles que
son practicábeis non é tanto que
fagan o que se lles indica como
algun tipo de actuación, como
seria o caso dos camiños de ferro. Ainda asi, fano cunha parsimónia pasmosa, pretextando dificuldades financi~iras.

Á marxe da Declaración de Bar-

En que medida cambiaria a situación de contar cun grupo
parlamentar?

É clave que quen governe non
teña maioria absoluta. Tanto ten
que sexa un partido dunha cor
como outra. En todo caso, cando
se ten grupo parlamentar, quer
di~er que a sociedade á que representa ten un degrao de identificación cos postulados que mantén esa organización política que
abrigan a manter outra atitude a
respeito dela, porque hai maior
degrao de opinión pública detrás
e, polo tanto, máis incidéncia de
calquera negativa do governo ás
demandas e, ademais, máis medo a que esa alternativa poda
medrar. Galiza ten un importante
déficit de presenza política no es-

Para sacar adiante temas relacionado co naso país, non rexeitamos a relación con ninguén,
incluido o governo. Aquelas iniciativas posíbeis negociámolas
con todos os que podian contribuir, desde o PP até o PSOE ou
1u, na medida de garantir o quorum suficiente. Ademais, con
CIU, cando non eran cuestións
básicas dos pactos co governo,
tratamos de que tiveran unfla
posición de distanciamento ca
PP e que presionase para que o
governo tivese que aceitar os
nasos presupostos. En algún
caso fixémolo co PNV, se ben o
PNV estaba moito máis ausente
dos debates parlamentares que
nós-nos-afeetaban;-sobre--to=
do, en comisión. A combinatória
d~ todo este xogo foi a que deu
lugar a que se aprobasen todas
esas iniciativas mencionadas.

A. PANARO

tado español, se o BNG ten grupo parlamentar, vai ser un grupo
parlamentar galego, co cal a homolagación coas outras duas nacións, Catalunya e Euskadi, que
están máis adiantadas no campo
eleitoral queda perfeitamente estabelecida.

Tanto os socialistas como os
populares galegas, foron asumindo certos postulados defendidos polo nacionalismo e, nalguns casos, mesmo apresentándose como verdadeiros defensores dos intereses do país.
Como se plasma ese posiciona-

mento no.Congreso?
Hai que distinguir .o que é un partido na oposición d9 que é un
partido no governo. Respeito do
partido na oposición podemos dicer que vai chuchando roda e
asumindo de forma retardatária
pero inevitábel. No governo, hai
máis unha tendéncia a combater
con propaganda que outra causa.
A maior incidéncia pública das
demandas·e maior conciéncia colectiva sobre temas do país inténtana acalar con respostas como
vai acontecer, agora irnos facer ...
Claro que hai unha diferéncia en-

tre ditas e feítos, con máis interese por comprar as páxinas dos
periódicos que realmente de feítos, ainda que fosen pontoais.

En que medida cámbia o traballo dos outros grupos a presenza do BNG no Congreso.
Caído que modificou a sua forma
de actuar, porque a maquinária
do partido comproba que ten que
utilizar aos seos deputados galegas, porque do contrário vai quedar en evidéncia, co cal provocamos unha dignificación do resto
da representación política de Ga-

celona o BNG ten a sua própria
visión en relación coa institucionalización dun estado plurinacional. O noso programa leva un
ponto no que se recolle a estratéxia do BNG a respeito dun estado
plurinacional e· cales serian as
-mecfü:las máis a curtoprazo~á
marxe de cal sexa a posición
práctica do PNV e CIU. O esencial para nós é defender competéncias plenas e exclusivas para
os respeitivos parlamentos de cada unha das nacións; centrar esta cuestión en matéria educativa,
cultural e lingüística; artellar ur:iha
administración de xustiza que teña nos tribunais superiores de
cada nación o órgao supremo de
interpretación e doutrina; abogar
por unha composición do Tribunal Constitucional de tal maneira
que a designación de maxistrados resposte á pluralidade nacional do estado; converter ao
Senado nunha cámara operativa
verdadeiramente representativa
da pluralidade nacional ou que
haxa representación das nacións
· na presenza internacional do estado español. Estes son uns pontos cos que imaxino que os outros partidos estarán dacordo,
tanto se pactan co governo como
se están na oposición.+
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EFECTO DA PRESA NO RIO ÚMIA
SOBRE AS INUNDACIÓNS EN CALDAS DE REIS
Xúuo MARTIN HERRERO
das as ladeiras da sua influéncia. Iso implica
un apoi:re repentino de caudal ao cauce bai,
xo do Umia, ás portas do casco urbano, cos
consabidos efectos xa contrastados no pró,
pio informe da Xunta de Galicia.

No anteproxecto da presa no rio Úmia, asina,
do polo actual Director Xeral de Obras Públi,
cas da Xunta de Galicia, o inxenieiro Agustin
Hdez. Fedz. De Rojas, clise, explicitamente,
que a presa no rio Úmia non contribuirá a pa,
liar as habituais inundacións en Caldas de .
Reis porque estas débense a torrentes estado,
nais, como o Bermaña e o Follente, que ver,
ten as suas p.ugas máis abaixo da presa (Torno
I, antecedentes). Esta afirmación (que o rio
Umia non figure como causa das inundacións
senón uns pequenos regatos) puidera parecer
disparatada ao lego na matéria, pero, logo
dunha análise rigurosa, resulta dunha lóxica
indiscutíbel, que, ademais, serve para poñer
en evidéncia que o encaro no Úmia non só
non serviría para atenuar as inundacións, se,
nón que agravaria seriamente o problema.
• VEXETACIÓN RETEÑTIYA. O Úmia,· co,
mo a maioria dos rios do Norte que ainda
manteñen un estado aceitábel, present,~ ar) 1
suas marxes un saudábel bosque de ribeira,
que nalguns lugares exténdese por toda a la,
deira. Esta vexetación ripícola, á que en xeral
non se dá importáncia polo seu caracter "improdutivo", fai que as ladeiras do ria actuen
como unha verdadeira esponxa que amortece, esluíndoos no tempo, os efectos das chui,
vas torrenciais. Todo aquel ao que nalgunha
ocasión lle caeu un chaparrón paseando polo
monte e se refuxiou algunha vez por baixo
dun carballo entenderá perfectamente o me,
canismo; sen o acougo da árbore, un empápa,
se en breves instantes: baixo a árbore, a pesar
da intensidade de chuiva, recébese apenas un
goteo, como baixo un tellado con pingueiras.
En contrapartida, este pingar prolongarase
durante horas despois xa de que a chuiva ce,
se. lsto non é asi debido á forma das follas do
carballo (e igual no caso dos alisos e abeleiras,
etc.) que se extenden nun plano aproximada, _
mente horizontal e ademais apresentan múl,
tiples irregularidades na sua superficie (bultos
e depresións) que actuan como microreservó,
rios de auga. As pingas, para chegar ao chan,
teñen que pasar por decenas ou centos destos
reservórios, e en cada un deles experimentan
un retardo apreciábel con respeito á caída li,
bre. Este fenómeno de acumulación, retardo

É por esta razón que nos países desenrola-

'Os cámbios de nível no próprio encaro serán
' relativamente moito máis bruscos que no cauce do
rio. no seu anterior estado, rodeado de vexetación"
e liberación progresiva repítese lago no soto,
bosque (vexetación arbustiva), tan mesto
nun bosque de ribeira, a continuación na ca,
. pa-grosa de matéria orgánica que cobre o
chan (as espécies son no seu maior parte-ca,
ducifólias) e posteriormente no chan e sochan, de estrutura esponxosa mercede á can,
tidade de vida que nel se desenrola, tanto vexetal como animal.
Todo isto tradúcese en que, por exemplo, se
unha nube libera unha precipitación de
601/m2 nunha hora sobre a cunea do rio, á
cunea do rio acabará chegando toda esa auga
pero non no corto lapso dunha hora, senón
ao longo de várias horas ou mesmo dias (para
comprobalo abonda con achegarse ao bosque
de ribeira un ou dous dias despois dunha precipitación importante e observar a escorrentía), de maneira que se evita unha elevación
do nível da auga no cauce. Sen embargo, se
toda esa precipitación alcanzara o ria nunha
hora, ao longo dese tempo o nível subiria,
provocando desbordamentos ao superarse a

capacidade de desaugue do cauce. Pois a canle do rio, ao igual que nun lavabo por exem,
plo, ten unha capacidade máxima de desau,
gue. Superada esta, o nível sube.
• EUCALIPTOS. Que acorre porén nos torrentes mencionados antes? Estes regatos
discorren por ladeiras desprovistas de vexetación ripícola, que foi constituida polo eucaliptal. As follas do eucalipto dispóñense
nun _plano vertical e son perfectamente lisas: teñen tanta capacidade de retención de
auga como un coitelo pasto de canto. Baixo
o eucaliptal non se desenrola o sotobosque
debido ás especiais características destas ár,
bores. A falla de sotobosque e de amortiguación do marteleo das pingas de chuiva
sobre o chan espido provocan unha erosión
importante, que fai que a capa orgánica desapareza en grande medida, ficando no seu
lugar areas, gravas, e xabres con nula ou escasa capacidade de retención e liberación
progresiva da precipitación, de forma que
actuan como verdadeiros canalóns para to-

dos a idea de que a canalización dos rios (a
sustitución do, en xeral, pouco bosque de
ribeira que queda nas .estreitos marxes, por
valados de pedra e formigón) serve para
evitar as inundacións abandonouse hai
anos, e mesmo xa non son poucos os rios
canalizados hai décadas nos que se destruf,
ron os diques para substituilos outravolta
por amplas marxes repovoadas con bosque
en galeria. A tendéncia actual nas zoas usceptíbeis de inundación suxire evitar mu,
ros, construcións e urbanización "dura" do
entorno dos cauces e a potenciación de
amplas extensións de vexetación de ribeira.
• CHÚVIAS TORRENCW.S. Por esta mesma
causa a construción dun encoro no Úmia au,
gas arriba de Caldas de Reis conleva un grave
risco de empioramento por chuivas torren,
ciais. Un encoro supón a sustitución da superficie actual, na que máis dun 95% é vexe,
tación, da cal cando menos a metade ten ca,
rácter de "esponxa'', por uha superficie equi,
valente na que todo vai ser auga e chan espi,
do. A superficie sobre a que se vai distribuir a
precipitación diminue (a superficie inclinada
de ladeiras ·pasa a ser superficie de tránsito
imediato (sempre choverá sobre mollado).
Asi, toda a acción de retardo e liberación
progresiva fica a cargo da capacidade do encoro. Se o encoro está baixo de nível no momento da precipitación, ésta será retida por
un muro da presa e logo liberada progresivamente ao cauce. Pero se nalgunha ocasión a
precipitación se produce co encoro chegado á
sua máxima capacidade, ou a persisténcia é
tal que esta alcánzase, a partir dese momento
a capacidade de amortiguación é absolutamente nula. Unha vez superada a capacidade
do encoro, toda superficie do mesmo estará
actuando como unha xigantesca fervenza, e
nela toda a auga que descarga a nube incor,
porarase de forma imediata ao cauce.

--~
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A agresión criminal do governo ruso contra o povo de Chechénia ven de rachar os acordos de Jasaviurt, asinados en 1996 entre o Primeiro Ministro Ruso e o Presidente Checheno, para por fin a guerra anterior, buscando unha saida negociada e recoñecendo o direito de autodeterminación.
Con estes ataques dos militares rusos contra a povoación civil chechena incumpren-se todos os acordos de direito internacional humanitário e violenta-se o proxecto independentista checheno. O govemt> de Boris Ieltsin busca asi o control dos oleoductos que atravesan esta zona e a represión da disidéncia na própria Rusia (detención arbitrárias, maos tratos, expulsións).
Mentres os estados europeus e norteamericano apoian ao govemo da Federación Rusa, a ONU fai deixación das suas funcións, contemplando pasivamente esta actuación asasina do militarismo ruso.
Por todo isto chamamos a sociedade galega a mobilizar-se pedindo o cese das agresións contra o povo checheno, esixindo o libre retomo dos refuxiados e refuxiadas e o respeito do Direito de Autodeterminación.
Galiza, Xaneiro do 2000.
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O risco de que isto aconteza ve e
agravado pala falla de amortigua,
ción nas próprias ladeiras do en,
coro, pois estas estarán espidas até
máis alá da cota de capacidade
máxima, coque os cámbios de nf,
vel no próprio encaro serán relati,
vamente moito máis bruscos que
no cauce do rio no seu anterior
estado, rodeado de vexetación.
Esta situación de grave risco, xa
de si importante no inverno, aca,
da a sua máxima probabilidade no
final da primavera e prindpio do
verán ( finais de Xuño e principios
de Xullo) . Por unha banda, o uso
do encoro como reservório de auga potábel para o estio implica
que se atope cheo ao final da estación chuviosa; por outra banda,
de todos é sabido que nesas datas
prodúcense habitualmente chui,
vas torrenciais de orixe tormentosa. Unha destas sombras de auga
(de carácter imprevisíbel ao non
estar asociada a frontes borrasco,
sas de evolución progresiva) co
encaro na sua capacidade máxima
ou perto dela, teria un efecto moi,
tas veces superior ao tantas veces
experimentado dramaticamente
polos viciños de Caldas debido
aos torrentes do seu entorno.•
Xuuo MARTIN HERRERO é inxeñeiro,
especWista en lnxeñeria do Meio Ambente t 'lfc,' .- ·
na Universidade de Vigo
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Autorizan pinchar 100 hectáreas
de bosque autóctono en Ortigueira .
:a
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AXunta planta eucaliptos
en áreas protexidas
Ao tempo que o Governo autonómico preparaba medidas para protexer executivamente
300.000 hectáreas de terreo
natural, o Servizo de Política
Forestal da Xunta daba a autorización para cortar 100 hectáreas de monte autóctono, encravado nunha destas áreas
protexidas, en Ortigueira. A
proposta da Comunidade de
Montes de Mera, neste concello cantábrico, refosterase con
eucalipto e piñeiro. Ademais,
unha parte deste espazo foi
ocupado por un parque eólico
de Unión Fenosa.
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Na parróquia de Mera existe
unha área natural protexida,
segundo a catalogación que a
Xunta manexa en colaboración
con Natura 2000, un organismo
europeu encargado de xestionar todas as actuacións meioa m b i e nt ai s. Esta área está
composta por un monte de espécies autóctonas, entre as
que destacan acivros, abeleiras, bidueiros, freixos, carballos, amieiros, salgueiros, piñeiros e castiñeiros con máis
de 40 anos de idade.
Mais esta descrición está a piques de ficar desfasada. A
Conselleria de Meio Ambiente
autorizo u a tala das 100 hectáreas de fraga , aprobada pola
Comunidade de Montes. O benefí cio desta tala está orzamentado en 15 millóns de pesetas, dos cales 1 O millóns e
médio serán para a Comunidade e o resto para a Xunta, encargada de reforestar a zona.
O informe autonómico comprende a plantación de 50 hectáreas de piñeiro comun e outras tantas para eucalipto. Esta
decisión, tomada logo de escoitar ao presidente da Comunidade, Manuel Rodríguez, nen
tan sequer contentou a este,
que pretendía que toda a superfície fose ocupada por eucaliptos.
Con esta decisión non só se
incumpre a própria normativa
autonómica que impede nengunha actuación deste tipo sobre un espazo protexido, senón que se ataca o próprio espirito da leí, que indica no referente aos seus obxectivos
"unha vontade de achegarnos
a Europa e lograr un desenvolvimento sustentábel". Incluso
no primeiro borrador, denantes
de que a rede Natura 2000
dea luz verde para a inclusión
de todas estas áreas escollei.tas pala Xunta nos seus programas, a norma galega determina que só se podarán realizar nestas áreas "actividades
tradicionais, sempre de maneira ordenada".

fróntanse a outra actividade
heterodoxa en termos de protección ecolóxica. Unión Fenosa colocou 13 aeroxeradores
de enerxia eólica, mediante un
aluguer por 30 anos, valorado
en 1.950.000 pesetas cada
ano. Esta construción supuxo
unha modificación da inclinación orográfica natural deste
terreo e unha primeira tala de
árbores, que lle reportou á Comunidade de Montes máis de
800.000 pesetas.
Segundo unha primeira valoración da construción do parque
eólico por parte de colectivos
ecoloxistas e sociais, os "muíños" de Fenosa degradan notabel mente o espazo natural
do canón do río Vilariño,
afluente do río Mera e mais
nunha aba da periféria da Serra da Cape lada.+

a 5oGAMA

O alcalde do Porriño non
aceita o.nome do concello
\

O PP do Porriño aceitou a proposta de denominar correctamente ás parróquias da vila, excepto
no nome da mesma e no cámbio
de nome da plaza del Generalísimo. Xosé Manuel Barros asegura
que os viciños da vila non din O
Porriño e o seu tenante é\lcalde
Gonzalo Ordóñez apunta a un
referendum. O BNG considera
pouco sério o anúncio do popular
Barros de realizar un estudo sobre se é correcto ou non o topónimo xa aceitado pela Xunta.

a
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Seis concellos de Lugo
estudan alternativas

. Négase autilízalo
na nova sinalización da vila

No último pleno, os nacionalistas, aproveitando o proxecto de
nova sinalización no concello,
voltaron solicitar a correcta ga1egu ización dos topónimos. O
debate tornouse por momentos
absurdo, pedindo un dos representantes do concello un referendum. Argumentaban que,
senón, haberia que dicir "O Vigo". Ainda que os nacionalistas
subliñaban que na língua galega contráese o artigo, os populares rexeitaron aceitar O Porriño. "Un dos concelleiros é avogado e duas concelleiras son
profesoras. Coñecen perfectamente a existéncia dunha lexislación sobre normalización lingüística", comenta Raul Francés, conc~lleiro do BNG.
Os nacionalistas consideran necesário no concello do Porriño
un servizo de normalización lingüíustica, que eles contemplaban no programa das últimas
eleicións municipais."Aqui é normal que a documentación sexa
escrita en castelán, pero no ca-

so de que a fagan en galega,
_está inzada de castrapos", di
.Francés.

Dictame da comisión
Gonzalo Navaza, escritor e membro da comisión de toponimia, o
órgano consultivo da Xunta, sinala que hai duas hipóteses para
entender a orixe do nome de O
Porriño. "Non está claro se procede do nome próprio dun dos primeiros moradores ou ten orixe no
porro, que se retire á forma das
cebolas, dos allos, etc. Nalgunhas zonas á horta chamaselle parral. En calquer caso, o artigff non
entra en discusión", comenta. O
historiador Francisco Avila y la
Cueva, militar que no século pasado escrebeu "Historia civil y
eclesiástica de la ciudad de Tui y
su 9bispado", traballo editado en
facsimilar hai cinco anos polo
Consello da Cultura, recolle a
versión popular de que o topónimo ten a orixe nun nome próprio.
Escrito en castelán, o libro sempre se retire a "El Porriño".
"O artigo forma parte do topónimo, isa hai que entendelo. Pero
existe unha tendéncia no castelán a suprimilo, por exemplo dicindo ''vamos a Moncloa", en troques de "a la Moncloa", O\J ''vivo
en Camelias", en troques de "Las
Camelias"'', comenta Navaza. "A
legalidade é incontrovertible e un
concello non ten competéncias
para variar o que xa está aceitado pala Xunta. Non pudo o alcalde da Coruña nen o da Pobra do
Caramiñal", engade. +

Os alcaldes de Láncara, Paradela, Triacastela, Samas, O lncio e Sárria acordaron elaborar
un informe sobre a viabilidade
de abrir un vertedoiro controlado e estudan a posibilidade de
criar unha mancomunidade
para xestionar de xeito
conxunto a recollida e xestión ·
do lixo. 'Os edis rexeitan o plano SoGAMA polo custe econó. mico que supón para as administracións locais. Concellos
como o do lncio, que na actualidade adica cinco millons de
pesetas ao tratamento do lixo,
teria que aportar seis millóns
máis para completar a cantidade de diñeiro que requiren os
servizos de SoGAMA. +

Mobilizacións
en Ponteareas para que
-inabiliten a Castro
Para o Sábado 22 de Xaneiro
está convocada a primeira
di.mha série de
mobilizacións a iniciativa do
BNG e do PSOE de Ponteareas para reclamar o cumprimento das senténcias que
inabilitan ao alcalde Xosé
Castro. "Por xustiza e democracia, inabilitación xa" é o
lema dunha manifestación
que demanda do Governo
do PP que faga cumprir as
sentencias, pendentes do indulto desde hai ano e medio.
Nacionalistas e socialistas
fan un chamamento a
viciños e colectivos sociais
que queran que Castro
abandoe a alcaldia para que
se sumen á mobilización,
que partirá desde os xulgados ás once e media da mañán para percorrer as principais ruas da vila. +

"Porque Galiza precisa contar, ter máis
peso, na defensa dos seus intereses ...
porque Galiza ten que facer valer os seus
direitos"

Galiza . . ,
con aec1s1on

Anxo Quintana

Parque eólico
Ademais da tala e plantación
de espécies foráneas, os montes de Mera, en Ortigueira en-
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OSLG denúncia operacións que ocultan branqueo ereducen acuota galega

-

Gadeiros estremeños, casteláns e .
astur1anos compran pr1mas por vacas
leitantes a prezos. desorbi_tados

.

-

-

-

.
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As compesacións

económicas aos
produtores de
carne vacun leñen
a sua orixe nas
sucesivas refonnas
do mercado da
carne, que
trouxeron consigo
baixados
continuas dos
prezos. Para
compensar as
rendas dos
afectados
estabelecéronse
unhas axuclas
comunitárias
coñeciclas como
"primas por vaca
leitante".

Axentes de tora do país levan
seis meses comprando aos
gadeiros de Lugo e Ourense
as primas por vacas leitantes
que concede a UE para compesar a baixada dos prezos da
carne. A Administración non
controla este mercado e segundo denunciou o SLG estas operacións, que moven
cantidades desorbitadas de
diñeir-0, poden agachar branqueo de cartos. o coritacto
estabelécese através de tratantes que quedan con aproximadamente o 50 por cento
do' que se paga pola venda.
Os compradores de primas por
vacas que crian os becerros co
seu leite adquírennas en pequenas e medianas explotacións e
chegan a pagar máis de 100.000
pesetas por unha axuda da UE
que se concreta en 33.000 pesetas ao ano. António Vilariño, representante do SLG en Lugo,
afirma que "estamos diante dun
fenómeno especulativo que pode agachar branqueo de cartas"
porque "é pouco probábel que
gadeiros que viven da produción
de carne invistan estas cantidades desorbitadas de diñeiro".
Xosé Manuel Puga, representante do SLG en Ourense, explica
que as compras fixéronse case
que todas no último semestre de
ano. "Na Fonsagrada, os asturianos adquiriron as primas sen intermediários, pero na maior parte
dos casos o contacto entre os
compradores e os gadeiros estabelécese através dos tratantes,
que quedan co 50 por cento do
prezo da venda. Convocados por
estes, os gadeiros teñen feito colas ás portas das oficinas da extensión agrária para asinar os papeis. Segundo os cálculos que ternos feitos as operacións deste tipo poden superar o millar".
O Estado español, a diferéncia do
que acontece con out; ·os sócios
da UE, permite o comércio das
primas entre particulares. "A resultas disto -sinala Vilariño- as axudas en lugar de recair nas pequenas explotacións familiares, acaban en mans daqueles que máis
· diñerio poden pagar por elas. Este
problema -engade- só pode atallarse se a Administración controla
a distribución e transferéncia dos
direitos de produción e de prima,
de maneira que se asignen con
critérios sociais, evitando a especulación e a ruína de cantos de
explotacións que se ven privadas
destas axudas".

Axudas que non son tal
As compesacións económicas
aos produtores de carne vacun teñen a sua orixe nas sucesivas reformas do mercado da carne, que
trouxeron consigo baixadas contí-

nuas dos prezos. Para compensar
as rendas dos afectados estabelecéronse unhas axudas comunitárias coñecidas como "primas por
vaca leitante". A UE designa a cada Estado os "direitos" para acedar a estas axudas que se reparten entre os produtores através
das administración estatais.
"Na Galiza, desde a implantación
do sistema -explica Vilariño- produciuse un forte desfase entre os
. direitos asignados e o número de
vacas produtoras de carne que
compoñen a nasa cabana porque
os representantes españois ne- gociaron sen dados, ou no caso
de telas, obviáronnos para facilitar o ingreso do Estado na CEE".
Como consecuéncia disto, é habitual que os gadeiros galegas
canten cun número de direitos a
prima equivalente á metade do
número de vacas que teñen. Unha situación ben diferente ao que
acontece en Franza, Inglaterra ou
1rlanda, onde a prática totalidade
das cabanas están amparadas
con estes direitos. ''lsto provoca ·
-engade o representante do
SLG- que os animais fortemente
subvencionados podan concorrer
aos nasos mercados tradicionais
a prezos que resultan ruinosos
para a carne galega".
No tocante ás primas por becerros machos a situación é igualmente discriminatória. "En Galiza
non tiñamos na prática aceso a
elas. Para beneficiarse das axu-

das habia que agardar até que
os becerros cumpriran dez meses. Pero os nasos mercados
non asumen canales tan grandes
e aos gadeiros non Hes compensaba mantero animal ese tempo
agardando pala prima".
Na última reforma, a Comisión
europea permitiu que os Estados
memqros determinen critérios de
asignación alternativos: o da idade rebaixado a nove meses ou
utilizar o critério do peso que
consistiria en mánter os becerros
até pesar 185 quilos en canal.
Este último é o máis favorábel
para a gadeiria galega, xa que o
mercado prefire cabezas novas,
pero durante as negociacións a
Consellaria de Agricultura aceitou a pior das fórmulas posíbeis.
A partir de agora os gadeiros cobrarán polos becerros cebados
até os nove meses e a partir do
2003 polos que cumpran o critério do peso. O problema é que
para esa data o reparto entre as
diferentes comunidades autónomas xa estará fixado definitivamente. "Oeste xeito -indica Vilariño- na Galiza contaremos coa
cantidade de cartas que sexamos capaces de cobrar no 2003
e logo haberá que repartir ese diñe i ro entre todos os becerros
que acaden os 185 quilos. Quer
dicer, que podemos atoparnos
coa realidade de que os naso
becerros cobren unha prima
compensatória que non se adapta ao número da nasa cabana".•

A organización e o exerc.{cio de competéncias dos govemos
_ locais ha de ir acompasada aos cámbios que se van prcxlucindo nos eidos económico, demografico, tecnolóxico e social. Unha somera revisión ás principais cidades da área
atlántica galega indica que Vigo, Santiago e A Corufia só
son cabeceiras dunha área de influéncia na que se dan multitude de intercámbios que afectan á localización da actividade industrial e comercial, aos lugares de residéncia, as actividades de lecer, etc. Este alto volume de intercámbios
maniféstase, entre outras cousas, nunha grande densidade
do tráfico rodado e na existéncia de momentos cúmio no
que os atascos nunha ou noutra dirección sucédense a cotio.
Esta problemática nova pero non recente deberla traducirse
na reorganización de moitos dos servfcios públicos e na determinación de critérios diferentes á hora de asignar os recursos
de financiamento dos que deben dipoñer os Concellos. Tamén ha de influír no deseño e financiamento das infraestruturas que han de abarcar un território e unha problemática
máis amplia e diversa tipo rede. Os avances teóricos e a experiéncia doutros modelos exitosos deberian servir como base
para avanzar da reorganización dos entes locais en Galiza,
máis, a especificidade da estrutura de cidades galega relativiza
a adopción de modelos xa aplicados neutras zonas do Estado.
Sempre ocorre asi nas políticas públicas dos emes locais e velaí as posibilidades que se abren se se acerta cos deseños axeitados. No caso de Galiza os avances son, por agora, mínimo
debido a inercia do entramado político-administrativo vixente e a relativa incapacidade para acadar acordos entre os
axentes políticos e sociais de ámbitos territoriais só separados
administrativamente. O localismo produce, aínda, importantes réditos eleitorais e a febledade dun entramado de economía privada sólida e asentada en sectores produtivos e tecnoloxicamente avanzados deposita na benevoléncia e amplitude
de miras dalguns políticos a adopción de cámbios organizativos que afectarán aos intereses da burocracia e poidan activar
dinámicas de desenvolvimento na economia real.

Unha vista aerea de Vigo.

'Hai que atribuir a inacción
en po lítica de áreas
metropolitanas aos grupos
de intereses da burocrácia"
Con excepción da cidade da Coruña -que ten unha estrutura de cidade e unha área de influéncia consolidada mesmo formalmente- é sulprendente que tanto Santiago como
Vigo non tivesen desenrolado modelos de participación e
toma de decisións para xestionar o cada vez máis rápido
incremento dos intercámbios e relacións derivados das interaccións entre os factores produtivos nun contexto de
democrácia política e de economia mercantil. Nen a política urbanística, nen a ordenación do espácio territorial,
nen os deseños infraestruturais, nen a mera aplicación da
economía de medios á prestación de servícios públicos de
primeira necesidade como auga, gas, electricidade e telecomunicacións foron pensados e menos consensuados entre
uns axentes administrativos que compartían un espácio de
convivéncia e traballo idéntico dia a dia. T éñase en conta,
ademais, que no caso galega as diferéncias políticas eran
mínimas ao pertencer a maioria dos governantes dos concellos ao mesmo ou semellante grupo político e social.
Hai que atribuir a inacción en política de áreas metropoli,
tanas aos grupos de intereses da burocrácia e compre alertar do perigo real de que a nova acción política se limite só
a criar outro nivel administrativo, que seria o equivalente
ás comarcas nas zonas semiurbanas, sen relación cos sectores da econonomia produtiva real.+
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AULA DE CULTURA
CI PONTEVEDRA, 9 -.Q~SE

Xaneiro, 18

Xaneiro, 20

CARLOS CASARES e XURXO SOLITO

MIGUEL ANXO FERNÁN-VELLO e XOSÉ CARLOS CANEIRO
·

¿Calé o estado actual da Literatura Galega?

¿Hai aínda lectores de poesía?

Xaneiro, 25

ANTONIO GARCÍA TEIJEIRO e AN ALFAYA
Facer lectores para a nosa literatura:
¿Cómo subir 6 Himalaya?

Febreiro, 3

XAVIER ALCALÁ e ANISAL C. MALVAR
¿Cal vai ser o lugar da cu'ltura galega na aldea global?

Febreiro, 1

DAVID OTERO e ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ
¿Sigue sendo escribir eJalar en galego unba cuesti6n
de compromiso?

Febreiro, 14

RAMÓN CARIDE OGANDO e XERARDO MÉNDEZ
¿Por qué os galegos non lle Jan máis caso ós escritores de Galicia?

Febreiro, 15

GONZALO NAVAZA e YOLANDA CASTAÑO
¿Está asumido o galego?
¿Teñen os galegos complexo de inferioridade?

Febreiro, 28

SANTIAGO JAUREGUÍZAR e CAMILO FRANCO
¿É a literatura galega un asunto interesante?

Febreiro, 29

Marzo, 13

SANTIAGO JAUREGUÍZAR e CAMILO FRANCO

DAVID OTERO e ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ

¿Qué vai pasar cando xa non baxa libros?
A literatura na era cibernética

Se o galego é a lingua de Galicia, ¿por qué
se Jala tan pouco e se 1é aínda menos?

Marzo, 14

XAVIER ALCALÁ e ANÍBAL C. MALVAR

Marzo, 27

XABIER P. DOCAMPO e XOSÉ NEIRA CRUZ

Novela negra, novela de aventuras.
O desafio de Jacer literatura

¿Sirven para al.go as campañas de animación á lectura?

Marzo, 30

Abril, 10

RAMÓN CARIDE OGANDO e XERARDO MÉNDEZ

ANTONIO GARCÍA TEIJEIRO e AN ALFAYA

¿Imita o cine á literatura ou era do 1·evés?

¿Por qué bai que escribir para nenos?

Abñl, 11

MIGUEL ANXO FERNÁN-VELLO e XOSÉ CARLOS CANEIRO

Abril, 27

¿C6mo podemos Jacer para escribir sobre o amor?

GONZALO NAVAZA e YOLANDA CASTAÑO

Abñl, 25

¿Cómo van afectar as novas tecnoloxías á literatura?

MIGUEL ANXO MURADO e XABIER LÓPEZ LÓPEZ

Sobre Internete outras modernidades

¿Están tolos t6dolos escritores? ¿Qué é iso da creatividade?
Maio, 9

XAVIER P. DOCAMPO e XOSÉ NEIRA CRUZ
¿Para qué sirve escribir?

Maio, 8

XURXO SÓUTO e RAMÓN NICOLÁS
¿Pero qué€ iso do bravú?

Maio, 16

Maio, 18

XESÚS ALONSO MONTERO eALFONSO ÁLVAREZ CÁCCAMO

MIGUELANXO MURADO eXABIER LÓPEZ LÓPEZ

¿C,al debe ser o papel dos escritores na GaHcia actua/J

Escribir e ver a tele. Todos somos.fillos da televisión

Caixavigo e Ourense

'
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Olnfarme da conxuntura da economia de Caixi1 Galicia destaca ábaixa do paro

O PP contra o
emprego nas sociedades
mistas pesqueiras

Ataxa de inflación na Galiza
afástase da converxéncia europea
O Informe da conxuntura da
economia galega que publica
cada tres meses Caixa Galicia
alerta sobre a alta taxa de crecimento de prezos que sufriu
Galiza no último trimestre do
ano pasado. O IPC medrou un
3 por cento no conxunto do
ano, lonxe da taxa de conver- xéncia europea. No aspecto
positivo, o informe recolle a
suba do emprego que, segundo a Enquisa de Povoación Activa (EPA) aumentou en 46.000
novos postas de traballo.
No aumento de prezos no derradeiro trimestre tivo moita importáncia a suba que se produciu
nos transportes, que se viron moi
influenciados polo aumento dos
custos do combustíbel logo do repunte do prezo do petróleo. A vivenda tamén foi responsábel da
suba, xa que, segundo o próprio
informe, a pesar de existir unha
evolución positiva da construción,
a demanda segue sendo superior
á oferta_ Na parte contrária están
os prezos dos alimentos que, mália que subiron moito no primeiro
trimestre do 99, mantiveron unha
suba moderada até finais de ano.
Mais este tipo de produtos están
nunha evolución de crecimento
de prezos e pode ser que a infla-

O informe destaca a criación de 46.000 empregos entre Outubro e Decembro.

ción xeral da Galiza se dispare
ao sumárense este tipo de mercaderías á tendéncia de suba dos
outros dous antes comentados.
Como aspecto máis positivo da
actualidade da economía galega, o informe resalta o aumento
das contratacións no país. Criáron se 46.000 empregos noves
entre Outubro e Decembro. No
desglosamento deste aumento
da ocupación, os dados do informe salientan "a desaceleración
da destrución de emprego agrário", unha das cuestións máis
graves que ten que sufrir a eco-

nomia galega. Esta freada á desertización laboral do sector primário serve para que, estatisti- camente, cobre importáncia a
criación de emprego no sector
da construción, nun intre excepcional de crecimento, como xa
dixemos, e nos servizos, que seguiron a unha boa altura, mália
que as datas invernais reducen
moitas das suas posibilidades.

Cansazo da demanda
A pesar de que, en liñas xerais,
as previsións de crecimento da
economía para este ano que vén

de comezar son boas, ,en opinión
dos redactores do informe hai ind ícios abondos para que se faga
necesária unha previsión governamental que evite unha crise. O
elemento máis preocupante é o
cansazo que sofre a demanda,
algo colapsada polo aumento
continuado que viviu desde hai
vários anos _ Dados como o estancamento lento mais progresivo que atravesa a venda de cimento (signo inequívoco de que
a vivenda, mália a demanda pública, bate de fronte coa falla de
terreo no que edificar), os problemas que ten a indústria automobilística para manter o ritmo actual de produción e unha grave
falla de importación de bens de
equipa, son variábeis que haberá
que ter en conta para adiviñar as
liñas mestras do comportamento
económico neste ano.
Esta queda das importacións de
bens de equipa tamén define o
intre que viven as indústrias. O
feíto de que non se invista neste
tipo de elementos, básicos para
o desenvolvimento normal , tamén é relevante para prever os
problemas de adaptación das
pequenas e medianas empresas
á conxuntura competitiva dependida da implantación do euro.+

Cotas de só

A independéncia

enerxética galega
no gas comprometida
Un acordo entre La Caixa e
Repsol permite que esta última empresa controle totalmente a compañia Gas Natural -e daquela a sua filial
galega- e que deste xeito a
dependéncia enerxética de
Galiza no gas sexa absoluta,
xa que non haberá posibilidade de rachar o monopólio
a menos que continue
adiante a iniciativa do grupo
Toxeiro para construir unha
planta gasificadora galega
para distribuir desde Mugardos este combustíbel.+

~ 986211212

4.990 .

pts. mensua1s
Correspondencias
en portugués,
castelán e inglés
» Tódolos personaxes
de Galicia
» Tódalas materias e
a cartografía totalmente actualizadas
» Máis de 400
especialistas
para a súa
redacción
» U nha fon te
excepcional
de consulta

A Asociación de Empresas
Comunitárias en Sociedades
Mistas de Pesca, AcEMIX, .denunciou a negativa do PP no
Congreso a adoptar unha série
de medidas de fomento do
emprego pactadas entre os
sindicatos e a patronal e
apoiadas polos partidos políticos da oposición. As medidas
eran a bonificación con carácter transitório da Seguridade
Social deste colectivo, que
agrupa a dous mil tripulantes a
bordo de 164 buques pertencentes a 99 sociedades mistas
situadas na Arxentina, Chile,
Namíbia, Angola, Mauritánia e
Mo<iambique principalmente.•

»

Enciclopedia Galega Universal
»

14 tomos de 520 páxs.

»

7.280 páxinas en total

»

Encadernación de
luxo con estampación
en ouro

»

Máis de 25.000
ilustracións

»

200.000 entradas

Toda a Cultura dende Galicia nunha obra excepcional
Trátase da primeira Enciclopedia de carácter Universal ·
integramente redactada en ,gale,go, cun contido de máis
dun 40% de entradas de temática 1to11:almente galega e
un 60% _de entradas de temática universal contempladas
dende a perspectiva de Galicia.
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Desexo recibir a ENCICLOPEDIA GALEGA UNIVERSAL acolléndome á oferta de cincuenta e seis cotas de
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na miña conta/libreta n 2 (cubrir tódolos díxitos)
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As anteriores experiéncias taurinas nesta cidade fracasaron por falla de público
e

a
s

1,
)

o

·-

O Centro
Androlóxico
da Coruña,
.
cinco anos
á e~pera da
autorización
O Centro Androlóxioo da Co~
ruña, aberro desde o ano 1982,
funciona cunha autorización
provisional da Xunta desde o
ano 1995. No pasado mes de
Novembro a documentación
para o proceso de legalización
foille devolta pola consellaria
de Sanidade, que considera
que o centro non se axusta a
todos os requerimentos. O
Centro Androlóxico, que dirixe o doutor Xoán Otero, ten
corno finalidade "a obtención,
avaliación, conservación e d~
tribución de seme humano de
<loador". O centro traballa con
clínicas que pratican as técnicas de reprodución asistida na
Galiza Até agora fóronlle n~
tificados 385 embarazos. Entenden que o número de nenos
nacidos pode achegarse a esta
cifra ao compensarse abortos
con partos múltiples.
O Centro Androlóxico, da
Coruña é o sexto criado no
Estado e un dos dous que existen no noso país. No mes de
Xuño de 1995 foron requeridos pola consellaria de Sanidade para que aportaran unha
lista das clínicas coas .que viñan cola orando. Ese mesmo
ano a insp cción anitária ou~
orgoulle unha autorización
provisória para funcionar.
D e aquelas
responsábei
do centro califican o proceso
de legalización de "odisea".
O informe do centro asegura
que e cumpren todos o requsitos specificados no Real
Decreto 413 /1996 sobre técnicas de reprodución asistida.
A tódos os doantes se lles
exixe ser doantes de sangue e
tamén un test de saliva. O seme doado non se conserva
máis de cinco anos. É preciso
compatibilizar os grupos san~
guíneos da parella que espera
a doación co do doante.

1

En canto ás exixencias de persoal que fai a consellaria de
Sanidade, o responsábel do
centro sinala que é máis importante que o persoal auxiliar sexa de confianza independentemente da titulación
que teña. "Non pode sair e
entrar xente cada tres meses
tendo acceso a dados confidenciais", sinalan, para enga~
dir que. "debe existir un banco
de seme por cada tres millóns
de habitantes" e que "se debe
espallar a rede pública de reprodución asistida".•
.___,_=~-,-.,.-,--,-,,-=--=....,.--,----,

Vigo non volverá, polo momento,
a ter praza de touros
rrar unha tradición á que
os galegos foro n sempre
alleos. A
prensa foi
sempre agresiva cos tauros e aqueles
xornais máis
progresistas,
nunha etapa
histórica na
que se empezaban a perfilqr os princípios da democrácia con sufráxio universa I e unha
parte da burguesia máis
ilustrada anceiaba desprenderse dos
V Í C i OS d Q_S
cortesáns, é
normal que
cabeceiras
como La
Concordia
atacasen así
as corridas.
"As corridas,
·ademais de
moi caras, nada lle aprenden ao pavo,
que debe educarse de moi
distinto xeito
para apartalo
de mans negras e outros
excesos".

-0. CÉSAR LORENZO GIL

Hai várias semanas, a opinión
pública viguesa e galega viuse
sorprendida por informacións
que colocaban na parróquia de
Cabral desta cidade a ubicación dunha praza de touros. A
idea xurdira da iniciativa dos
mesmos empresários que xestionan o coso de Pontevedra e
foi ben acollida pola comunidade de viciños desta zona, por
consideraren que esta construción serviría para revitalizar a
vida social das aforas de Vigo.
Finalmente, o Concello autorizou soamente que se erga un
coliseo multiusos no que non
se poderán matar animais. A
tauromaquia non é unha novidade para a xente de Vigo, que
sempre obrigou ao feche dos
experimentos que se foron facendo ao longo da história,
dado o seu escaso int~rese.
O cronista taurino do Faro de
Vigo Varetazos arremetía o 28
de Xullo de 1901 contra as corridas que se celebraban en Vigo.
Dicia "Se non existe afeizón derrubemos as prazas, como se fixo en Vigo, se existe, cultivémo-:.
la. Algo e máis ternos contribuído os cronistas taurinos á prostitución da arte coa que aqui na
GaJiza se .nos deu a coñecer as
corridas de to uros .. . Por feblezas desta índole, o cronista foi
até agora un dos elementos que
máis contribuíron a que toureiros e empresários se chancen
do público na Galiza, precavidos
do descoñecimento e desinterese en matéria de tauros".

O pasado 17 de Xaneiro, a corporación viguesa dáballe luz
verde a unha série de actuacións enfocadas a·dotar de servizos básicos a parróquia de
Cabral. O máis polémico deles
era o coliseo, planificado en
princípio para acollar corridas
de tauros. O proxecto contaba
co apoio expreso de Carlos
González Príncipe, concelleiro
de Cultura e provocou as críticas dos colectivos ecoloxistas e
sociais que incluso recolleron
vários milleiros de sinaturas en
contra da chegada a Vigo desta
prática. Finalmente, o gabinete
de Castrillo permitiu a construción dun espazo multiusos pero
sen que se poidan ali celebrar
espectáculos con animais.
Esta fallida experiéncia non é a
primeira que se achega a Vigo.
A história recente da cidade viviu momentos nos que as corridas dos tauros, sempre por inciativa duns poucos, quizá envexosos dos ritos que arrodean
a este espectáculo neutras latitudes do Estado español, impuxeron sen nengunha fortuna aos
seus viciños.

É probábel que houbese algunha corrida a princípios do século
x1~, eQ .CO!l:>~ri?n~ia coa ot?t~n-

Deseño de Castelao incluido no calendário diste ano editado polo Concello de Vigo.

ción por parte de Vigo dunha
capitalidad e de proví ncia ao comezo do triénio liberal (18201823), ao chegaren á cidade
funcionários reais que gostarian
de ter perta esta espécie de ceri mónia de encontro da aristocrácia e a fidalguia de máis avoengo. Pouco a pouco, coa implantación do sistema de governo reaccionário proposto por
Fernando VII até a sua marte,
os privilexiados destinados fóra
de Madrid intentaron criar o ambiente que perderan ao marcharen de ali e os tauros chegaron
con maior forza a todas as cidades do país, mantidas unica. mente -agás en casos pontuais- pola teima dos nobres e
da incipiente burguesia.

ambiente taurino como o que
existía en Pontevedra, dado o
inter~se da florecente burguesia viguesa, chegada de León,
Cataluña e Euskadi, principalmente, por tomar costumes
próprios desa fidalguia española que tan lentamente abandonou os seus priviléxios.

A pra:za móbil

Coa caída daqueias prazas decimonónicas, Vigo prescindiu das
corridas de tauros nos difíceis
anos da infáncia de Alfonso x111 e
a ditadura de Primo de Rive"ra.
~
Coas posibilidades abertas pala 11
Repúbiica e o intento de recuperación do espírito máis reaccionáMontenegro e González coincirio español que trouxo consigo o
den en dous aspectos á hora
biénio negro do governo de direide valorar esta primeira experiéncia documentada de tauros .tas en Madrid, a burguesía máis
agoenta do clima decadente da
na cidade. As corridas celebracapital volveu ensaiar a importadas eran de ínfima calidade e
ción das touradas. Situouse en
só en contadas veces chega1935 unha praza móbil na zona
ban matadores dalgunha sana
de Balaídos, coincidindo en gran
nos círculos de Las Ventas. As
medida co estabelecemento accrónicas dos xornais máis imtual do estádio de futbol. Este coportantes da época salientan a
so só acolleu corridas urí verán.
apatia do pavo vigués cara a
Ao ano seguinte rebeláronse os
estas práticas e incluso o paMais cando ternos referéncia
militares-e suspendéronse as acda construción dunha praza de · pel de "mentores culturais alletividades de ócio. Pouco a pquco,
tauros fixa en Vigo é a finais de
os ao benefício económico"
novamente a falla de espectadoséculo. Incluso puido haber
que se autocolocaban os prores foi a causa da clausura definimotores da Sociedade Taurina
duas. Na sua Historia íntima de
' tiva do recinto.
de Vigo.
Vigo, Amador Montenegro situa unha onde agora está siDesde aquela naceron outros
tuada a ruado Príncipe, fechaXustamente esa falla de gaño
proxectos para construír unha
foi o motivo principal para feda e derruí da no ~ 900 ou no
praza, ao calor dos mesmos
char as prazas. A auséncia de
1901. Xerardo González en Vicomplexos de dependéncia das
público nas bancadas e o des~
go no espello dos nosos avós,
clases dirixentes do franquismo
tala doutra, obviando esta do
prezo que a sociedade civil en
que rexeron Vigo. Pero sempre
Príncipe, que estaría en Bauxeral lle adicaba a estas corria apatía social e o rexeitamento
zas, daquela concello independas, só importantes para esa
implícito da cultura galega a es- mi noria desexosa de amasar as
dente, desde 1896 até 9 prita tradición española fixéronos,
suas luxosas peinetas e as levimeiro ano do século xx. E l'ilorao igual que agora, fracasar.•
tas a medida acabou por sotemªI que se intentase criar un
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as escalas protestantistas impartiran idiomas antes que ninguén
e, ademais, a calquer independentemente do credo. O mesmo
Curros Enríquez apoiaba as_)abores dun colportor.

Bautismo adulto
Segundo sinala González Raposo, autor de O protestantismo en
Galicia, actualmente hai dezaoito
igrexas con setenta e seis centros no país. Máis de catro milleiros de persoas acuden aos locais; moitos deles pasan dos cincuenta anos cando deciden bautizarse. Porque esta é un das características do evanxelismo. Non
caen unha pingas de auga pola
frente do recén nacido, senón
que o bautizado se mergulle na
auga, simbolizando a morte, para
despois sair, resucitado. Na última década abríronse locais en
Vilagarcia, Tui, Lugo e Muros.

.
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Anos trinta, escola evanxelista de Marin, á que podian acudir al unos doutras relixións.. .

Marin eACoruña comemoran máis de cen anos de protestantismo

Unha igrexa con minúscula
-0- A. ESTÉVEZ

Bautizos semiclandestinos na
illa de Tambo ou no rio Sil de
madrugada, e enterros no "cemitério de disidentes" marcaron a história do protestantismo na Galiza até hai ben pouco. Foron os, ingleses os que
chegaron a Galiza predicando
os evanxeos pero axiña se lle
uniron galegos interesados
nunha ·nova leitura da Biblia.
Na Coruña, a lgrexa máis anti ga do país cumpre neste
2000 cento vintecinco anos
da existéncia. P.or outra parte,
na vila de Marin unha exposición ven de comemorar o centenário da Capela Evanxélica.

tantismo no país. A exposición do
centenário na vila do Morrazo recolleu libros, postais e fotografias
desde 1882, data na que chegou
Tomas Blamire a Marin co novo
testamento baixo o brazo. Dez
anos máis tarde, o número de
crentes fixo preciso .adquirir un
solar na Rua Fonte Nova e solicitar os permisos para construir unha capela. Non foi fácil, o concello denegou os permisos e non se
pudo inaugurar o local até 1899.
Cen anos despois, e con motivo
desta exposición, foron moitos os
viciños desta vila do Morrazo que
entraron por ver primeira na capela evanxelista.

A IÍistória do protestantismo está
marcada pola persecución, seMáis de catro milleiros de galegundo reseñan os organizadores
da celebración centenária de
gos son protestantes. Destes,
Marin. Primeiro, a finais do sécuperto de cincocentos viciños de
Marin acuden á lgrexa Evanxélilo x1x; despois, tras o golpe de
Frar:ico. lncaujacións de patrimóca; na vila hai duas, na parróquia
nio, medo e fuxidas marcaron os
de Seixo, unha, e a comunidade
cigana.conta tamén cun local onanos da ditadura; en Marin ainda
de se reune. O evanxelismo é a . lembran a Jonatan Medimilla,
rama máis espallada do protesque escapou no ano 1937 da

.marte porque o novo réxime
consideraba ao protestantismo
belixerante contra o catolicismo.
Non foron poucos os que se implicaron no movimento sindicalista, e o evanxelista· Frank País,
descendente de
marinenses, foi
un mítico adail da
revolución cubana que rematou
morto a mans
dos mercenários
de Batista.

rural, se concentrara nas vilas
das Rias Altas e Baixas. Pero un
dos casos máis curiosos é, como
recolle Benito González Raposo
en O protestantismo en Galicia, o
da ·parróquia de
Vilar en Silleda,
onde, a principios
de século, a metade dos viciños
convertéranse ao
protestantismo e
dispuñan dun cemitério próprio. A
razón de orixe é
que nas congregacións evanxelistas non era preciso pagar a un
cura un ferrado
de centeo. O autor deste traballo
subliña que, polo
xeral, a chegada
do colportor, antig o predicador,
_ significaba tamén unha mellara
do nível educativo na zona. En
Marin é motivo de fachenda que

A CtUalmente

os evanxelistas
debaten sobre
se aceitar ou _
non
subvencións
do Estado,
como fai a lgrexa
Católica.

A influéncia no
exterior ilústrase
coa que a primeira igrexa evanxelista de Venezuela foi fundada por
gal egos; o mesmo que a primeira
da arxentina proví ncia de Córdoba. O protestantismo non foi
· alleo á emigración, que provocou
que un movimento, en princípio

Este é o primeiro ano que os nenes evanxelistas de Marin receben clase da "sua relixión". A comunidade exerceu presión para
que se fixera realidade o que a lei
contempla: a liberdaáe relix1osa .
Oitenta nenos acuden ademais á
escola dominical. Os protestantes
non celebran misas tal como as
entanden os católicos. Non hai
lugares sagrados , non hai templos, hai locais onde se xuntan os
Domingos. Aseguran que, como
manda a Bíblia, hai que partir un
pan, e non unha hóstia. Tampouco se considera que haxa unha
persoa predestinada para predicar; os grupos dos sábios evanx el istas, coñecidos como "anciáns", aconsellan á comunidade.
"Se hai pastor, en calquer caso
escollémolo nós, non nos ven imposto", aseguran os evanxelistas.
Este non só pode casar, senón
que é o recomendábel para mellar coñecimento dos problemas
familiares. Os seus matrimónios
-aceitan o trámite civil- eran até
hai pouco "amancebamentos" para a lgrexa Católica.

Non ao purgatório
Actualmente os evanxelistas debaten sobre se aceitar ou non
subvencións do Estado, como fai
a lgrexa Católica. Polo de agora,
as "asambleas de irmáns", nome
técnico co que se coñecen as comunidades, rexeitan os cartos
públicos. O que fan é solicitar
axudas ás institucións para actividad es pontuais; as congregacións mantéñ~nse palas colectas
dos crentes. Outra diferéncia coa
lgrexa Católica reside en que non
acreditan nos sacramentos. Nen
o bautismo nen a extrema unción
salvan de nada. "Aqui non hai ritos para ser santos'', din.•

Fraga atácaas eAgricult~ra nega que aUE peña erí dúbida asua legalidade

A Xunta non aclara a sua postura respecto ás matanzas_de porcos
A pasada semana xurdiu a alarma entre os galegos. A Unión
Europea pretendía intervir na
matanza tradicional de porcos
para "evitar a crueldade coa que
se executa a sua marte". As primeiras reaccións a esta suposta
normativa de Bruxelas estaban
enfrontadas . Uns defendían a
pervivéncia dun cost_
u me case
que prehistórico, enlazado integram ente na própria- alma da
xente do país. Outros louvaban
a medida e avogaban por dimin u í r a suposta brutalidade da
mata para lle aforrar ao animal
· un sufrimento innecesário.

A Xunta da Galiza, a encargada
de aclarar -como se vai adoptar
a leida UE, só engadiu dúbida.
Por unha banda, o presidente
Manuel Fraga prometeu sancionar os que sigan matando p_orcos a coitelo. "Os gadeiros te.ñen que adaptarse á matanza
con descarga eléctrica ou con
pistola de carga de chumbo". E
pola outra, a Conselleria de
·Agricultura difundiu un comunicado no que afirma que o texto
lexislativo só proibe o sufrim.ento dos animais cando estes son
vítimas do escárnio nun espectáculo público.

Entre o_s defensor~s da continuidade da matanza tradicional están os nacionalistas e a maioria
dos gandeiros adicados á cria e
venda de porcos para o autoconsumo dos pequenos proprietários ·do meio rural. O BNG
apresentou no Parlamento unha
pregunta en verso e manifestou,
ao igual que o Sindicato Labrego Galega, o seu desacordo con
esta suposta medida europeé\.
Segundo uns e outros, unha leí
que ataca a un sector tan feble
como o autoabastecimento de
carne porcina _só pode favorecer os grandes industrias da

mata e comercialización a grande escala.
Do outro lado da barreira están,
sobre todo, os colectivos ecoloxistas e alguns veterinários. Segundo as organizacións galegas
de defensa da natureza, "a matanza é unha tradición brutal
que lle cría ao porco un gravísimo estrés. A alimentación ten
que pasar pola asunción de medidas que diminuan o sufrimento
dos animais". Para 9s veterinários - os encarregadqs de vixiar que se cumpra a norma- a
medida é positiva e non supón

unha merma para a calidade da
carne. "Co porco aturdido, é
máis doado o sangrado".
Entrementres, o Governo autonómico segue sen dar unha resposta axeitada ás dúbidas dos gadeiros, que non saben con que opinión quedarse. As opcións son
duas. Fraga considera que hai
que perseguir os infractores "que .
veñen sendo poucos, porque case que ninguén mata parco".
Agricultura anima a seguir matando coma sempre "porque na Galiza mátase para comer, non ·para
burlarse do animal".+
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Aprovéitase unha demanda sqcial que clama por reformar apolicia eaxustiza

Alexisla~ión belga.considera
o nacionalismo como actividade 'delictiva'
troux, outro dos casos que provocaran a indignación popular
A reforma lexislativa belga,
tora o da marte, en Setembro de
através da Lei Orgánica sobre
1998, da nixeriana Semira Adaos servizos de información e
mu. Daquela destapárase o
de seguridade, aprobada a fi.:
asasinato desta muller de 20
nais do ano 1998, coloca ao
anos, a mans da policía no mesnacionalismo á marxe de legamo avión no que era deportada.
lidade xunto co anarquismo, e . Colocáranlle un coxín sobre a
ao mesmo nível que a xenofócara durante 15 minutos.
bia o autoritarismo ou o totalitarismo. A Lei trata de definir
A princípios do mes de Outubro
distintas formas de agrupado pasado ano, en pleno proceción terrorista e especifica coso de preparación da legalizamo ilegal o uso da violéncia,
ción dos inmigrantes sen papeis,
da intimidación ou das ameaoutro escuro suceso empañaba
zas. Sen embargo, prevé a poa actuación policial. Decenas de
sibilidade de tomar medidas
xitanos sen direito de asilo eran
contra unha persoa polo simexpulsados a Eslováquia. Unha
ples feito de pertencer a unha
nova monstra de que a reforma
asociación considerada como
legal non estaba conseguindo os
delictiva, ainda que non se teobxectivos que dicia perseguir e
ña cometido nengún delicto
através da que o próprio estado
nen a intención de cometelo.
se consagraba como o elemento
máis xenófobo da sociedade.
A reforma legal belga ampárase
para introducir estes preceptos,
Persecución
de difícil encadramento na chado nacionalismo
mada Europa das liberdades, na
grande demanda social que susA reforma legal, sob pretexto de
citou a espectacular Marcha
atender á demanda cidadá, conBranca. Unha mobilización popuvirte a Bélxica nun dos países
lar na que máis de 300.000 cidaeuropeus no que máis se resdáns belgas sairon ás ruas, en
trinxen as liberdades individuais
Outubro de 1996, para manifese colectivas e no que máis se
tarse contra os fallos da policía e
refroza o control policial sobre o
da xustiza no caso Dutroux.
próprio cidadán.

* P . CASTRO

A imaxe das forzas de seguridade do estado, con esta reforma,
lonxe de reforzarse segue a ser,
a cada, máis criticada pola cidadania. Xunto co asunto Du-

De feito, basta con que se
atente contra o "bo funcionamento das institucións democráticas" como para pasar a
formar parte do grupo de "de-

clictivos". A lei é conscientemente ambígua, como para
que quede claro que os obxectivos políticos contrários a ese
bo funcionamento pasan a ser
ilegais. E todo dentro do saco
no que se define ao terrorismo.

que do que se trata é de "retorzar o control social e de restrinxir as liberdades políticas e sindicais". Ademais matiza que as
correccións que se teñen aplicado á leí levan a que sexan as
autoridades policiais e xudiciais
as que decidan
ao respeito, xa
que, por exemplo, "un piquete
reforma legal, de
folga ou un
boicote teñen fisob pretexto
nalidade sindical,
de atender
pero tamén económica". Un fin
á demanda
que pasaría por
contra do
cidadá, convirte atentar
bo func.ionamento desas institua Bélxica
cións democrátinun dos países cas, que son as
que defenden
europeus
precisamente o
modelo económino quemáis
co imperante.

Asi, a lei define
textualmente o
terrorismo como
"o recurso á violéncia, por motivos ideolóxicos
ou políticos, co
fin de acadar os
seus obxectivos
por médio do terror, a intimidación ou as ameazas", e de seguída introduce o
elemento do extremismo sumando ao anterior "os
conceitos ou obse restrinxen
xectivos racistas,
O caso de Bélxixenófonos, anaras liberdadesquistas, nacionaca é a ponta de
lanza. Detrás polistas, autoritários
individuais e
derian irse suou totalitários,
mando o resto de
sexan de caráccolectivas
ter político, ideopaíses europeus,
á busca da tan
lóxico, confesioansiada paz sonal ou filosófico,
contrário _ao bo
cial. Unha paz
social ·que xa non
funcionamento
das institucións democráticas".
se basea no estado do benestar
senón nun estado policial que
O sociólogo Jean-Claude Paye,
coloca á marxe da legalidade a
que analisa estas reformas no
aquel es _que cuestionan os funnúmero de Novembro de Le
damentos mesmos do modelo
Monde Diplomatique, asegura
polftico oficial.•

A

MULLERE EMIGRACIÓN
ANTE AS PRÓXIMAS XORNADAS DE CIG--MIGRACIÓN
ANA MOSQUERA

A recuperación da memória da emigración se,
rá decisiva para normalizar a identidade <leste
pafs e as mulleres neste ámbito, como en case
todos os ámbitos, ternos unha história diferen,
ciada que contar. O noso relato permanece
máis agachado se cadra que neutras esferas xa
que de por si a emigración tende a manterse
silenciada ou disfrazada polos que a padeceron.
Nas mulleres ademáis a emigración vai incidir
de forma diferenciada, desde aquelas viuvas de
vivos que permaneceron na T erra criando soas
aos fillos, ate aquelas que marcharon cos seus
compafieiros e se integraron no lugar de aco,
llida. A emigración tamén resultou en moitos
casos a porta que para fuxir do castigo social
empregaron moitas nais solteiras; e foi simul,
taneamente unha cadea para as fillas de emi,
grantes que se criaron nas aldeas cos avos ou
en internados de monxas e que ao alcanzar a
adolescéncia se viron abrigadas a enfrentarse
cuns proxenitores descoñecidos e obcecados
en manter para elas roles que a comunidade xa
tiña deixado atrás.
O departamento de migración da CIG organi,
za o próximo dia 28 de Xaneiro unhas xorna,
das sobre a Realidade Sociolaboral das Mulle,
res Retomadas, sobre a sua problemática de
integración. Parece saudábel realizar estes es,
tudios para que a integración non se faga de
forma compulsiva, perdendo as raigames. Pre,
cisamos espertar a conciéncia <leste colectivo,
demasiado silencioso nun país onde o fenóme,
no da emigración afecta a meirande parte das

famflias de xeito directo ou indirecto. A inte,
gración social ten que romper a tendéncia ao
esquecemento das circunstáncias personais.
Esquecemento acentuado nos fillos e filias,
que teñen a posibilidade de agachalo con máis
facilidade ao non con,
servaren nengun tipo de
fonética particular, nen
sequer a galega. Este
ocultamente obedece ao
afán por integrarse apre,
suradamente nunha no,
va clase social, pero ta,
mén ten moito de persa,
al. Pertencer a unha fa,
mflia emigrante repre,
senta unha experiéncia
individual agresiva.

O dramático desta amnésia da emigración é
que leva aparellada o abandono do idioma e
da cultura <leste país. Non se lles pode recri,
minar aos retornados que traten de borrar
esa parte da vida das suas memórias . Eu mes,
ma ocultei aos demais
e a min mesma durante
anos que parte da miña
infancia transcurrira
en Venezuela e só can,
do unha curmá de ida,
de semellante á miña
regresou do mesmo pa,
ís, vinme obrigada a re,
cuperar a memória e
aprendin a falar "cliso"
sen complexos. A am,
nésia resulta máis doa,
da que profundizar nun
feito doroso e á vez so,
dalmente discrimina,
teório. Pero hai que fa,
oer todo o posíbel para
,e.sp,e rtar a memória e
perder tamén o me o ao rexeitamento, a
descubrirse como p rs a re ,e nternente ins,
taladas n unha nova , idade ptobabelmente
nunha nova clase so ial. , u este feito sexa
asumido de xeito natura] pasa necesaria,
mente por concienciar á xente de que a emi,
gración é un problema social que afecta a
miles de galegas e galegas e que non hai por,
que agachar a condición de retomado ou de
fillo de retornado. •

'Eu mesma ocultei
aos demais e a min
mesma durante anos
que parte da miña
infáncia transcurrira
en Venezuela".

Paradigmático desta acti,
tude pode ser o que per,
sonalmente me ocurriu
ao comentar cunha co,
ñecida, muller disposta a
acudir a todo tipo de conferéncias, cursiños ou
congresos, a miña próxima asistencia ás xorna,
das. Reprendeume dicindo que nada se me tiña
perdido nese evento, que xa viña dispondo de
ben pouco tempo libre. Lembreille que, como
filla de emigrantes, esas xomadas trataban en
certa medida sobre a historia da .miña vida. Ela
despois de dubidar -contestou reflexiva: "supo,
ño que tamén deberia selo da miña, pero eu
non me acordo case nunca cliso".
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Quince anos do Seminário :
de Educación parcí a Paz -.·
Manolo Dios, presidente do
Seminário Galego de Educación para a Paz, apresentou a

campaña para celebrar o "Dia
Escolar pola Paz", o dia·30
deste mes. O Seminário, que
cumpre quince anos no 2000, ~- _
ven de remitir aes centros
·
educativos unha carpeta co-lema "Cultura de paz para un novo r:nilénio" e exemplares do
Manífesto 2000. Esta é unha
declaración da UNEsco,
suscrita por varios prémios
Nóbel da Paz, como Adolfo
Pérez Esquive!, Carlos Felipo Ximenes Belo, Nelson Mandela e Rigoberta Menchú, na
que se reflexiona sobre a
/
liberdade de expresión, a
diversidade cultural, a non violéncia e os princípios
democráticos. Por outra parte,
os premios -Portapaz e Contrapaz, que anualmente coneéde
o seminário, recairon, no primeiro caso nas "Noites Aberté:is", de Pontevedra, e na asociación "Abierto hasta el amanecer'', de Xixon, e no segundo, no alcalde de Pego, en
Alacante, Carlos Pascual.•

Non hai autorización
para as obras
no rio Tea no Covelo
Os traballos de concentración parcelária que se realizan nas parróquias de Prado, A Graña, Godóns e
Campo, do Covelo, non teñen autorización da Confederación Hidrográfica do
Norde, segundo ven de denunciar o grupo ecoloxista
"Asamblea do Suido". No
escrito enviado pola Confederación, sinálase que as
obras dentro da zona de cen
metros desde as beiras do
rio ainda non obijveron o
permiso. A "Asamblea do
Suído" subliña que os cami'ños que se están a abrir na
cunea dorio Tea pasan sobre os afluentes, cortan nacentes e provocan que as
choivas arrastren ·terra que
vai parar ao caudal do Tea.
As obras da consellaria de
-Agricultura comezaron no
ano 1997.•

Xornadas
sobre orientación
educativa en Compostela
En dous dias, 4 e 5 de Febreiro, desenvólvense as 11
Xornadas de Orientación, que
promoven CIG e AS-PG. Diversas ponéncias abordan a
situación da orientación nos
centros educativos, entre elas _
a de Neves Arza, profesora
na Faculdade de Ciéncias de
Educación da Coruña. O conflito nos centros, a necesidade de programas e as estratéxias de intervención centrarán
varios ·seminários. Para
pechar as xornadas cóntase
cunha mesa redonda con Mª
Luisa Méndez Baiado e Anxela González Cid co tema "Medidas de atención
diversidade''. Máis
información no telefono da
CIG en Compostela,
981594686, e no da AS-PG,
981595854. •
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quelas matérias nas que o conce. llo ten comp~~n_cia exclusiva como tráfego, disciplinas urbanísticas ou ambientais, e non tanto en
~eguridade como adoitan facer
en detrimento de cuestións como
o tránsito. Sucede en Vigo, onde
non hai axentes de regulación de
tránsito nas ruas e si moito 092".
Para o suboficial da policia municipal viguesa e profesor da
Académia Galega de Seguridade, Francisco Martínez Muñoz,
a proliferación de policias locais
armados e dedicados á seguridade na Galiza é consecuéncia
dunha lexislación que precisamente non limita o uso das armas. Martínez Muñoz non discute da sua necesidade nalgunhas ocasións e afirma que a
porcentaxe de axentes armados
é baixa a respeito do total, pero
admite a necesidade de control
sobre as mesmas.

Bobbies británicos

No Reino Unido a policia potrulla sen armas. Na fotografia, dous

&obbie~ .británicos.

A homologación da policia cara o modelo
europeu non se acometeu desde o franquismo

Un dos casos paradigmáticos
vén de suceder en Vigo, onde se
produciu un peche de policiasJocais na alcaldia para formular
unhas demandas que sobardaban o puramente sindical. A
UGT apadriñaba un conflito colectivo que deixaba á policia tora
do convénio do concello e que
reclamaba unha série de investi-

mentos tendentes a reforzar un
modelo policial de segu.ridade.
O 092 é carpo da policia local
que intervén nas accións da
chamada seguridade cidadá, o
aspecto máis relacionado coa
represión e a persecución dos
delitos. Na actualidade, as suas
funcións confúndense coas da ·
policia nacional. Paradoxicamente, dentro da delimítación
de competéncias entre un e outro corpo policial -local e estatal- rexístranse fenómenos anómalos, como por exemplo a instauración da chamada policia de
proximidade, que levou a cabo o
Ministério do Interior através da
policia nacional. Os axentes que
individualmente patrullan a pé
ou en motocicleta polos centros
urbanos son o máis próximo ao

máis alá da seguridade cidadá e
máis próximas ao control de orde
pública, provocaron incidentes
soados con polémicas prote~tas.

papel reivindicado polas forzas
progresistas para a policia local.
Sen embargo, lévao a cabo a
policia nacional porque a municipal está implicada en labores
da seguridade cidadá, en tempos exclusiva da nacional.

Hai unha lei orgánica de carpos de seguridade do Estado
e a Xunta promulgou un decreto· de unificación policial
que fai especial fincapé nas
dotacións de médios e sobretodo na uniformidade.
Pero i~~01 I]'?~ r pó ..~up.J~p~
. . .-.1 l,t; ·, l.)' ..,

qq,~-"1-, 1
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En Vigo, nos tempos nos que comezou a governar a cidade o socialista Manuel Soto -hoxe concelleiro pola forza Progresistas
Vigueses-, apontalouse o modelo policial actualmente vixente de
convivéncia entre a policia nacional e local desempeñando as
mesmas funcións. Daquela
criouse o 092 e os procedimentos para dotalo de persoal foron
polémicos. Alguns elementos do
lumpen pasaron a formar parte
do novo corpo e as actuacións
represivas, ás veces mesmo

bito lexislativo. As distintas forapostar por un modelo policial
zas políticas e sindicais carede proximidade ao cidadán e
neste sentido apóntase ao
cen dunha propm~ta que permita iniciar un debate sobre ·o momesmo discurso democr~tico
delo policial. Ainda si, as carén- · que todos os interlocutores,
cias son maiores nuns ámbitos
independentemente de que
que neutros. Contodo, mália
haxa ou non vontade demonon existir critérios, unha concrática. Entroques, un dos assulta a algunhas forzas pon de
pectos que ten máis desenvolvidos é a defensa do uso de
manifesto que. cando hai que
descreber un sistema policial,
armas mentras prestar serviaparecen todo tipo de resposzo, é dicer, fai máis fincapé
tas, pero non asociadas a un
nos servizos policiais de segumodelo concreto, senón que
ridade antes que neutros máis
próximos ao cidadán, á marxe
manifestan incoeréncias.
do debate que poda producirPor exemplo, dentro dos sindise posteriormente· sobre o uso
catos, a UGT é a que ten un
das armas.
modelo máis definido. Naturalmente, 1 9- ce?Vfll 1map}festa .Ou..tro modelo igualmente
coxa
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é o que manifesta a CIG. O delegado sindical deste sindicato
no concello de Vigo e membro
da policia local, Manuel Aballe,
recoñece que hai certa indefinición no modelo e pon o acento
nas reclamacións sindicais antes que noutros aspectos.
Sobre este problema o membro da Comisión de Coordenación das Policias Locais,
Xosé Manuel Álvarez criticou
"a falta de modelo policial do
nacionalismo, ·.que leva a que
sexan os policias quen definan este modelo en lugar de
facelo os políticos, que debe-rian ser quen decidisen o modelo a aplicar".•
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Obviando o debate sobre o conf lito de competéncias entre a
policia local e nacional e a definición de cada un dos carpos, o
ex director da Policia Catalana,
Miquel Sellarás afirma que no
Estado español é necesária unha profunda reforma das forzas
de seguridade do Estado". Sellarás considera que estas últimas e a xudicatura constituen
os dous aparellos do Estado
que permanecen inalterados
tras o franquismo, toda vez que
<Jhoubo unha profunda transformación do Exército produto da
incorporación á OTAN, á UEO e
a formación do Exército profisional, cos perigos que implica a
auséncia dunha leva entre a povoación que conxure tentacións
golpistas, ainda que hoxe un
golpe non sexa posíbel".
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"Hai unha incoeréncia na lei de
carpos ·de seguridade, que atribue unhas funcións moi concre. tas á garda civil e á policia nacional e outras máis xenéricas
aos outros carpos, entre elas tamén a de seguridade, que accesoriamente comparten coa policia
nacional e a garda civil, que son
os verdadeiramente competentes
r:ia matéria", explica Xosé Manuel
Alvarez Costa, membro da Comisión de Coordenación das Policias Locais de Galiza e cabo municipal en Cangas. "Ante esta sit,uaci ón -engade Xosé Manuel
Alvarez-, o léxico é que as policias locais actuen sobretodo na-

Sindicatos e partidos carecen de modelo de policia local para Galiza
Na Galiza non hai un modelo
policial ·definido, ainda que haxa
descritas várias tendéncias. lsto
; sucede non só coa policia local,
senón tamén coas outras policias que, están asentadas no território. E máis, o único modelo
verdadeiramente definido é o
que estabelece o Estado para a
policial nacional e a garda civil.

D

11

Alexislación permite invasión d_
ecompeténcias entre local e nacional eaproliferación de carpos armados

A duplicidade de funcións e
que rexistan a policia municipal e a nacional nas grandes
cidades en moitas ocasións remata en situacións de ineficácia. O marco lexislativo actual
respeito aos organismos de
seguridade é ambfguo e non
é quen de evitar conflitos de
competéncias entre os dous
carpos, sen acertar a definir
un médio de coordenación.

Esta situación de policias armados non se reproduce en todo o
mundo. Noutras latitudes hai
exemplos, ainda que escasos,
nos que a policia non porta arma
nengunha. O Reino Unido é un
caso senlleiro. Contodo, para o
ex director da Policia Catalana,
Miquel Sellarás, para chegar a
esta situación na Grande Bretaña, é unha lexislación moi severa en canto a penas impostas a
quen atente contra un policia o
que permite que os bobbies
vaian desarmados". Tamén Martínez Muñoz matiza que na Galiza non se pode aplicar o modelo
policial británico porque é unha
sociedade distinta, como tampouco se pode aplicar o modelo
norte-americano, no que a policia
vai máis armada e fai máis uso
da forza, porque aqui non hai os
mesmos problemas que alá".

1
)

Para Sellarés, o modelo policial
debe ser integral. Hai demasiados corpos e é un luxo -di. Un
policia que está a pór multas tamén debe poder intervir, pero é
necesário coordenación". Por
outra banda, afirma que os carpos de seguridade·, nomeadamente policia nacional e garda civil, "teñen que ser depurados, labor que non se acometeu
até agora sob a excusa de que
eses membros a depurar eran 1
os máis preparados e sobre eles
descansaba a loita contra a
ETA". Para o político· catalán,
cómpre levar a cabo esa transformación, como tamén é necesário dignificar o labor da policia
local. "Para os sectores democráticos -afirma Pallarés-, a policia tiña unha significación negativa e non houbo unha preocupación por redefinila e isa é algo
que hai que acom~ter ago~a:'.,•
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O PSOE denúncia as
campañas institucionais
ante a Xunta-Eleitoral

Begoña Lasagobaster, Josep Uuis Carod-Rovira, Begoña Errazti e Joan Puigcercós deron a coñecer o pacto alcanzado por EA e ERC en lrvñea.

J. LACALLE/Gara

Definen oAcordo de lruñea como unha alianza dos progresistas para 'transformar oEstado'

EA e ERC pretenden forzar un 'cámbio de réxime'
-0- A. EIRé:

van conseguir maioria absoluta.

Eusko Alkartasuna e máis Esquerra Republicana de Catalunya veñen de asinar o "Acorde de lruñea", aoque califican
como "unha alianza dos progresistas para transformar o
Estado". Afirman que difire da
Declaración de Barcelona, asinada polo BNG, CiU e PNV, en
que "é máis de esquerdas,
máis concreto e con decisión
de levalo a cabo pois non é
unha mera declaración". Tentarán que se sume a el o BNG.

A posibilidade de forzar unha
"nova política en Madrid" é, segundo Josep Huguet, vicesecretário de ERC, o que levou a esta
formación e a EA a asinar o
Acordo de lruñea. Esta "aJianza
para transformar o Estado", tenta "avanzar nun acordo político
de intervención conxunta nas
institucións estatais, pois non é
unha mera declaración, como a
de Barcelona", afirma Huguet.

"Estamos nun momento histórico", afirma Carod Rovira, secretário xeral de Esquerra Republicana de Catalunya, que viria sinalado pola posibilidade
de que os nacionalismos periféricos consegan o 10% dos escanos do Congreso espafíol o
que lles posibilitará decidir en
moitas cuestións, comezando pola eleición de presidente, contando con que nen PP nen PSOE

o PP". Esta história, que entronca co Acordo de San Sebastián,
asinado en 1931 , entre outras
forzas por ERC, asi como as bases de votantes do PSOE, posibil itarian un entendimento do
PSOE que é imposíbel co PP.

teña algo que ver coa estratéxia
referida anteriormente, senón
que é "un acordo pontual, baseado nun programa de mínimos,
no que se contempla o uso das
línguas peninsulares no Senado, o reco-ñecimento do carácter
plurinacional do Estado, o ter
unha especial relación co resto
dos Países Cataláns e o constituír un grupo própriQ".

Mudar a estraté.xia
do catalanismo en Madrid ~-

Ante o empate técnico que prevén nos comícios xerais entre
PP e PSOE, tentan "conseguir
sentar aos socialistas, para, coa
presión dos progresistas de todo o Estado, facer un cámbio de
réxime, defendendo, de paso,
os direitos nacionais e económicos de cada povo".

ERC afirma que é preciso mudar
a estratéxia do catalanismo en
Madrid, pois CiU "realiza pactos
co BNG e co PNV pero non ten
as mans libres porque defende
negócios particulares e unha via
á medida dos lobis personais".
Huguet afirma que este acordo
con EA é "só o primeiro paso"
agardando que se sumen a el
outras forzas, "concretamente o
BNG que é unha forza claramente progresista como as nosas".

Para Huguet non é que o PSOE
sexa "moito menos xacobino que
o PP, pero ven dunha tradición
democrática da que non procede

Desde ERC negan que o princípio de acordo co PSOE para
formar unha candidatura conxunta ao Senado en Cata!unya,

Este acordo permitiu "meter unha pequena cuña catalanista
dentro do PSOE", pois Almúnia
aceitou o grupo próprio no Senado, ainda en contra de xente coma Bono e Chaves. Agora a dificuldade do pacto está nos cabezas de lista pois, ainda que non
existe no acordo capacidade de
veto, persoas como Solé Tura,
que encabezaría a lista do PSC
ao Senado por Barcelona, non
son ben vistas en ERG polo seu
anti-nacionalismo. Nesta província, na que gañan os socialistas,
é na única na que non vai ir un
candidato nacionalista.+

O Acorclo ele lruñea, en pos dunha 'segunda transición'
O Acordo de lruñea afirma no
seu primeiro ponto que "é hora
de estabelecer compromisos moi
concretos que impulsen un avance fundamental no recoñecimento das realidades nacionais",
chegando a unha segunda transición na que "se asuma sen reservas o direito de autodeterminación das nacións integradas
no Estado español e francés".
Entande EA e ERC que é hora
de "pasar de pronunciamentos
puramente retóricos a compromisos concretos" e, despois de
opoñerse "frontalmente a toda
manifestación de violéncia",
tanto da que nasce das reivindicacións nacionais como da do
Estado, afirman que seguen
sen abordarse problemas fundamentais "como a forma de república ou monarquia para o
Estado". Descalifican ao que
chaman "estado do benestar" e
demandan unha aprofundación
democrática· nas liberdades individuais e colectivas".

Para acadar estes obxectivos,
os compromisos asinados entre
EA e ERC son o de incluir explicitamente nos seus programas
eleitorais "propostas concretas
de reforma do actual marco político e, máis concretamente, do
recoñecimento do direito de autodeterminación e a defensa da
integridade territorial".

so de negociación "aberfa e plenamente democrática" entre todos os partidos representados
no Congreso e os responsábeis
das institucións estatais e das
nacións, para resolver as diferéncias que ainda hoxe existen,
que son as que están detrás
dos conflitos, ''violentos ou non".

que faga fronte ao actual desprestíxio da política e das institucións". Asi, entre as suas propostas está a "modificación do marco legal dos partidos políticos e
do seu financiamento", e tamén a
reforma da lexislación en "matéria de contratación pública".

Demandarán igualmente a moERC e EA compométense a
dificación do sistema eleitoral e
non apoiar un Governo dun para corrección dos "excesos deriA actuación conxunta nos orgatido que non se aveña a negovados do sistema actual de lisnos lexislativos do Estado prociar estes extremos. Tamén se
tas pechas e bloqueadas", asi
moverá as modificacións legais
comprometen a impulsar unha
como aprofundar en instrumennecesárias destinadas a garantos de democrácia directa como ·
posición comun na negociación
tir "que as nacións respectivas
dos orzamentos xerais do Estainiciativas populares e referenasuman a maioria das compedo para "poder traducir en partídos". A limitación de mandatos
téncias do Estado, especialdas e melloras lexislativas os
é outra desas propostas que
mente aquelas do ámbito socionosos obxectivos en matéria
defenderán conxuntamente.
económico, como o réxime ecosócio-económica cunha clara
nómico da Seguridade Social e
orientación progresista, prioriFinalmente, manifestan a sua
da lexislación laboral. Que as
zando a defensa dos plantexavontade de "ampliar este conrespectivas nacións teñan pre~
senso a outros partidos naséncia directa nas institucións . mentas sociais á de posicións
meramente economicistas".
cionalistas dos pavos do Estaeuropeas e a equiparación legal
do, na medida que estas forzas
e real en todos os ámbitos das
os' asinantes de lruñea tamén
políticas asuman os compromid_i_fereñles línguas".
apostan por uri compromiso· real · ·so·s· básicos concretado·s· no
de "rexeneración ·democrática
Acordo de lruñea". •
Tratarán de impulsar un proce-

A coincidéncia de várias
campañas publicitárias institucionais de ministérios
e do próprio Governo
central coas vindeiras
eleicións lexislativas,
levaron ao PSOE a
denunciar estas campañas
diante da Xunta Eleitoral
central. O PSOE cualificou
de •(escandalosa actividade
propaga!ldística" unhas
campañas que
·
"contraveñen os princípios
de igualdade, pluralidade e
neutralidade informativa".
De todas as campañas a
de Fomento é a que máis
cartas gastou e fíxoo para
anunciar un ambicioso
plano de investimentos que
ainda non está redactado.
Para IU esta última
campaña roza a
ilegalidade, por iso tamén
estuda recorrer á Xunta
Eleitoral. O PSOE na sua
etapa de Governo tamén
incorria nas mesmas ·
práticas.+

México expulsa
a catro membras da ETA
En cuarenta e oito horas,
México expulsou do país
con destino a España a
catro membros da
organización
independentista basca
ETA que residian no país
centro-americano sen
gozar de asilo político ou
algunha outra forma de
protección. O Governo
central interpretou a
decisión das autoridades
mexicanas como un
_"aceno", pero estas
expulsións tamén teñen
outra interpretación se se
ten en conta que México
é un lugar de asilo para
os independentistas
bascos e que só se
producen exj:>ulsións
cando os membros de
ETA están en situación
irregular e España dicta
unha orde internacional
de busca e captura. Por
este procedimento, desde
1996 chegaron a Madrid
quince membros .de
ETA.+

Ocola~so da xustiza
obriga aos avogados
portugueses
a facer de xuíces
Os avogados portugueses
poderán actuar como xuíces
de primeira instáncia e os
maxistrados perxubilados
volverán aos xulgados ante
o colapso xudicial que vive
o país. Esta iniciativa do
Governo de Guterres ainda
é un proxecto de lei que
pretende correxir a situación
de atraso que padecen un
millón de procesos
xudiciais, aos que
anualmente súmanse outros
cen mil. Outra das medidas
deseñadas para frear o
colapso é adiantar o remate
dos .cursos ·que se imparten
para aceso á xudicatura. •
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Cunha composición semellante, o panorama político do Congreso pode mudar significativamente na próxima lexislatura, por mor dos cámbios de alianzas.

XAN CARBAUA

Omedo aun acordo entre nacionalistas esocialistas fai que Aznar colla aConstitución como bandeira
.

1

O pacto cos nacionalistas centra -a precampaña de PP e PSOE
-0- B. LAXE

Os nacionalistas, desde o
BNG a ERC, pasando por EA,
PNV e CiU están dispostos a
pactar cos socialistas, ainda
que estes non gañen as eleicións. Non seria un cheque en
branco, senón que, na negociación, entrarian aspectos da
configuración estatal e, tamén, das próprias nacións.
Este temor fai que Aznar arbore a bandeira constitucional
· para obligar ao PSOE a realizar
un discurso que os enfurruñe cos seus posíbeis sócios.
O BNG "está disposto a apoiar a
Almúnia sempre que Galiza saia
gañando", declarou Guillerme
Vázquez. CiU pactará co partido
que "recolla as reivindicacións
do seu programa", afirma Xavier
Trias. O PNV "pode pactar con
calquer partido se existe un empate técnico", segundo Xavier
Arzallus. EA e ERC están dispostos a apoiar ao PSOE se admite o diálogo "por vir dunha
cultura máis democrática", reflexiona Josep Huguet.
Almúnia convidou a IU e "a todos os progresistas a formar un
governo de esquerdas seguindo
o modelo de Fráncia". O papel
de ·ecoloxistas e radicais ocuparíano, segundo o PSOE, os nacionalistas periféricos aos que
Almúnia anunciou a intención de
dar cabida no Executivo.
Aznar, pola sua banda, convoca
as eleicións con duros ataques
ao PSOE e tamén ao PNV e adve rtén ci as a CiU. Ao mesmo
tempo fai da Constitución a sua
principal arma eleitoral, eixo de
toda a sua precampaña. Esta uti-

lización constitucionaf débese,
como recoñece o mesmo Aznar,
ao temor a que o PSOE pacte
cos nacionalistas, ainda que queden os socialistas de segunda
forza. Aznar afirma que este pacto se faria a costa de realizar
concesións na política autonómica. O PP ten medo a que volte a
pasar o mesmo que en Aragón
ou Baleares, onde o PSOE consegu i u o governo autonómico
despois de pactar cos rexionalistas, ou na Galiza, co pacto municipal entre BNG e socialistas.
Se daquelas o PP arremetía con
toda a sua artillería contra os
socialistas por pactar co BNG,
agora utilizan o acordo entre o
PSC e ERC en Catalu_nya para
apresentar listas conxuntas ao
Senado, para acusar a Almúnia
de "rachar España". A esta proposta incendiária veulle botar lume Pasqual Maragall ao anunciar que o PSOE e os nacionalistas catalans formarán gurpo
parlamentar próprio no Senado,
defendendo, ademáis, propostas federali?:antes para o Estado
e unha reforma constitucional.
Conxugar
aos nacionalistas con IU
Coa bandeira constitucionalista,
da que antes renegaba o PP, Aznar tenta mudar o discurso do
PSOE, facelo virar, de novo, cara
as suas posicións máis centralistas e xacobinas para que, deste
xeito, o pacto cos nacionalistas
se faga imposíbel na prática.
Pero Almúnia sabe que unicamente co apoio dos nacionalistas vai ser capaz de chegar á "
Moncloa, así que, asumiu os
princípios, federalizantes dtJ_n ~·

PSC que, cada vez pide máis
autonomía para realizar a sua
política en Catalunya, pois considera que esta é a fórmula para
desbancar aos nacionalistas.
Tanto é así que se desmarca
claramente de Bono e Chaves,
dous dos seus apoios principais
no partido até de agora.
Cos nacionalistas coa chave
dun futuro Governo, PSOE e PP
están a -debater como será o
pacto con eles. Aznar pídelles
aos socialistas que expliquen
antes das eleicións "a sua posición ante a reforma constitucional e os acordos aos que están
dispostos a chegar despois dos
comícios. Todos os cidadáns teñen dereito a saber ·o que hai
detrás dalguns dos acordos",
afirmou o dia 17 de Xaneiro na
rolda de prensa na que deu con-

ta oficialmente da convocatória
das eleicións xerais.
Almúnia, pola sua banda, afirma
que pretende integrar aos nacionalistas no seu Governo "para acabar co despedazamento
de España", que, ao seu xuizo,
provocou José Maria Aznar, ao
que acusa de utilizar Catalunya
e Euskadi como moeda de cámbio para poder governar.
Pero, ao mesmo tempo, o candidato socialista, realizou un
chamamento á "unidade da esquerda plural" voltando a utilizar
o nome de "casa comun", ainda
que, esta vez, co engadido "dos
progresistas". Almunia, referíndose a IU afirmou que lle estaba
propoñendo "deixar de facerlle
regalos á dereita e que eliminemos ese rio que nos separa nas

Xos 1~ EsTE\ 'EZ

Castelao en Euskadi
O concello de Pasaia e a Asociación Daniel Castelao de Trintxerpe,
cuxos mariñeiros eran chamados por Castelao "os leóns do Norte",
debido á sua actuación de resisténcia republicana na Guerra do 36,
inaguraron o coro de actos comemorativos do 50 cabodano o Sába,
do 15 de Xaneiro, cun programa apretado, emotivo e merecedor dos
máximos elóxios aos Seus organizadores. Neste mesmo mes, a Irman,
dad.e de Centros Galegos de Euskadi e outras institucións bascas, que
valoran adecuadamente a figura de Castelao, tamén contribuirán a
ensalzar a este galega rexo, que sabia que a árbore só se abre aos ca,
tro ventas se se identifica coa profundidade das suas raiceiras.
Por iso, os galegos radicados en Euskal Herria, a nosa pátria adop,
tiva, proc~amamos abertamente a nosa identidade pola sua loita
pola soberanía, a que ten direito como povo, e agradecemos o
pan, o traballo, o fogar e o acollimento oferecidos por este povo
basco. O Galeuska solidário que abandeiraba Castelao será sem,
pre a meta dos galeuskadianos. +

duas ribeiras". Almúnia propón o
"modelo francés" de acordo con
IU, polo que pretende que, antes do 12 de Marzo, diados comícios, ambos partidos, que se
apresentan por separado subscreban un manifesto eleitoral
que, sen ser un programa comun, recolla uns mínimos pontos de encontro.
Francesc Frutos ten afirmado
que Almúnia debe definir se pretende pactar con el ou os nacionalistas, o que vai ser un impedimento para que o acordo
PSOE-IU vaia adiante pois os
votos de IU en solitário seguramente non lle serian suficientes a
Almúnia para chegar á Moncloa.
Porén, agora, os votos de IU
non parecen serlle tan necesários a Almúnia pois CiU tivo un
trasacordo e, despois de afirmar
que non pactaría coa segunda
forza, despois de celebrar unha
reunión do Consello Federal de
Convergéncia, o seu cabeceira
de lista, Xavier Trias, acompañado de Pujol, advertiu que "non é
seguro que o que teña máis deputados consiga ser presidente",
poñendo como prioridade de
CiU "o noso programa poi ítico".
Ainda así, Pujol afirmou que
"CiU non vai tratar de conseguir
un bloque nacionalista contra o
PP", pero matizando "se este
busca impulsar ao PSOE".
Aznar, pala sua banda, acusa
ao PNV de "dar un salto no váci o" e de "seguir un camiño
equivocado", mentres que
ameaza a CiU con facerlles a
eles o mesmo en Catalunya.
Pero CiU sabe que o PP xoga
de farol e que Aznar non vai
pactar co PSC.+
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Oflamante presidente chileno centra nas melloras laborais as suaS-prioridades

Lagos 11on resucitará a_Allende ·para conservar
o consenso

Israel contempla
a retirada do Golán

Mália que Síria non quer
continuar as negociacións
de paz con Israel mentres
non cumpra coa retirada do
Galán, o Estado xudeu.
contempla abandonar a
Mesetá e o seu primeiro
ministro xa encarregou un
mapa do país ex.cluíndo
esa zona. Síria non quer
deter o proceso de paz
pero non considera útil a
sua continuación porqúe os
acordes acadados non se
están a cumprir. Os
Estados Unidos, que
apadriñan as negociacións,
agora terán que presionar
a Israel para que cumpra.
A primeira rolda
negociadora entre os dous
viciños do próximo Oriente
comezara o 15 de
Decembro pasado en
Washington . Síria
considera que as suas
fronteiras con Israel deben
_ voJyer a _se_r as vixentes o 4
de Xuño de 1967, cando
comezou a Guerra dos
Seis Días.+

/

-0- CÉSAR LORENZO GIL

O socialista Ricardo Lagos
conseguiu vencer nas eleicións presidenciais que se ce1ebra ron en Chile o pasado
Domingo 16 de Xaneiro. O
candidato do partido de centro-esq ue rda Concertación
por la Democrácia superou
por menos de tres puntos a
Joaquín Lavín, que se apresentaba pota formación direitista Alianza por Chile. Lagos
é o primeiro socialdemócrata
que ocupa a Casa de la Moneda desde que gañase as eleicións a Unidad Popular (UP)
de Salvador Allende. Considerado como un dos seus discípulos, o novo presidente chileno mostra un programa e
unha personalidade que en
nada se parece ao modelo de
estado que aquel dirixente político queria para o seu país.

·AONU rexeita
a ma1ona
dos marroquinos
no referendo do Sahara
I

A Concertación é o partido que
governa Chile desde o abandono
do poder por parte de Augusto
Pinochet. Conformada en harmonia por partidos socialdemócratas
e democristiáns, a liña de Lagos
é a máis esquerdista e racha por
primeira vez a supremacia da liña
centrodireitista representada por
Patricio Alwyn e Eduardo Frei, os
dous anteriores presidentes. O
novo mandatátio tomou esta eleición como a sua derradeira oportunidade, logo de ser derrotado
nos comícios ao Senado en 1989
e nas primárias do seu partido,
en 1993, diante de Frei.
O triunfo de Lagos foi ben máis
difícil do que adiantaban os expertos e os inquéritos denantes
de se celebraren as votacións da
primeira volta. Do 1O por cento de
vantaxe coa que partia na campaña eleitoral, bateu de fronte coa
dúbida ao quedar case que empatado con Lavln. Ai xurdiu unha
nova imaxe do socialdemócrata,
que coincidiu coa paralización do
proceso contra Pinochet e coas
primeiras medidas governamentais sérias do seu espello politico
no cono sul, o presidente arxentino Femando de la Rua. Do ancentino aprendeu Lagos a contemporizar as suas palabras e a tratar
con delicadeza os sangrantes
problemas que Chile arrastra desde o início dos anos 70. Para a
segunda volta escolleu a Soledad
Alvear, democristiá, como xefa de
campaña e esqueceu do seu discurso os temas referentes aos direitos humanos para centrar as
suas prioridades na reforma da lei
laboral que o neoliberalismo impuxo en Chile.
E é que o tema das responsabilidades de Pinochet nos milleiros de desaparicións segue sendo tabu para os aspirantes a governar o estado sulamericano.
Mália que defendeu tibiamente
que os xuíces chilenos investiguen ao ditador, este paso
adiante quedouse en nada ao
afirmar o mesmo Lavín e mais
Freí, un dos valedores máis
acérrimos do xeneral golpista.
O enfriamento da actualidade po1.ítiG'a., prev.endo a. chúvia ácida

-~;~,

que ia traer o posíbel retomo do
"doente" Pinochet, serviulle a Lagos para arrancar esa presada de
votos que, ao final, lle deu a vitória Lago de sabérense os resultados, o novo presidente foi ainda
máis momo nas suas declaracións e preferiu seguir falando de
microeconomía. "Temos que camiñar cara a un país máis xusto,
onde o crecimento da produtividade se transforme tamén en aumento de salários". Esta talvez
sexa a única cruz ad a que estea
disposto a loitar.

sufráxio que a Constitución criada
por Pinochet ao seu gosto aplica
aes chilenos que moran no exterior. Calcúlase que ao red9r de
1.200.000 chilenos, principalmente exiliados durante a ditadura,
perderon a oportunidade de decidir por que carniño vai o seu país.
Esta auséncia tamén é unha das
causas do siléncio de Lagos en
relación aos temas máis vinculados co ronsel de
marte e desolación que deixou a
etapa pinochetista.
A esquerda máis
próxima ao socialismo da UP segue diminufda no
interior e a candidata Gladys Marín
só foi quen de
conseguir o 3 por
cento dos votos
na primeira volta.

Calcúlase que
ao redor de
1.200.000
chilenos,
principalmente
exiliados durante
a ditadura,
perderon a
oportunidade
de decidir
por que camiño
vai o seu país.

Doutorado en
Economía pala
Universidade de
Duke, nos Estados Unidos, Lagos adicoulle moito do seu tempo a
estudar o xeito de
acadar, dentro do
sistema capitalista, unha redistribución máis xusta
da riqueza. Compañeiro ideolóxico
do arxentino De
la Rua e do presidente brasileiro
Cardase, o presidente pode ter
aquí un dos seus
maiores logros.
Se consegue a anceiada reforma
do sistema laboral chileno, un
dos máis flexíbeis do mundo, ao
completo servizo do ultraliberalismo, conseguirá rachar a arañeira
de desconfianza que existe entre
el e a esquerda máis directamente allendista do país.

Exiliados e pinochetistas
Unha das claves de calquera consulta eleitoral en Chile reside no
impedimento iegal ~e \cfüeito ~o

No cutre lado están os peares que
construíu a ditadura. Gran parte do
estamento militar,
a lgrexa Católica
-Lavín é membro
do Opus Dei- e as
grandes empresas
tamén sofriron a
sua división interna. O pinochetismo máis realista apostou sempre
polos democristiáns. Os mesmos
que empurraron os tanques do xeneral en 1973 foron os escollidos
para maquillar unha democrácia
controlada ainda polos poderes
fácticos que ameazara Allende.
Mais o candidato deste partido,
Andrés Zaldíbar, perdeu diante de
Lagos e todo o descontento da direita se focalizou sobre o -heterodoxo Lavín. Este político neoliberal inflamou o seu discurso con
pr.on;tesas dernqgóxicas (un .millón

-

O parón histórico de Chile
Claro está xa a dia de hoxe que
Chile non vivirá en breve nengunha reforma profunda da sua estrutura política. A fenda que abriu
o proceso a Pinochet pode fecharse rapidamente se o ditador
volve ao país e se confirman as
piares previsións, que acusan a
Lagos de ter xa asinada a impunidade para o senador vitalício.

Tal e como afirmou o escritor
chileno Luís Sepúlveda, Lagos
non pode facer outra causa que
seguir a estela dos cutres presidentes do post-pinochetismo.
"En realidade a eleición presidencial consisti,u en decidir entre: ou fican as causas como están, con algunha mellara sobre
todo para os ricos, ou fican as
causas como están, con moitas
posibilidades de que empioren ,
sobr~ todo R$ira os, pobres'.' •

e

Só 2.130 persoas dos
51.220 aspirantes
propostos por Marrocos
para figurar no censo
para participar no
referendo de
autodeterminación do
Sahara foron aceitados
pota ONU. Nas listas
provisórias publicadas o
Luns dezasete de Xaneiro
incluen a 86.381
eleitores. A ONU estima
baixas as posibilidades
de celebrar a consulta
antes do ano 2002, pero
se se fai empregando o
censo provisório,
Marrocos non poderá
forzar un resultado
favorábel, xa que foron
descartadas numerosas
persoas infiltradas por
Rabat para tratar de dar a
volta á consulta.
·
Marrocos xa amosou a
sua decepción.•

de empregos, críticas á corrupción
da Concertación, solucións case
máxicas para a sanidade, a educación e a inseguridade) e converteu en votos o medo á profunda
reforma.

O siléncio volverá acompañar .a
vida diária do país austral. Como
xa pasou desde os tempos de ilusión e dúbida alegre de Salvador
Allende, os chilenos volverán fechar a billa da memória. O próprio
presidente foi parco e elocuente a
un tempo no relativo ao futuro do
ditador. "Como presidente; farei
respectar o Poder Xudicial, sen
nengun tipo de interferéncia nel, e
farei respectar a Constitución nacional". Ese parece ser o camiño
que se vai seguir, incapaz de asumir diante da opinión pública intemacional o bochorno dunha Lei
.de Ponto final que acabe definitivamente coas esperanzas dos
parentes dos desaparecidos.

e

Primakov abandona
a carreira ao Kremlim

"'·

Parece que as eleicións
rusas do próximo mes de
Marzo van ter menos loita
da pre_vista. O actual
favorito, Vladimir Putin,
presidente en funcións e
berdeiro político de Boris
leltsin, ve máis expedito o
camiño cara á colítinuidade
do seu mandadoJogo de
que anunciase a sua
retirada levgueni Primakov.
O que tora primeiro
ministro e principal rival
para Putin renúncia á
presidéncia, mália que nos
inquéritos gozaba de
moitos apoios , para
pelexar pala presidéncia da
Duma. Con Primakov fóra
de xogo, o único duelista
que lle queda a Putin é o
comunista Guennadi
Zi.uganov. •

1
1
1
1
1
1
1
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1
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e.za, eJái,~

~.AAZ/UV

, 1 No "Escándalo das
1 Autopistas" (livro
1
1 publicado en 1974),
1 Pedro Costa Morata
1 probaba que a
1 Autoestrada do
,_ 1
1 Atlántico fora unha
1 estafa: a construción
1 por quilómetro
1 cüstara un 100%
1
1 máis e tiña un 50%
1 menos da calidade
1 dunha autoestrada
1 alemá. O Estado era
1
1 garante para a creba
1 da empresa, despois
1 do timo. Agora Fraga
1 ven amañalo: a
1
1 autoestrada será
1 negócio privado até
1 o 2023.

1
1
1

1 O O, lo/o da
1 povoación galega
1 terá acceso ao gas
1
1 natural no ano 2000.
1 Gas Galicia négase a
1 facer predicións
1 sobre a proliferación
1
1 do servizo no país. A
1 cantos nos collerá o
1 ano 3000 turrando
.... 1
dunha bombona?
1
1
1

1 Pérez Varela,

1
1 conselleiro de
1 Cultura: "o turismo
1 ten que ser motor da

saciedade que o voltaria facer.

Mais sobre
o Deportivo--Celta

Como se nos explica que estos
princípios humanitários non se tiveran en canta nos momentos
que se producía a represión no
noso país, cando govemos democráticos europeus recoñecian á
ditadura como lexítimo governo
de Chile, e asinábanse acordos
de venda de armas para os seus
exércitos e se compraban as empresas públicas a prezo de s~d~.
A maioria dos reproches en publico que se facian á ditadura non
eran máis que
meras accións
testimoniais de
parte dalguns, Tristura,
como novamente queda impoténcia,
demostrado frustación e
coas suas actuación s des- raiba contida
tes dias.
son os

No nº 914 da ANT inclúese un artigo, asinado por César Lorenzo
Gil, que parece escrito por un forofo do Celta máis que por un xornalista. A versión que dá do acontecido en Riazor é dunha parcialidade increíbel. Fai referéncia aos
insultos dirixidos á expedición celtista, pero oculta o comportamento desta. Nada di de que os siareiros que acompañaron
á
equipa viguesa
insultaron contundentemente OCelta, por
ao público co- moHo que digan,
ruñés, do mesmo xeito cafre non poderá
que os seus gañarnada
colegas dos
Riazor Blues. mentras non
Todos escoita- dispoñadun
m os, menos
Cªª-aL~Ore11_
ZO, os vivas ao

Despois de loi- sentimentos que
tar sen des- temosos
canso durante
vintesete anos, chilenos
as organizacións de familiares dos desaparecidos e dos direitos humanos, para que fose enxu~ado o ditador Pinochet polos cnmes cometidos, atópanse hoxe con que a
sua loita foi estéril e as esperanzas non poden ser realidade.

Q!>Lea~o~

contrastado.

Mar Exeo, ao
fallo de Djukic,
á "puta Coruña"... Demonizar un ha parte e esquecer á outra é sínto~a de p~
cialidade. Todo o artigo destila
esa tendéncia, con comentários
deformados que fomentan a violéncia. No balance final do partido
tala da cobardia dun árbitro que
se negou a botar fora a C?jalminh~
e Mostovoi, pero a reahdade fo1
quéexpulsou, xustamente, ao deportivista; non di nada de que o
único mancado do duro encontro
foi un xogador coruñés, Víctor,
nen alude ao posíbel penalti a este xogador.
Por outra banda, o artigo antedito
o que non fai é profundar nun aspecto fundamental do tema. No
momento de redactar esta nota o
Celta leva seis partidos sen gañar, con só 2 pontos de 18. Como se pode manter o repetido
discurso da má serte como causa
disto? Tanto en Riazor como no
resto dos encentras, o Celta moveu o balón, pero fallou en algo
esencial no futbol, o que marca a
diferéncia entre as equipas, a realización de goles. Como se pode
talar dun bon futbol fallando niso?
Esa caréncia, que mantén desde
o ano pasado, fará que o Celta,
por moito que digan, non poi da
gañar nada mentras non dispoña
dun goleador contrastado.

rrexido para a crónica da visita
do Deportivo a Balaídos. •

XosÉ LESTA
(CARRAL)

Principios
humanitários para
un asasino
Tristura, impoténcia, frustación e
raiba contida son os sentimentos
dos chilenos que agardabamos
que coa detención de Pinochet ?
16 de Outubro de 1998, se pu1dera procesar ao maior criminal
que recorda a história do país.
Co anúncio do Governo inglés de
poñelo en liberdade por "razóns
humanitárias'', estase tomando
unha decisión política que nada
ten que ver co proceso xudicial
que se estaba levando a cabo.

Esta decisión pode ter múltiples
interpretacións, pero desgrazaEn definitivam un enfoque "dedamente sempre son os mes- plorábel", que agardo sexa ca- - mos-os que saen impunes á ho-

ra de respostar ante a xustiza,
algunhas veces por estar secuestrada como ocorreu en Chile (até a detención de Pinochet
en London) e cando funciona interrómpense os procesos con
decisións. políticas para salvar a
un dos seus como neste caso.

T erán que conformarse con seg u e r recoñecendo os ósos e
despoxos dos seus familiares,
atopados en foxas comuns de
cando en vez.•

Nestes dias repétese até o cansazo nos médios de comunicación:
o proceso moral ao que está sometido Pinochet desde a sua detención; que daqui en diante terá
un antes e un despois no que se
retire aos direitos humanos; que
terá que funcionar un Tribunal Internacional para procesar a estos
criminais da humanidade ... , pero
todos sabemos que non existe
nengunha vontade política de
criar este Tribunal, porque non
lles interesa a alguns países, como os Estados Unidos, xa que na
maioria dos casos son os que
promoven e sosteñen aes ~aio
res criminais, díganse as d1taduras de Chile, Arxentina, Uruguai,
Brasil, ou son primeiros actores
como en Guatemala, Nicarágua,
República Dominicana, Panamá,
Vietnam, Iraq, Sudán, etc.

O Sr. Príncipe,
a cultura e os tauros

Os que loitamos para que faga
xustiza cos nosos mortos e desaparecidos, estarl)os tartas dos
triunfos morais, cando de verdade en último termo priman cutres intereses moi distintos aos
de facer xustiza.
Tivemos que esperar 25 anos,
para que só despois de a detención de Pinochet, alguns xuíces
se dignen admitir as nasas denúncias, ainda que na maioria
dos casos sexan arquivadas sen
máis trámites, por esta razón, e
non outras, sónanos a irania de
mal gasto, que o Governo chileno se atreva a dicer que a Pinochet procesarano no noso país.

CURRA, 41. SAN ADRIANDE COBRES (VILABOA)
TFLÉFONO

986 67 24 39

É unha ofensa á nosa dignidade,
que se argumenten princípios
humanitários para non conceder
a extradición dun criminal que
non se arrepinte dos actos que
cometeu, senón que repite até a

ÜMAR CONTRERAS FWRES

(A CORUÑA)

O concelleiro vigués Carlos Príncipe intenta convencemos que o
espectáculo consistente en coller
a un animal espetarlle toda clase
de obxectos para que sangue e
baixe a testa, atordoalo, burlarse
del e finalmente matalo diante
dun grupo de persoas que ~plau
den e "disfrutan" desa orx1a de
sangue, é algo que ten que ver
coa cultura. Saiba o Sr. Príncipe
que un dos grandes impulsores
deste terrorífico negocio foi Fernando v11 que de paso (que casualidade) tamén aproveitou para proibir a Constitución Liberal e
pechar as universidades. Non
estaria de máis recordarlle tamén
ao Sr. Príncipe que as leis e ardes ministeriais que regulan os detalles
deste delezná:· Sr. Príncipe a
bel espectácu- cultura non ten
lo levan a asinatura do dita- nada que ver
dar Francisco
Franco, moi coacrueldade,
interesado en co abuso nen
que o persoal
se rrcrnturizara" coa tortura das
a base de tou- persoas e
ros e futbol,
unha
dieta animais.
que, de paso,
producía uns
efectos "calmantes" moi do seu agrado.
A cultura, Sr. Príncipe, tainas
máis sensíbeis, máis civilizados e
axúdanos a desenvolver a nasa
intelixéncia. A cultura non ten nada que ver coa crueldade, co abu·se neA··ooa tortuFa das· persoas e
animais. Esforzámonos en incul-
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car aos nenos e as nenas valores
de toleráncia, de respeito, de
amor á natureza, pero cómo explicarlles que deben coidar e protexer aos animais e por outro lado
convencelos de que martirizar un
tauro e sometelo a todo tipo de
maus tratos até matalo é unha
"arte"? Eu persoalmente síntome
incapaz de facelo, simplemente
porque tampouco o entendo.

Nº918-ANOXXlll

adxudicou-lle un misterioso carné
do partido da gaivota azul ao rianxeiro (!} se vivise nos nosos tempos. E, para fechar tan selecto
grupo, o tótem da masa manifestante Diz Goebbels, quen, polo rolo ese de pluralismo, engadiu unha bandeira española ao acto, co
que a causa quedaba francamente cuca. Bilingüismo harmónico en
plan estandartes.

Gonzalo

ASri 2 MESES
DAS ELECiONS,

CA{DA
MASIVA

Os viciños e viciñas de Cabral
teñen todo o direito a esixir infraestruturas e servizos para o
seu bairro, teñen direito a progresar e a desenvolver todos os
proxectos que mellaren a sua
calidade de vida e a dos seus filias e fillas, pero permitir que na
sua parróquia se instale un edifício onde se vaian perpretar este tipo de actos tan cruentos ,
non ten sentido. As xentes de
Cabral merecen algo mellar.

ºº BLOQIJE

Por último, Sr. Príncipe , como
viciño de Vigo teño que dicerlle
que, desde o meu ponto de vista, o seu labor como político está facendo moitísimo dano a esta cidade . Un político pode ter
máis ou menos acerto nas suas
decisións pero o mínimo que se
lle pide é un pouquiño de ética,
algo que a vostede e ao negocio
das corridas de tauros lles falta
absolutamente.+
CONSTANTINO LoPEZ

(VIGO)

In memoriam
do Jenaro Marinhas
Este Natal levou-nos o derradeiro representante das lrmandades da Fala históricas e Presidente da Honra das 1F da Gal iza
e Portugal. Junto com Carvalho
Calero e Guerra da Cal , era firme impulsor da reintegrac;áo ortográfica galega no padráo comum galego-portugues.
Nado na Corunha, tora aluno de
Joáo Vicente Biqueira no liceu
Eusébio da Guarda . Na ado lescénciajá escrevia poesías e lía
autores portugueses como Ec;a
de Queiroz, Camilo Castelo Branco, Teixeira de Pascoais e Júlio
Dinis. E vinculara-se, desde o seu
início, lrmandade da Fala da
Corunha, criada em 1916, colabrando mais tarde com o Cfrculo
de Artesáos e com~ndo a conhecer ali a inteletualidade galega.
Publicou poemas na revista Vida
Gallega, e come9ou entáo a escrever teatro. Foi Presidente da
Mocidade Galeguista, que mais
tarde colaborou com o Partido
Galeguista na propaganda do Estatuto de Autonomía. Nas tertúlias
do Café Galicia coincidira com
Luís Seoane, Vilar Ponte, Plácido
Castro, Otero Pedrayo, Casteláo
e outros vultos do galeguismo.

a

outras ficam ainda inéditas}.
Continuou a sua formac;áo literária len do autores gal egos -(mesmo em castelhano, como Vallelnclán), portugueses (como Aquilino Ribeiro, Raul Brandáo, Fernando Namora, Ferreira de Castro , Miguel Torga) e brasileiros
(como Uns do Rego, José Veríssimo, Jorge Amado, Guimaráes
Rosa), e o basca Unamuno. Colaborou em publicac;óes da emigra<:(áo argentina, como a revista
Galicia, e formou parte do Conselho de Administra<:(áo da malograda revista Teima. Apresentou
a obra teatral A Revolta ao Prémio Casteláo deTeatro Galego,
instituído pela Associac;áo Cultural "O Galo" de Santiago, que
gganhou, e foi-lhe publicada junto
com várias outras sob o título de
Monifates, posteriormente encanadas na sua maioria. Outras
pec;as de teatro suas sáo: A serpe, A Obriga. Publicou também
narrativa: A festa do Cheneque,
A vida escura, Maria-Felízia. E
numerosos ensaios, sobre Manuel António, Carré, Lugris, Casteláo, Pondal, e naturalmente sobre a questáo ortográfica, que o
preocupava fundamente.
lngressou na Real Academia
Galega em 1978, e demitiu-s
edela em 1990, após a morte de
Carvalho calero, por considerar
que aquela instituic;áo pretendía
criar normas ortográficas castelhanizadoras. Pertenceu associac;áo cultural "O Facho" desde
a sua fundac;áo, foi sócio de
honra da Associa9áo Galega da
Língua e membro da Associac;áo
de Amizade Galiza-Portugal, vi ce-presidente da Comiss{ao para a lntegrac;áo da Língua da
Galiza no Acordo Ortográfico de
1986 e 1990, colaborador de
rvistas e publicac;óes diversas:
Nós, Agália, Cadernos do Povo,
Luzes de Galiza, Temas do Ensino de Linguística, Sociolinguística, A Nossa Terra, Cadernos
da Escola Dramática Galega.

a

Estudou na Escala de Comércio,
mas ao estourar a Guerra Civil
foi mobilizado como sanitário no
bando rebelde, destinado trente das Astúrias, depois hospitalizado, e finalmente foi operário
na Fábrica de Tecidos de Júbia,
militarizada. Depois da guerra
participou na fundac;áo da editora Galáxia e da revista Grial, na
que publicou pec;as teatrais e relatos entre 1952 e 1977. (Salientems aqui que boa parte das
suas obras foi escrita antes da
guerra e enviada e enviada a
editores por amigos seus como
Mar!no Dónega, sem o seu controle Qrt.9.~ rMi 9q;~~ ,q ~ ~, _.ml}i) 9-~·:11 '. No outq?º· ~~)~UA.· lG>n.9~ r'{i99'Ie-

a
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cebeu as homenagens da AGAL,
das IF, da ASPG, a adesáo da
mocidade reintegrcionista, e o
respeito de todos aqueles que,
dentro e tora da Galiza, trabalham pela dignificac;áo da nossa
língua. Fica connosco, bom e generoso. A pátria lembrará. •
CARLOS DURÁO

(LONDRES)

O monicreque
Castelao
Cincuenta anos despois de morto, Castelao convertiu-se nun pano zarandeado nun simples cabo
por forzas políticas contraditórias,
nun xogo con moito de infantil. O
político rianxeiro é hoxe unha figura con tanta carga simbólica
que acaba por ~star desprovisto
de contido real. E como se o eco
superá-se á voz. Para a maior
part!3 da povoación deste Estado
de Animo, Castelao é, como moito, unha figura con lentes e un cigarro que asoma nos cadros dalgunhas tascas vocacionalmente
galeguistas. Pero para os dous
grupos que, con tensión hooliganiana, se reuniron o venres en
Bonaval a causa era diferente.
Aos que chegaron ás 12 h. caracterizaba-os unha certa sensación
"este-es-mi-chaval". Embutido na
bandeira tradicional distinguia-se a
bambeante silueta de Fraga, antigo ministro-censura hoxe reconvertido a gardián das eséncias
célticas e perpétuo início (e meio e
fin) de telexornal. Nun despilfarro
de velocidade e condensación his1tórica logrou misturar a figuras
aparentemente tan dispares como
Murguia, Montero Ríos e o próprio
homenaxeado, a quen suporíamos orgulloso de tqn ilustres compañeiros de viaxe. A vez explicaba
a teoría da relatividade ou como
unha minoria equivale a unha secta. Non podían faltar próceres da
nación como Pepe Cuíña _(pavimenta-me, versión Pinto d'Herbón) quen, hai algun tempo nun
~alarde. q~ · Ji>f9$P.~GiQQ· sjqol 9?i~9 l
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Cando este Ninguén saiu
grupo marchaba, case sen descontento:
tocar-se apa- Tansóun
receu o relevo.
Ainda así al- despistado que
guns compa- tivo que marchar
ñeiros, como
Encarna ou coa ilusión no
Lores, aproveipeto, sen ver o
taron que pasaban por ai e seu ollo de vidro
empalmaron.
asinado polo
Os rapaces da
estreliña asal- autor, pois
taron o Panteón co mesmo traballo abando
entusiasmo tiñaxacon ~ 01 "
dos seus predecesores. resistir os tiróns
Beiras volveu de ambos e
nun dia tan sinalado ao seu dous lados da
tema predilec- corda
to e lembroulle a Fraga a
época de cando estaban cos maus. Como placas tectónicas, os grupos friccionaban-se á vez que evitaban
coincidir no mesmo espazo. Clásicos irrenconciliáveis doutros
tempos, como Bautista Álvarez e
Camilo Nogueira, aparecían no
mesmo extremo da corda. Solícitos, atendían os xornalistas de
Tele 5 coas suas capciosas e
sempre enigmáticas preguntas:
"E que se sinte nun acto coma este?". Saúde e Terra, queremos
supoñer, anque Encarna, cun
vestido menos chamativo que o
do 25 de Xullo, volcada na tarefa
institucional, reprimía as perguntas que agramaban no seu inte-

economia porque
ternos un sector
primário reseso" (el di
ráncio). E que ten de
reseso o lacón de
Sárria, as patacas de
Bergantiños e da
Límia, o gado e o
leite, o albariño e o
1 viño de Valdeorras?
Comerá nun
McDonald,s o
Conselleiro?

Un xuízo por

r
1
1
1

1
1
1

trapich.eo inaugurou a
nova Audiéncia de
Santiago. O diário de
Compostela calif ícao
de triste_estrea de
pouca monta. O novo
líder do CDS, por
exemplo, visitaba, por
cutres motivos, a
capital. Hai que
programar a xeito,
con figuras que
poñan os bancos a
tremer.

Con rosários de
vidrb enganaba
Colón aes habitantes
das Antillas na
primeira viaxe. ~a
segunda, xa .non llos
querian. Os rusos
están a viver a
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Colón.

Quen programa as
visitas guiadas ao
Museu de Pontevedra
para alunas dos
.institutos? Comezan
polos petroglifos e
rematan no 2000 en
vinte minutos. O
legado de Castelao
recebe -na visita un
tempo proporcional
ao trato que lle dan
no Museu, miserento
e case clandestino:
un minuto.

·I La Voz de Galicia
1 incita á compra do

1

Jl

.

:.,.~+"":

1 novo suplemento
1 dominical Mujer de
1 Hoy (non ia ser en
1 galega, vaites, vaites),
1
1 con este comentário:
1 "Agora, tanto ten que
1 eles lean antes o
1 diário. Ti saes
1
1 gañando". Un diário
1 pode ser unha fábrica
1 ·modernísima con
1 ideas do século x1x.
1
1
1
1 "A povoación
1 europea preocúpalle,
1 sobre todo, se suben
1
1 as accións das
1 eléctricas ou baixan
1 as de Repsol, e non a
1 reforma das
'-1
#

1 constitucións", explica
1 Mayor Oreja. O
1 ministro da policia
1 pensa coma os

1
1 atracadores: é máis
1 importante a bolsa ca
1 vida.+

CANTINA ~
MEXICANA

RUA MARTIN CODAX
VIGO

A

rior: "E cando chegará alguén da
Família Real?"
Ao final, como todos cumpriron
co típico e cantaron o hino (boa
resonáncia a da igrexa, por certo)
ninguén saiu descontento. ·Tan
só un despistado que tivo que
marchar coa ilusión no peto, sen
ver o seu olio de vidro asinado
polo autor, pois traballo abando
tiña xa con resistir os tiróns de
ambos e dous lados da corda.•

Suso Sanmartin

AMELHOR
DEFESAÉ
O A .C HAQUE.
1

X.E. VICENTE - M.ª G. GlJERREIRo
(MILITANTES DE ÜALIZA NOVA)

Asoc.iacións
de Viciños
AS demandas e reivindicacións en.
-matéria de mellaras en infraestrutu ras, culturais e de- calquer tipo
para conquerir maiores cuotas de
· benestar para os viciños da parróquia, o bairro ou aldea, son cuest i ó ns fundamentais que
hai que agradecer ao asociacionismo ci- Aparticipación
dadán e máis cidadán activaconcretamente
- ás Ásociacións na vida pública
de Viciños, de encóntrase en
ai a importáncia que teñen vilascomo
este tipo de Riveira de capa
entidades viciñ ai s, desgra- caidaeson
zadamente ca- moitasas
da vez máis
desprotexidas Asociacións de
por parte dos Viciños que se
poderes políticos que as ven constituiron.
como
unha
clara "competéncia" dos intereses corporativistas ou de partido de cada Concello, Deputación, Consellaria ou Ministério.
A participación cidadán activa na
vida pública encóntrase en vilas
como Riveira de capa caída e son
moitas as Asociacións de Viéiños
que se constituiron hai alguns
anos e hoxe están sen vida organizativa algunha en favor de entidades do_utro tipo, como culturais,
recriativas, xuvenis, deportivas, de
xubilados, de amas de casa, e outras que .son moito máis subtnisas
ao poder estabelecido xa que dependen bastante das axudas económicas das diferentes administracións para a sua supervivéncia.
Por isa cando un escolta, que nas
poucas asociacións de viciños
que hai hoxendia, xurden problemas pola loita do poder interno da
mesma ou por motivos "ideolóxicos", entre asociados, ou bandos
enfrentados por rencillas persoais,
un sinte tristura xa que o que se
consegue é perder credibilidade
saindo como únicos prexudicados
os próprios viciños e a parróquia.
Calquer asociación de viciños débese aos seus asociados e os viciños de todo o povo, xa que as
mellaras que grazas a ela se conquiren repercuten en benefício de
todos, velai a importáncia de que
exista unha verdadeira "paz social" entre todos os seus integrantes, independentemente dos
seus diferentes pontos de v!sta e
as discrepáncias, sempre necesárias e positivas. Cando isto se
converte, co transcurso do tempo, en litíxios ou enfrontamentos
constantes o mellar é depurar
responsabilidades ou ven desligarse da mesma constituíndo outras entidades semellantes, pois
de perdurar esa situación a merma do poder da asociación é evidente. Non só perden os sócios
enfrontados ou os diferentes ban-

dos ou grupos de viciños senón
que se prexudiqa a todo o pavo.•

XosÉ MANuEL PENA
.
(RIVEIRA)

Libros e
nova teconoloxia
Todos somos conscentes de
que a tecnoloxia é o futuro, sen
dúbida algunha, e da necesidade que ternos dela: mentres que
na literatura obsérvase unha especialización, no sector editorial.
Asi que en tempo moi próximo a
maioria poderiamos ler os libros
por médio do ordenador, con só
pulsar unha tecla, e sairá ante
nós na pantalla. E ai onde discrepo, porque deste modo moitas librarías comezarán a desaparecer
dunha maneira vertixinosa. Non
serán moitas as avantaxes que
produza este cámbio.

É imposíbel renunciar ao pracer
que un sinte, cando un pasa as follas dos seus libros independentemente de que sexan máis novas
ou non tanto. Relelos tantas veces
como faga falla, observar as suas
ilustracións con detimento ... e por
supost(), poder
levalo a onde
queiras: un libro, un tesauro. Os cámbios
Quen non disfrutou algunha
vez das obras
de Carlos Casares, Xosé Miranda ou Risco... perdéndose nas suas
páxinas e mergullándose nas
histórias que
nos cantan.

serán radicais.
Non podemos
deixarqueo
novo milénio se
asome sen unha
pronta reflexión.

O que agora parece lonxano, chegarase a implantar debido á informatización das nasas vidas. lsto
únese ao problema que supón a
especialización fronte a demanda,
que seguramente adaptaráse aos
gustos da maioria.
A parte positiva é que este soporte xogará un papel importante
nos traballos de investigación,
sen necesidade de mobilizarse.

O mercado galega neste ámbito
é restrinxido, por desgraza, e se
non se amplia a oferta e non hai
unha normativización lingüística
do galega non seremos quen de
aplicalo no sector antes mencionado. Se ·non se conciéncia do
uso do galega unha parte da nasa cultura morrerá. Os cámbios
serán radicais. Non podemos deixar que o novo milénio se asome
sen unha pronta reflexión.
En homenaxe a Castelao, citarei
unha frase que resume sabiamente o que aqui quera expresar: "O idioma é unha obra de
arte feíta con amor, con dor e
con ledicia polos nasos antergos
que nós temo-la abriga de adaptala ás características do naso
tempo" Debemos entón evocar o
pasado para proveito do futuro .+
ARANTXA SERANTES

(FERROL)

Frontismo e
constuczón
nacional
O Frontismo na GaJiza representa
na prática a confluéncia de diferentes ideoloxias, e as organizazóns
que as representan, que asumen
Galiza como unha realidade nacional nun contexto agresivo para
o seu desenvolvimento. A organizazón que nuclea esta estratéxia
no País é o BNG, na mesma conviven partidos que completan un
abano ideolóxico que vai desde o
liberalismo (PNG) até o comunismo (UPG), pasando por socialistas, socialdemócratas (EN, UG); e,
por suposto, tamén figuran militantes independentes, afiliados somentes ao BNG. Os independentes conforman a maioria da base
social do Bloque, ainda que o seu
número vai reducindo-se paulatinamente. A sua capacidade de influéncia centra-se na dimensón local e comarcal e é raro a sua incursón no eido ideolóxico da organizazón salvo honrosas excepzóns, ademais son sabidos os casos de militantes que para levar
adiante as suas propostas tiveron
que agrupar-se, Colectivo Avante
(xa disolto), ou conformar un partido, Esquerda Nacionalista, que recolle vellas aspirazóns de Socialis-

mó e Nacionalismo, procurando un
espazo ideolóxico que o BNG ainda non introducira. Queda claro
pois, que para tirar conclusóns a
análise ten que centrar-se nos partidos e non nos independentes, astes son unha masa social crítica
que nalgun momento terán que
definir-se ideolóxicamente.

Pois ben, parece difícil que organizazóns tan dispares no ideolóxico
poidan cadrar nunha mesma, a soluzón pasa pala elaborazón duns
princípios políticos asumíbeis por
todos na sua maioria: antiimperialismo, internacionalismo, defensa
da cultura galega... Da xeneralidade dos mesmos ,tamén se desprende a transitoriedade na história política de Galiza para unha organizazón asi definida. Ainda asi,
está claro que un marco políticoideolóxico como este ten, ao final,
que traducir-se en cuestóns concretas e soluzóns para a cidadania. Cuestóns e soluzóns, que tras
unha análise global das mesmas,
pode-se tirar a conclusón de que
ca paso do tempo vai-se asumindo
a socialdemocrácia como ferramenta válida de transformazón ;
eis, pois~o cerne equilibrador dentro da organizazón: aglutinamento
a redor do éxito eleitoral que vai
proporcionando esta estratéxia.
Mais non nos enganemos, mentres para uns a asunzón desta política se encadra nuns parámetros
ideolóxicos perfectamente favorábeis á mesma, para outros supoñen un choque ideolóxico só asumíbel debido ao antes debandito.
Asuma-se entón sen medo, que
frontismo e transitoriedade histórica van xunguidos por definizón. É
a organizazón frontista a casa comun do nazonalismo e é a fronte
o mellar xeito de acomodar tendéncias e ideoloxias a redor dunha patriótica comunión de esforzos, até acadar o obxectivo último
que poderia ter o nome de Soberanía Nacional,
ou se cadra tamén extender
simplesmente A
t,
unha conciénsuma-se en on
cia nacional de sen medo, que
seu á cidadafrontismoe
n ia galega,
causa que o transltoriedade
BNG está en
moi boas con- histórica van
dizóns de aca- xunguidos por
d ar . Como?
Grázas á sua definizón.
condizón fron tista, a cidadan ia
galega
adscrita a un amplo abano ideolóxico pode ir achegando-se á organizazón, de xeito que non é inasu m íbe I cuotas eleitorais, por
exemplo, superiores ao 60%. Momento no que o BNG tampouco
teria moito sentido.
}

Xa por último.• queda claro antón
que a estrutura organizativa a redor da idea de frontismo é a óptima para o país, transformar o
BNG nun simples partido político
non só racharia co denantes escrito, senón que tamén coa tradizón máis vigorosa e efectiva do
nacionalismo de fin de século.
Ademais, quedan no ar estas preguntas~ Un partido político está
moito máis acoutado ideolóxicamente, a que idea se adscribiría
este hipotético partido?; consecuentemente do anterior, cantos
estarían cómodos nese novo marco?; cantos sectores da poboazón galega quedarian sen unha
opzón nacionalista asumíbel por
eles, relegando-os ás forzas políticas españolas?•
SALVADOR SUAREZ VILASUSO

(PENE)

1
(

f

V

e
u

é

·.GuieirQ·.
CULTURAL

A NOSA TERRA

N2 918

-Manuel Femández Álvarez
'mata' a Forcadela e gaña o Espiral Maior
'Son poeta como resultado do estudo da literatura', afirma
Na estela
de Manuel António

-0- C. VIDAL

Era a primeira vez que o prémio
Espiral Maior se abría a poetas
con obra publicada e o nome do
gañador resultou ahondo coñecido. T rátase de Manuel ForcadeJa, poeta, crítico, estudoso da literatura e tamén narrador, escritor enfin que pertence a aquel
grupo que comezou a publicar
por volta dos oitenta e tiña como
lema "escreber como se este país
estivese nonnalizado". En Morte
do fadista o poeta cámbia os seus
postulados, reflicte o paso da mitocrítica á psicoanálise lacaniana
porque, segundo afirma, nunca
concebiu " a poesía fóra do estudo da literatura, é na teoría literária onde aparecen as ideas
máis luminosas. A figura do poeta vai asi asociada á do crítico".
O xuri que premiou a Forcadela
estaba composto por Xosé Alvárez Cáccamo, Xavier Baixeras e Miguel Anxo Fernán Vello.
Comezaban os anos oitenta e
Manuel Forcadela publicaba Ferida. acústica de río, o seu primeiro
poemário. Virian logo O regreso
das ninfas, O varredor en outono e
Profecia, o seu último libro lírico
que viu a lus hai agora oito anos.
T amén é certo que Forcadela
coida que non "merece publicar
tanto. Neruda é un poeta de dous
libros. Teño sido máis frfvollo
noutros xéneros pero en poesía
son severo". "Profecia foi un libro
tremendo, sacado a navallazos de
dentro, sen ningunha lixeireza.
Debeume producir un esgotamento que coincidiu co paso da
mitocrítica á psicoanálise aplicada á literatura que é onde agora
estou", explica o escritor na orixe
deste novo título Marte do fadista
que emparenta tamén coa própria morte de Forcadela, o pseudónimo que lle deu vi.da literária.
"A comprensión de Lacán cambiou radicalmente a mifía perspectiva e ao mesmo tempo alegrouse, como se me tirasen un
lastre de enriba. Chámome Manuel Femández Álvarez pero Forcadela foi un grande invento. É o
xogo entre o je e o moi do que fala Lacan que tamén se dá aquí.
Cando mato a Forcadela síntome
feliz e ai morre como criación de
min mesmo. Morre porque atopa
a santidade atea da que fala a psicoanálise, o indivíduo que se
converte en analista" engade,
botando man da teoria filosófica
que tanto lle acae para dar conta
do seu momento poético.
Reflicte así arredor da linguaxe,
do poeta como dominador das
palabras que se decata do baleiro
que hai detrás. Do finxidor por
obriga ao atoparse cun mundo
de símbolos que nada ten que
ver coa realidade. "O poeta recoñécese ·COmO falso porque é
un finxidor. Todo o que elabora
é mentira, como dicia Pessoa.
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Este é un libro que está contra a
poesia e a figura do poeta e quen
o fai é un poeta. T rátase dun xogo sarcástico, dunha sorte de paradoxo no que un poeta nega a
poesía" defende, da mesma maneira que ten reflectido sobre o
tema en case todos os seus poemários, nunha sorte de metapoesia da que el gosta falar.
Manuel Forcadela, o poeta que
"morre fusilado no entardecer
dunha praia báltica despois de se
despedir da sua esposa" como relatou en O regreso das ninfas (1985),
morre agora de novo como o fadista e faino no sentido de entender a poesía como "reconstrucción dun mesmo. Poderiase definir como a evocación dunha vida" mentras coma o final dunha
composición na que explica precisamente aquilo que é a poesía:
"remata recuperando a imaxe de
min mesmo de cativo a primeira
vez que usei pantalóns nenos e me
afasto asubiando da casa".
En Morte do fadista agroman os
seus temas obsesivos, grandes

cuestións na que a lírica se ten recriado desde sempre. Asuntos corno o do fracaso, o erotis~o, a
rnorte, a própria poesia ou os
grandes momentos da vida que
mesmo poden ser instantes cotiás
que "logo se idealizan e se literaturizan". O poeta sube pola viguesa rua de Urzaiz e atopa a Baco. Comezan unha conversa delirante cando unhas mulleres piden espazo para pasar mentras
Baco responde: "siléncio señoras,
estam<?s a debater o porvir da poesia". E tamén a sua forma irónica
de achegarse aos mitos, resposta a
aquel "movemento de alegria"
que atopou na tooria e que agora
plasma nas suas criacións. Mentras fa.la de poesía, os versos vanse
confundindo coas explicacións.
Cada argumento atopa unha proba poética, como se encadrase
petfectamente nun proxecto ideado. Afirma, por exemplo, que lle
interesa a poesía canalla -"facer
poesia de discursos politicamente
incorrectos, por exemplo, da fala
dun cabrón"_ e comeza a recitar
"Trata de brancas", o poema no
que dá voz a un mafioso.

Dos gregos
aprendín que ríos e regatos
Dos gregos apiendín que. ríos e regatos
Son deuses que abandonan por veces os seus pazos
E gozan con vagar camiños e meandros,
Regueiros e fervenzas, torrenteiras e saltos.
Así que non me enganas, oh Miño derrubado
No límite do inverno, alá no fin de Marzo,
Que sei que te apresuras, que sei que vas de paso,
A ollar polas ribeiras, nas árbores dos campos,
A dádiva de Abril, os galanos de Maio

~
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Recoñécese Forcadela no grupo
_de p0etas que publicaron as suas
primeiras obras a comezos dos
anos oitenta. "Eramos, de certo,
un grupo, o carácter gregário
era absoluto". O poeta considera que a sua aposta respondía
tamén a unha situación de
grandes espectativas na que a
autonomía sorprendia con
avances impensábeis e podían
facer _confiar nuQ_proceso p_rogresivo que logo resultou ter teito. "Queríamos facer a literatura
que teria calquer país, escreber
como se houbese normalización
era a consigna pero esa pgstura
estaba xa no manifesto Máis alá
de Manuel António. Agora
continuo asumindo o mesmo.
Non podemos limitar de antemán a temática da nosa literatura. Non creo que a xeración
dos máis novos faga nada que
non fixeramos xa nós. Incluso a
volta que -se percibe en moitos
conpoetas cara actitudes
testatárias non é novo. En O regreso das ninfas teño un poema
que se chama "Todos somos Nicaragua". En ningun momento
esa traxectória perdeu de vista
que formaba parte dun momento social. Tiñamos presentes de
onde eramos e a quen pertenciamos" anota a respecto da sua·
xeración literária.

máis

Manuel Focadela ten ideado ün
programa que fai versos. Entende
as posibilidades do ordenador como se dunha ferramenta máis se
tratase, da mesma maneira que se
tira dun poema alleo ou dun diccionário ~de sinónimos. "A arte é
concepto e as máquinas non teñen concepto, non se trata dun
proceso de substitución" defende
mentras acusa a "tecnofóbia" que
atopa na cultura galega. "En Internet xógase o futuro da nosa
cultura, ali poderemos emitir daqui a uns anos 300 canles de televisión se queremos. A web necesita contidos galegos" alerta quen
ten desde hai ben tempo unha
páxina própria na rede.+

Trata de brancas
.Xa sei que non che importa a miña empresa.
T ampouco os automóbiles que guío.
Nin iate, nin cabalos, nin mansións.
Prefires conversar cos camareiros.
Tamén co conductor da limusina.
Acaso todo isto ha de custarche
A cara, a mocidade, mesmo a vida.
Depende só do día en que resolva
Tornar a decisión.
Agora doume conta do meu erro. ·
.Xamais debín deixar de andar con putas.
Do poernário ~dor Morte

ero fa.dista

Pracas azuis
~ RAMIRO FONTE
~parexidas

por toda a cidade,
visiblemente situadas nas fachadas
de moitas casas, as pracas azuis
circulares, lembran en Londres os
personaxes sobranceiros que
habitaron nelas. Son, certamente,
unha marca da memoria da cidade e
para as persoas qµe, coma min,
cometen decote o pecado venial da
mitomanía, un motivo para
disfrutar das descubertas. Guíomepor elas como se fosen marcas sutís
no mapa inconmensurable da
cidade (as grandes cidades son
tamén xoguetes poderosos) e con
elas reconstrúo unha zona íntima
dun mapa sentimental que, en
certos casos, xa estaba na mifía
memoria anteriormente. ¿Cantas
veces as cidades máis alleas xa son
nosas por telas lido nas novelas ou
visto nas películas?

~nha

das últimas pracas que .
puxeron foi a de Alfred Hitchcock,
murpreUJcre--ond1~.,....,.rr,.,..-,~~~--1

Alfred pasou a ser unha das sombras
dos personaxes de Kensington.
Outras ilustres sombras que tamén
vagan por Kensington a un ou dous
kilómetros á redonda de onde eu
vivo (non todas teñen pracas azuis)
son Ezra Pound, T. S. Elliot,
Chesterton, Bela Bartok, Francis
Bacon, Carol Reed ou Freddy
Mercury.

~ o costume de ler os nomes

dos personaxes de tódalas pracas
que atopo nos meus paseos por
Londres. Sucédeme que me esquezo
de onde viviron os grandes políticos
e-os homes de estado e
normalmente fixo nese mapa
sentimental que boceta a miña
memoria, os lugares relacionados
cos artistas e os poetas, anque
tampouco rexeito os dos
navegantes, exploradores ou
arqueólogos de sartegos exipcios.
Cando paseo con alguén gusto de
exercer o papel de cicerone deses
lugares cotiás dos artistas. Por
algunha praca puiden coñecer o
nome dun escritor ou autor de
teatro; por algunha outra saber, por
exemplo, que en Londres viviron
por un tempo Cavafis ou Mallarme.
Ou que Jimmi Hendrix-¿quen
podía sospeitalo?~ ten unha praca
que lembra o seu paso por Mayfair,
unha das zonas máis despóticas pola
súa poderosa elegancia.

~ondres, que é unha cidade de
fiestras indiscretas ( ás veces as
cortinas abertas dos salóns déixanos
ver unha aristocrá_tica pinacoteca
de Bacons ou Warhols) puído ·
inspirar esa poética da olladá e da
observación minuciosa deste que
agora sei que foi ·u n dos meus
veciños ilustres. Esta mañá busquei
a praca que lle puxeron en
Cromwell Road, que indidualiza,
entre outros edificios de monotonía
eduardiana, a casan~ que viviu
moitos anos, antes de marchar á
terra de promisión e as piscinas de
California. N esta avenida con
moito tráfico, nun piso alto, a salvo
seguramente das olladas indiscretas
doutros veciños, puido, este
fetichista maior, exercer todo o
dereito a mirar indiscretamente o
mundo dos afectos humanos, onde
estes xa fan fronteira coas·doces
perversións. +
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• Máis de cuarenta ponentes no Congreso Crutelao de Rianxo

·: Perto de trescentas persoas
participarán no congreso
: Castelao, que se celebra do 25
ao 29 de Xaneiro en Rianxo,
organizado pola consellaria de
Cultura. Francisco Femández
del Riego, Xosé Manuel

!

Salgado, Xesus Alonso
Montero, Avelino Pousa
Antelo, Pilar Garcia Negro e
Carlos Paulo Martínez
Pereiro, entre outros,
participan no congreso. Cada
unha das xotnadas centrarase

nun aspecto de Castelao: os
días 25 e 26 estudiarase a eua
faceta como escritor, o 27, o
seu labor como pensador, o
28, a sua actividade como
artista_s e o dfa 29, a faceta
humana.•

...........................................................................................................
•Os Papeiros
entregan
,,, .
os premios

Lobo de Cinema
Os gañadores dos prémios Lobo de
Cinema, que entrega anualmente
o cineclube Os Papeiros, recibirán
o seu galardón do vindeiro V en,
res 21 de Xaneiro na Casa d~Xu,
ventude de Chantada. A escultu, ·
ta feíta en madeira polo artista
Tino e unha maceta cun acivro
serán entregadas a Emílio Franco
Barros, pala sua curtametraxe La
puerta, a Manuel Balcárcel, .polo
seu reportaxe ''Uyuni, o deserto
salgado", e ao programa "El Esca,
rabajo Verde", da duas de TVE.
Os prémios Lobo de Cinema
intentan promover a criación au,
diovisual vencellada á defensa do
meio ambiente e convócanse pa,
ralelamente ás xomadas de cine,
ma e ecoloxia que desenvolve o
cineclube.•

.' __ _J

• Alteriuitiva
2000, teatro,
música e danza
en Compostela

.\,.;_

O primeito festtval alternativo
de Teatro, Música e Danza en
Compostela celébrase do 16 de
Febreiro ao 4 de Marzo. Organi,
zado palas salas Nasa e Gaúín en
colaboración con La alternativa,
de Madrid, o festival ábrese coa
danza da compañia marsell~sa
"ltinerrances",'que trae a Com,
postela duas coreografías. Poñe,
rase en marcha tamén unha "alternativa" ás leituras con dous
autores galegas en escena: Gus,
tavo Pernas e Miguel Sande.
"Cambaleo Teatro", de
Aran.juez, entra no programa
coa peza Diálogos en el paraiso, e
"Matci.rile Teatro", con Teatro
para Camaleóns. A alternativa
"Fora de Série" consiste en catro
sós de ~atro bailarins: Orlando
Ortega, Paloma Díaz, Francesc
Bravo e Félix Lozano. •

•Üutra
distinción para a
produtore:i da
Coruña- Esfero bite
O vídeoclip que a produtora co,
ruñesa Esferobite fixo para o tema
Bai.l.ando do duo Astrud resultou
gañador do N Festival de Cine de ,
Xóvenes Realizadores, celebrado
en Zaragoza. O vídeo, que se gra,
vou na Coruña, fo¡ realizado por
Xoán Lesta e Belén Montero,

O pazo de papel é o novo espectáculo que estreou o 17 de Xaneiro a com,
pañia Teatro Buratini no coléxio público Santa Maria de Xeve, en Pon,
tevedra. O espectáculo de contacontos e marionetas está incluído na
campaña de teatro e animación á leitura que leva a cabo a editorial Ana,
ya e está baseado en dous relatos de José Zafra e Gianni Rodari. O vin,
deiro 24 de Xaneiro estarán no coléxio público de Mallón en Nigrán, tras
pasar por Forcarei e Lugo. Antes de que remate o mes estarán en BaiD'
na, Maside, Bentin e Ames. Pablo Suárez, na- dirección, e Larraitz
Urruola, actriz e coordenadora de actividades, forman "Teatro Buratini". +
que xa gañaron outro primeiro
prémio co seu vídeoclip Dualidad.
do músico galega Prozack. •

•EnMerza
homenaxean
aNovoneira
O Auditório da Casa de Cultura
de Merza acolle o Sábado 22 un,
ha homenaxe a Uxio Novonei,
ra, na que participan a sua viuva,

Elba Reí, e os escritores Manuel
Maria, Bemardino Graña,
Miguel Anxo Femán, Vello e
Salvador García Bodaño, nun
recital que se celebra a únha me,
nos ~uarto. Despois, Celso Para,
da recitará poesías de Novoneira
acompañado por Miguel Lustres
ao acordeón. A cantante ·
Pilocha actuará antes de que se
planten no recincto da Casa da
Cultura dous castiñeiros. Por úl,
timo, celebrarase un xantar con
polbo, cameiro ao espeto e por,
quiño á brasa, que custa duas mil
pesetas. Máis información no

• Virxílio Viéitez
no Pazo da Cultura de Pontevedra
O Xoves 20 inaugúrase no Pazo da Cultura de Pontevedra a exposición
de fotografia ''Virxílio Viéitez 1955/65", que recolle 150 fotografías do
autor. Organizada pala Fundación Caixa Galicia, a ~ostra céntrase no pe,
riodo que comeza cando Vieitez, tras aprender o oficio en Cataluña, che,
ga de novo a Soutelo de Montes onde se estabelece profisionalmente. O
traballo, os bailes, a chegada dos titiriteiros ou os velórios foron retrata,
dos por Virxíllo Vieitez, cuxa obra, tras pasar pala última edición da Bienal. de Fowgrafia de Vigo, xa visitou outras cidades como Madrid e Paris. •

986,583544, polas mañáns, e no
608,244262, polas tardes.

Heaney recitará poesía acompa,
ñado do gaiteiro Liam

O'Flynn.+
Asimesmo, o Mércores 19 os
CAP organizaron un acto,home,
naxe a Novoneira na faculdade
de Filoloxia da Coruña. Unha
mesa redonda e un recital come,
moraron o setenta aniversário do
nacemento do poeta. •

• Reivindican a
Labarta Pose para
o Dia das Letras
Constituíuse en Baio, na Coruña,
·unha comisión para reivindicar a
memória do escritor Enrique La,
harta Pose, nacido nesta vilano
ano 1863 e finado en Barcelona,
no 1925. Considerado por esta
comisión como "o persoeiro máis
xenuino da xeración troiana",
reivindican <liante da Real Aca,
demia Galega que a sua figura se,
xa homenaxeada no Diadas Le,
tras Galegas. Autor de numerosos
poemários, cantos, pezas teatrais
e artigas xornalfsticos, Labarta
Pose relacionouse coas figuras li,
terárias do seu tempo, admitindo
Curros Enríquez que era o seu
mestre na arte poética.•

• Caixavigo e
Ourense reune
aos. escritores
Entre os meses de Xaneiro e
Maio, nas cidades de Vigo e Qu,
rense celebrarase un ciclo de conferéncias nas que van participar
23 autores. O ciclo, organizado
polas caixas de aforras, vai contar
con dez sesións en cada cidade,
participando dous autores xuntos
que debatirán cuestións como
"Que vai pasar cando non haxa
libros?", "Cal debe ser o papel dos
escritores en Galiza?", "Calé o
estado actual da literatura?". Car,
los Casares, Xurxo Souto, Gonza,
lo Navaza, Xosé Neira Cuz, An,
tón Rodríguez e Alfonso Álvarez
Cáccamo, entre outros. Só partí,
cipan duas autoras no ciclo: An
Alfaia e lolanda Castaño. •

• Núñez, Budiño,
Berrogüetto e
Dhais no festival
de Glasgow
Até o 31 de Xaneiro celébrase o
Festival Celtic Connections, en
Glasgow, contando no seu pro,
grama con catro actuacións ga,
legas. Xosé Manuel Budiño su,
biu ao escenário o 15 de Xanei,
ro e repetiu o 18 con Deaf Seppherd; Carlos Núñez fíxoo como
cabeza de cartaz o Domingo 16
de Xaneiro. En canto a
Berrogüetto, comparten escená,
rio con Shooglenifty o 20 de Xa,
neiro e voltan actuar o 22 nun
local. O grupo lalinense Dhais,
pola sua parte, actua tamén dous
días, 29 e 30 de Xaneiro. Outros
convidados neste Celtic Connec.,.
tions son Kepa Junkera, Sharon
Shannon, Wolfstone e Davy Spi,
llane, entre outros. Durante o
festival o Nobel irl"andes Se~mus

• Calo Lourido
- o premio
,,, .
gana
Blanco Torres
"Comos de difunto" é o título
da obra coa que Francisco Calo
Lourido ven de gañar o lil Cer,
tame "Roberto Blanco Torres",
que convoca a asociación cultu,
ral O Meigallo de Cuntis. Para o
autor, que situa o relato na vila
do Porto do Son, é a sua primei,
ra experiéncia no campo da na,
rrativa. Ramón Caride Ogando,
pola sua parte, fíxose co segundo
prémio polo relato "South Star".
Os prémios entréganse o Sábado
22 de Xaneiro na Casa da Cul,
tura de Cuntis. •

• Folc e narrativa
trip--hop en Lugo
polos saharauis
Xuntáronse o Xoves 13 de Xanei,
ro no pub Clavicémbalo de Lugo
catro grupos para participar nun
concerto para a povo saharaui. El,
viscrisw Furious Machine, o grupo
formado por Santiago Jaureguízar,
Xermán Viluba e Arturo Vaque,
ro, puxeron en escena o seu estilo
de "narrativa trip hop", mentres
as outras tres formacións:
Brandian, A oolta do agro e Vento
e Juja, amosaron o seu facer no te,
rreo máis tradicional. •

Plácido R. Castro.

• Primeira
conferéncia anual
'Plácido Castro'
A Casa da Cultura de Vilagarcia
acolle o vindeiro 25 de Xaneiro a
1!! Conferéncia Anual "Plácido
Castro", que pretende recuperar a
figura <leste galeguista nacido en
Corcubión, que viviu un tempo
na vila arousá e que exerceu co,
mo redactor e realizador para a
BBC. Xomalista e tradutor, Castro foi ·o responsábel de relacións
externas do Partido Galeguista.
Nesta primeira conferéncia, orga,
nizada polo Instituto Galego de

Análise e Documentación Interna,
cional, o ponente é Femando Pé,
rez,Barreiro Nolla, quen falará de
· "Irlanda e as novas formas da vi,
da internacional". Pérez,Barreiro
Nolla reside en Londres desde
1963, traballa como profesor uni,versitário e en diversos
organismos das Naciáns Unidas.•
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canta de libros
queiroas e de toxos non grandes,
Dornbate, a calada esfinxe, leva

Dólmenes
da Costa
da Marte

case dez anos secuestrado, non
o podemos contemplar, non
podemos disfrutar del ( alguén
pode imaxinar un monumento
simbólico cuberta de pl5Ísticos,
a Dama de Elxe.. para os espa,
ñois); dólmenes con pinturas
totalmente abandonados enfre
a maleza co,
rno Pena Cu,
berta, nen ,
gunha sinali, Nuns
zación.
tempos

Título: Arquitectura megalítica da Costa da
Morte. Antas e mámoas.
Autor: X.M ~ Lema Suárez.
Edita: Asociación Neria.

Son rnoitas as facetas e inquie,
tudes sobre as que traballa Xo,
sé Mª Lema Suárez, rnoitas de,
las encarniñadas a dar a coñe,
cer e dignificar o abundante
patrirnónio cultural das terras
que forman a denominada Cos,
ta da Marte. Sua é a irnpresio,
nante catalogación da arte reli,
xiosa da Terra de Soneira ou os
numerosos e espallados artigas
sobre os hórreos ou outros ele,
mentas da arquitectura cha,
macla popular, corno os Batáns
do Mosquetín, agora no carni,
ño da recuperación; recente é a
história do castelo de Virnianzo
e dos Moscoso de Altarnira e
moi fresca está aínda unha guia
do megalitisrno na Costa da
Marte.
Lema Suárez non é un arqueó,
logo, pero para o caso é o mes,
mo, porque os arqueólogos ape,
nas din nada novo desde hai
dez anos, e non o din porque o
elemento que pode dar á inves,
tigación noves aportes, a esca,
vación, está como mal visto
pola administración. Non hai
escavacións, só aquelas feítas
de urxéncia e sen escavación
non se poden aportar n~vos co,
ñecementos. Polo tanto neste
traballo último de Lema Suárez
non se aportan dados (non os
hai) que acendan novas luces
sobre este fenómeno tan irn,

Casota de Freáns. Berdoias (Vimianzo).

portante na nosa história e no
naso presente, corno é o mega,
lirismo, esas grandes e milena,
rias pedras que tanto nos atra,
en e fascinan.

É este un libro de divulgación
que pretende dar a coñecer un,
ha parte importante do abun,
dante patrirnónio megalítico
das terras da Fisterra. Un libro
importante porque se non co,
ñecemos o que forma parte da
nosa paisaxe cultural mal o po, demos entender, valorar e res,
peitar. Divídese o libro en
duas partes:. nunha primeira fai
unha síntese, breve e concisa,
do que é o megalitismo, apor,
tando un vocabulário básico e
rematando cun epígrafe signifi,
cativo: ¿abandono do patrimó~
nio megalítico galega?, no que
recolle as últimas polémicas so,
bre o estado da cuestión da ar,
queoloxia galega, arqueoloxia
que alguns (Acuña Castroviejo
dixit) calificaron de virtual.
Unha segunda parte está dedi,
cada a facer un percorrido po,
los monumentos megalíticos da

Costa da Marte. Prirneiro fai
unha aproximación xeral por
cada unha das carro Terras
que forman parte desa supra
comarca que é a Costa da Mor,
te, para despois deterse máis
polo miúdo nos doce monu,
mentas máis significativos, co,
mo poden ser Dombate, Pedra
Cuberta, Arca da Piosa, Pedra
da Arca ou Parxubeira .. En ca,
da unha destas aporta un mapa
da sua situación, cómo chegar
a el, fotos e planos, a cronolo,
xia, descrición e outros datos
como lendas. Esta segunda par,
te remata cun outro epígrafe no
que resalta a divulgación que
estes monumentos teñen no es,
tranxeiro pormédio de divulga,
cións científicas.
Ao meu entender a importán,
cia desta guia vén dada polo
abandono no que se atopan es,
tes monumentos significativos
do megalitisrno, non xa destas
terras, senón do país e do mega,
lirismo europeu. Dombate xa
non está poboado en redondo de

montesío estrame,/de pequenas

É este un li, nos que se
bro que pre, pregoa que
tende cha, o turismo
mar a aten,
vainos salvar
c10n sobre
un ha parte da miséria é,.
importante este, un libro
do noso pa, que nos
trimónio ar,
queolóxico, invita a
sobre
ese tomar
máis monu, conciéncia
mental, pero
tarnén sobre donoso -.
ese
outro património.
máis integra_,
do na paisa,
xe, como as
mámoas que, por mor dunha eu,caliptización e das pistas sub,
vencionadas para recoller votos
e sufragar campañas partidistas
con diñeiros públicos, desapare,
cen baixo os dentes das grades
dos tractores.
Nuns tempos nos que se pregoa
que o turismo vainas salvar da
miséria é, -este, un libro que nos
invita a tomar conciencia do
naso património como unha
parte do noso fondo cultural que
decididamente nos pode axudar
a construír con dignidade o pre,
sente.+
MANUEL VILAR

Poesía absoluta
Paisaxes do baleiro resulta ser un diá,
río da resurrección, un poemário de es. peranza. A sua autora é a xornalista
Eva Veiga, que xa escrebera anterior,
mente Fuxidíos, e que recolle neste novo libro a experiéncia da morte, a das
portas pechadas, pero tamén da percura
da luz, do encontro cuns brazos_abertos.
Publícase en Ablativo Absoluto, a co,
lección de Xerais, na que tarnén se enmarca O sangue dos árabes,-de Lino
Braxe. O autor fai unha homenaxe á
cultura' árabe através de figuras como
Ornar Khayyarn ou Ibn Zaydum. Versos
saharauis, palestinos e beduínos para
acadar todos os destinos posíbeis. t

Documentos
para a História
Carlos Méixome Quinteiro, o responsábel de Textos e Documentos para a
História Conte~oránea de Galicia,
non quer entrar en valoracións sobre os
feítos acaecidos durante o
século que remata
pero si aportar as re,
flexións doutros persoeiros. Este manual,
aparecido en
Edicións do Cumio,
dividese en seis gran,
des capítulos: O gran,

de éxodo, A ilusión re,
publicana, A longa noite
de pedra, O éxodo euro,
peo, A transición e A
autonomia. Non só do,
cumentos senón datos e testemuñas dos
protagonistas ilustran o devalar do séc~,

loxx.t

Barbi pon palabras
ás suas obras
A Deputación de Pontevedra ven de
editar un volurne qo que o artista, Jorge
Barbi, acompaña cos seus textos a unha
selección de obras próprias. Asi o autor
nos explica que os seus ob,
' xectos atopados
proceden da costa
de rochas entre A
Guarda e Cabo 5¡,
lleiro; lugar pouco
accesíbel onde os obxectos quedan esque, ~
ciclos e, sen embargo,
perduran. Máis de se,
tenta obras entre as
que-se atopan as inter,
vencións na Bienal de
Pontevedra, no CGAC ou en Huesca. t

A traxectória
da esquerda
"A esquerda constitue unha identidade
colectiva e, como tal, fai referéncia á es-

fera subxectiva. Quen se consideran e se
proclaman~esquerch-forman ese con,

glomerado subxectivo, por inais que
en moitos casos custe distinguilos da direita". Eugenio del
Rio fa¡ esta afuma,
ción no comezo do
seu traballo La
izquierda. Trayectoria en Europa occi~
dental, publicado en
T alasa. Recoñece non
acreditar no tópico da
"crise da esquerda" pero reflexiona sobre o
seu percorrido durante o último século. t

_;...
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Ü COQdeL
Na Gaits
Revista de música folc e
tradicional

·"

N2 9. Agosto-Decembro 1999! Pre¡ie 475 pta.
Dirixe: Carlos Corral.
Campo da Festa.

·-.

O poeta e
,, .
a memoria
.··Histórica

~dita:

Neste número, o grüpo tradicion~ gaÍego
Fuxan os ventos protagoniza unha entrevista, na que comentan a sua evolución
musical e os cámbios producidos na música tradicional
desde o ano da
sua criación,
1972. Ramón
Casal escribe
un estudo sobre a
utilización da
madeira na
elaboración
de instrumentos musicais.
O músico Alberto Conde
é entrevistado co gallo da saí~a ao mercado do seu novo disco, Celtrqpolis. De
fóra da Galiza, cobran protágonismo unha entrevista con María del Mar Bonet,
unha das voces máis importantes da música mediterránea. De Astúries chega o
grupo Un cuentu de trasgos. •

Wahwah
N 2 11. Xaneiro- Marzo 2000. Prezo 175 pta.
Dirixe: Rubén Iglesias.
Edita: Campus Magazine .

1_J

....

,

A actualidade musical en todos os estilos
compón a base deste número. Oeste xeito
tefien cabida exposicións relacionadas
coa música, como a Lost in sound que se
oferece no
Centro Galega de Arte
Contemporánea de Galiza, en
Compostela;
fálasede
grupos pro- .
mesa que
comezana
facer os
seus
primeiros
traballos,
caso de Cormorant e
Hijos de Caín. Os novos traballos de grupos galegas xa coñecidos como Os papaqueixos e Xacarandaina tamén están recollidos. No panorama internacional,
toman protagonismo a Fundación Tany
Manero, Rage against the machine, O artista antes coñecido como Prince e TomJones, entre outros. +

Tttulo: Crónica do espanto.
Autor: X.MªAlvarez Cáccarno.
Edita: Espiral Maior.

Circunstáncias de fora e de dentro téñenme permitido ser leitor
da "Crónica do espanto", de Xo·_ sé Mª Álvarez Cáccamo, antes
de que a obra entrara no prelo e
cando a sustáncia criadora dos
seus lumninosos e irados versos
compuñan o crescendo valeroso,
cheo de compromiso, dun edifício en construción, aberro para
min, pero pechado momentaneamente para outros. Esta "Crónica d-o espanto" que Álvarez
Cáccamo concebiu como unha
homenaxe aos asesinados polo
fascismo durante a guerra civil e
como unha acusación eterna aos
seus asesinos, hai meses que esta
nas librerías na _edición que Espiral Maior füm da obra babeo o
título de "Os cadernos da ira" e
onde se recollian ademais outros
dous poemas reeditados para tal
ocasión: "Prego de cargo.s"
(1991) e "De mañá que medo"
(1993) obras que, a pesares de
ter contidos distintos a ''Crónica
do espanto" nacron dun mesgio
lume vindicador.
Certamente, en "Crónica do espanto" asistimos a unha poética
do compromiso que reflite, como
poucas veces se ten feíto na nosa
poesía contemporánea, non só a
conciéncia moral e como política
dun autor pegado ao seu tempo
histórico .e á memória esquencida
do seu povo, senón tamén o maxistério e rigor criador dun dos
nasos altos poetas actuais.
Porén, no~ vou determe na análise crítica dos textos e pouco
direi da sua excepcional corrección formal nen do milagre poético que xurde da sua leitura
vando comprobamos o xeitó excepcional con que o criador é
capaz de harmonizar unha 'Corteza exterior tráxica e aterradora,

nica do espanto" o poeta pronidiamente obxectivábel, cun
horizonte subxectivo, fondo e
pón unha apaixoada chamada
para rachar coa amnésia cómagachado, cáseque invisíbel pero
plice qué n2$ qubceron impar os
sentido e percibído no território
que escribiron esa história ofiinterior da próptia -palabra poética. Xosé Luis Méndez Ferrin
cia, que rouhou nomes e acochou e"'3<.etrrpfos, oferecendonos
no espléndido limiar con que se
tamén un comovedor e radical
abre o libro achégase con moita
máis autoridade ca min á análise
esforzo de recuperación da mecrítica do texto. Pola contra si
mória perdida e soterrada nos
que me interes areferirme aqui
longos cuarenta anos de ignoao que eu sei de Pepe Cáccamo - mínia e de dor. Recuperación
da memória e anulación da ame da sua ira p9ética.
nésia non só para restituírlle o
nome e o ser ás cítimas, senón
E sei, primeiro de nada, que a sua
para por ao carón os dos verdué unha ira caseque biolóxica, orixinária, primixénia, xenética,
gos. Porque-xunto ás vítimas do
horror e da barbárie, nun berro
herdada do pasado familiar e da
mesma história do seu povo. Unamplo, ní9io, valente, concreto
e veraz, Alvarez Cáccamo proha ira necesár ia
e
de
clama o nunca antes dito fóra
do campo especializado dos traconciéncia
histórica, de Asistimos a
ballos académtcos da disciplina
histórica.
compromiso unha poética
consigo mesXurden asi nunha "enumerción
mo eco país, do
negra" -en palabras de Méndez
que xurde no compromiso
alento criador que refl.icte,
Ferrin-, os nomes dos paseantes,
de Álvarez
dos torturadores, dos violadores,
comopoucas
Cáccamo codos asinantes de penas de marte
mo unha fer- veces se ten
en xuizos sumarísimos, dos fisvenza de dor feito na nosa
cais, dos cregos, dos xuíces, dos
por un pasado poesia
militares, dos gardas civis, dos
que se fai
policias, dos corvos negros do ticonstante- contemporá
ro na caluga ....
mente presen- nea, a
Convértese así a sustancia poéte na sua pró- conciéncia
pri a existéntica en matéria histórica de decia como ho- moral e
núncia e· de compromso, de forme e como política dun
re raíz política, para acadar a
poeta. E esa autor pegado
función obxectival dunha acta
ira poética
notarial ond ese recolle o horror
er,itrégaa Pepe ao seu tempo
e o crime dos asesinos. Non
Cáccamo co- histórico
aparecen en "Crónica do espanmo un acto de
to" nen a recuperción da memoria -"memória activa e arresolidariedade
universal para
pio/ como unha faca de salitre verde", en palabras do poeta- nen
ser compartida por todos e por
aparece tampouco o proceso de
todas e para que pronunciemos
con el os nomes e os apelidos dos
mártires e dos heroes, dos homes
e das mulleres que sofriron a despiadada e mortal dentada do fascismo. Nomeando ás vítimas e
dándolles protagonismo activo
no magma creador do seu compromiso poético, libéraas do esquencemento para darlles vida
eterna, histórica. Lembrando o
seu sacrifício e o seu exemplo devólvelles á vida que lles foi tan
criminalmente segada.

ruptura coa amnésia eterna, como proclamación dun acto de
vinga,nza. N ot\. ·
Do que esta a falarnos Álvarez
Cáccamo, é de que a reconstrución d amemória esquecida constitue un acto de xustiza, un acto
de xustiza reparadora para as vítimas asesinadas e un acto de xustiza inextinguíbel par aas mans
ensanguentadas dos asesinos.
En consecuencia é como un acto de solidariedade co poeta e,
sobre todo, por solidariedade
coas vítimas do espanto, non
me resisto a pechar este comentário sen reproducir alguns dos
versos que compoñen este extraordinário poema:

¡Onde amemoria xustl.I, aabriga trasparente
de grabar cunha brasa de alcatrán os nomes e
apelidos
de paseantes, l!erdugos, milit1.1res,
delo.tares, fiscais efalanxistl.IS,
señoritos dn noite, coroos do amañecer?

Frmu:isco Rodriguez alcumado uo Rabioson,
Fernando Lago Búa, Víctor LJs Quibén,
Manolo Sanjurjo, Rosendo Bugarín,
Benito de Haro, Rivera de Aguilar,
José Peñarredonda, José Tabeir6n,
Monseñor Reisiño, Paulino Lago Roig,
Martín Barbadillo, José Viador,
Joaquín Yáñez, González Vallés,
Pila Lasantes, Panchito Leal,
González Zaera, Antonio Rosón,
Manuel Díaz Vilela, Luis Rosón,
José Vila Fano, Pascual Pérez: Rosón,
Padre Nieto, Manuel Pérez Rosón,
Pancho Heroada, Fermín Pérez Rosón ...
A nómina macabra treme escritl.I
nas pizarras subterráneas dn noite.
Non haxo. esquencemento. +
CELSO X. LÓPEZ PAZOS

canta de discos

111

os pesadelos, a cantante bota man do
traballo de compilación de Aita Donostia e R.M. de Azkue, que aprenderon e recolleron as cancións que as
nais cantaban aos seus fillos. A mesma
Olatz Zugasti compón unha das catorce pezas do disco. Melodías que, xeración tras xeración, son escoitadas a
unha hora pracentera do día.•

Por iso, ao meu xuízo, en "Cró-

Caramella

Animal marcha

Revista de música i cultura
popular
2

N 2. Gener-Juny de 2000. Prezo 1.000 pta.
Coordena: Josep Vicent Frechina.
Edita: Tramús.

Esta publicación valenciana adica unha
atención moi especial ao ciclo de cantares do Nadal nos Países Cataláns. Tamén
se trata a evolución musical do grupo Al
tall, xa con vintecinco anos de
história. Outros
músicos que
desfilan palas
suas páxinas
son La Cobleta

de la selva, Julia Pastor e o
gaiteiro Ma. ties Mazarico,
entre outros.
No apartado
de etnografía
musical, Vicent Marí Palermet difunde a tradicional "can~ó pagesa"
das illas de Eivissa e Formentera; 'Roser
Reixach e Ramon Minoves fano próprio
cos "cantadors de Sobremunt". +

fiCC1óN

4. TAL VEZ

l. GRUPO

Espi-r:al Maior

Soños e cancións
de berce
3. CAC1Ql.JffM) E

ABELIANO
Xosé Cid Cabido

2. ÜMÉLLOR
FRANCÉS

DE B.AltCELONA
Bieito lgi,exas.

Edita: Elkarlanean.

Emílio Grandio.

5,. ELA,

Xerais

Título: Bulun-bulunka.
Grupo: Olatz Zugasti.
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-

ANosa Terra

.
MALDITA ALMA
Manuel Rivas.

·4. A POVOACIÓN

Galaxia

.

GALEGA NO S. XX
A. López e XJy1. Beiras

Laiovento

Galaxia
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5. A EMIGRACIÓN .

3. PENSÁ NAO

l. GALICIA, GALICIA

Alfonso Magariños
Laiovento -

Manue~Riv~

Anxo Angueira .
Xerais

Xerais

~

2.

ÜS PETROGLIFOS
GALEGOS
A. de la Peña Santos

ANosa Terra
Libraric1s consultadas: .
Cwtubcín (Vigo): Couccirn (A Conu1a). Índice (Ferro!). Michclcna (Pontcvedra).
Pcclreirn e~ Palavrn Perclucla (Santiago). Souto (Lugo). Tm·ga (Ourensc).
•

~

>

•

•

•

>...-

•

'

~

... ~ _.

T.h.lo: Usa ru fuerza.
Grupo: A.N .I.M.A.L.
Edita: Oro East W ese.

RKUÓNSNA
GN..IZADAII

MELANCOLIA
Xosé Carlos Caneiro.

a California

•

Fantasias e xogos de cativos ilus'tran os
temas recollidos no compacto Bulunbulunka, cancións de berce cantadas e
acompañadas pola arpa de Olatz Zugasti. Esta muller, admiradora da música celta ,como deixa percibir nos ama, ñas deste disco, estudiou desde pequena solfeo, piano, composición e arpa.
Para espantar

E, nas Antfpodas das cancións de berce, música para espertar. O grupq arxentino A.N .1.M .A .L. publica o seu
quinto disco Usa tu fuerza, "o máis pe. sado da nasa carreira", no que, entre
outras surpresas, interpretan o
Highway to HeU, de AC/DC, xunto a
Lemmy, o líder de Motorhead. "Para
calquer grupo do noso estilo, Lemmy é
un luxo", din. Estas doce cancións fo.
ron gravadas en Califómia, senda mesturadas por Chuck Johnson, que se
responsabilizou dos traballos de Deftones ou Sepultura, entre outros. O son é
roáis contundente, con temas como
Barrio Patrón, que dura menos de un
minuto, rendo boa parte de culpa o
novo "baterista" Andrés Vilanova. Os
arxentinos esperan introducirse en
paises de fala inglesa, sen ter que trocar de idioma. "Polo de agora xa nos
gañamos o respeito do público do estilo pesado", din. En Maio xiran polo
Estado para apresentar este quinto traballo. +
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Morreu o humorista Forxán
Vencellaba a xeración de Castelao e a de posguerra

A audácia
de retratarse

O pasado 7 de Xaneiro, finaba
en Madrid o humorista-gráfico
Xosé María Pérez Forxán
(Cons, A Coruña, 1923). Enlace entre a xeración Castelao
e a resistente da post-guerra,
colaborou asiduamente en La

Trivio: Helena Almeida.
Dala: Até o 19 de Marzo.
Lugar: CGAC, Santiago de Compostela.

A obra plástica de Helena Almeida ten moito de teatro. As
fotografías seriadas que retratan
o seu corpo ou partes del fan difícil o encadre da traxectória
desta singular artista portuguesa
da que o Centro de Arte Contemporánea expón unha mostra
antolóxica. Helena Almeida
convértese en suxeito e obxecto
de arte sen deixar por iso pegada
de narcisismo, mesmo senda a
própria artista o motivo único
sobre o que vertebra a sua obra.
Difícil definición daquilo que fui a
criadora lusa. A visión da sua obra
deixa ver un camiño no que se
conduce cara o grande formato e
evolue até atoparse co corpo enteiro, como deixan ver as suas últimas
criacións. Pero non é a fotografia
como obxecto estético e artístico o
que a autora revela. Helena Almeida non é unha fotógrafa nen se
define como tal. "A sua obra é realmente a posta en cena da sua necesidade de se comunicar" explica
Maria de Corral, a comisária da
exposición, e é desde ese postulado
desde o que se pode entender o
diálogo das propa¡tas da artista cos
espectadores, desde esa intencionalidade que a leva a formar e tomar
parte da propria obra.
Por veces bota man Almeida da
narratividade seriada sobre distintos momentos, cando se achega
ou se alonxa do obxectivo, cando
mostra a man aberta ou a tira do
foco, cando se converte en referente e medida do seu estudo,
deitada sobre o chan en distintas

Voz de Galicia, Atlántico Dia;
rio, O Norte, Finisterre, Can
sen Dono, Tempos N ovos, Sa;
poconcho e Xo!, entre outros. E
posuidor de Curuxa de Hon;
ra@, outorgada polo Museu do

Espafo espeuo (1982), fotografia en
preto e bronco, 286x132 cm,

posicións. A própria Maria de
Corral sinala que está <liante dunha proposta que ten elementos de
performance sen selo, que comparte rasgos do debuxo tratándose de
fotografia, que evoca a escultura
sendo un produto bidimensional
e que non pode deixar de sinalar
cara unha posta en escena con
ánimo de perdurar no tempo.
"O meu mundo é o meu corpo, e
é o meu corpo dentro do meu
estudo, e o meu carpo e o meu
estudo son os meus obxectos de
traballo, no canto do lenzo". As
palabras de Almeida son talvez
as que mellor podan definir unha obra, de facto, indefiníbel.
Unha aposta audaz que rebenta
por veces os critérios de demarcación artística pero que comparte cos espectadores a seguranza de estar <liante dunha proposta que fuxe da casualidade
por responder ao proxecto ideado por Helena Almeida. •

Humor de Fene. A sua obra
desenvólvese dentro dunha
paisaxe aparentemente costu,
mista e seguidora das fórmulas
de expresión da xeración ante,
rior, centrada en tres grupos
sociais, terratenéncia pseudofeudal e clero, labrego tradi,
cional e muller. Tal escenario
non impede que os protago;
nistas das súas viñetas ªfronten
temas alonxados do ruralismo
que tanto caracterizara aos grá,
ficos antecesores, senda quen
de criar un estilo harmónico
entre a realidade urbán e a paisaxe camponesa na que desenvolve a trama. A denúncia da
inxustiza social e a aguda
descalificación do envilecimento político que conteñen
as suas publicacións son causa
do seu "apartamento" dalgun
dos médios diários nos que co,
labora. Nunha sua autobiografía, defínese a si mesmo:
"Este retaco vello mide 1.60 m.
en zocos, é prostático, gotoso e
broncofarinxineo. Anda derreixado do espiñazo, da rileira, da croca
e dos cadrís, pero aínda lle vai res,
pondendo a calleira, por iso can,

do o invitan os directivos de Xo!
aínda come bogavante, bruño,
chocos, vieiras, xargo e ollomol.
T amén lle vai de segundo cabeza
de marrao e lacón con grelos. O
seu trago favorito é o viño.
Cando era soldado de Franco,
alá no 44, metíanlle bromuro
no rancho para que se lle non
puxera a caralla dura, pois parecía o burro logotipo ese da

portada de Xo! Agora toma o
viagra e non sai da Zamexuga
antropáusica.Ten un tratamento de un pin,
cho ao mes e unha pastilla ao
día para o mal da próstata, outra
pastilla para o ácido úrico, outra
máis para durmir e un suposito,
río para facer de carpo. Por den,
tro est-á mol, como foleco . Por
fóra está canoso"•

MARIA LAXE
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Castelao para os
viaxeiros de tren

•

1

A Nasa Terra e Renfe
promoven unha. exposición que
percorrerá as estacións ferroviárias
Os miles de viaxeiros que neste
ano apañen o tren nas estacións
galegas repararán nos paneis que
contan a vida e falan da obra de
Castelao. De xeito itinerante, a
exposición promovida por Renfe
e producida por A N osa T erra
dará canta, nos minutos antes de
comezar a viaxe, da vida e obra
do I).acionalista no ano no que se
comemora o centenário do seu
nacemento. Dos tantos chistes
que Castelao foco sobre o tren, a
bon seguro que os debuxos pendurádos ao pé dos andeis darianlle para máis dunha rexouba.
Os coristas debuxos de Pepe Carreiro fan prender a vista dos
que se achegan á
estación da Coruña, onde o dia
13 quedou inagurad a a mo.s tra.
Diante deles o
viaxeiro deixarase conducir polos
paneis para se
adentrar de forma rápida pero
precisa no perfil
de éastelao, nos
momentos rnáis
relevantes da sua
vida que deixaron ao país unha obra política e
cultural imorrente.
Converter os vestíbulos das estacións en sás de exposición para a
divulgación da obra do nacionalista permitirá que durante este
ano miles de turistas e viaxeiros
do país se acheguen á unha das
figuras máis relevantes do século
XX. Será pois primeiro a estación
da Coruña pero virán despois
Santiago, Vilagarcia, Pontevedra, Vigo, Ourense, Monforte,
Lugo e Ferrol, principais paradas
ferroviárias e destinos privilexiados das vias galegas.
A iniciativa de Renfe foi producida por A Nosa Terra, coa autoría de Xosé Enrique Acuña e Pepe Carreiro que materializaron o
proxecto adaptando os obxectivos de comemorar e dar a coñecer a releváncia histórica de
Castelao coas peculiaridades
dunha exposición que se tiña
que preparar para ser vista en
poucó tempo, coa urxéncia de
quen está de paso. Non por iso a
mostra perde contundéncia á
hora de debuxar o perfil do galeguista. Desde o seu nacemento
en Rianxo até a marte en Bue- nos Aires, a vida de Castelao
deixase ir nos paneis deixando a
impronta dg seu rexo compromiso co país. E asi que se destaca o
seu labor político xunto ás suas
faces de escritor, investigador ou
artista. Castelao coa cabeza gacha sentado nunha cadeira comenta nun debuxo de Pepe Carreiro: "As noites da rniña terra
. sempre me pareceron pequenas

para durmir, pero estas noites de
Badaxoz son longas e desesperadas, noites de afogo e pesadelo
nas que as paixóns se inflan e reventan, como vinchas, e os pensamentos caen mortos de tanto
voar, nas pozas corrompidas".
Carnifí.ando diante dos paneis os
viaxeiros vanse achegando tarnén á história do país, tanto corno a biografía de Castelao foi
permeábel a todo o seu tempo:
"O alzamento militar contra a
legalidade republicana e a vontade autonomista do pobo galega, refrendada coa aprobación
maioritária do Estatuto de Autonomía, deu ao traste coas esperanzas liberadoras. Castelao reflectiu a sua fonda tristura e o
seu comprmiso
, político nos ál.1
bunes de guerra
nos que se denunciou a barbárie que o fascismo deitou en
Galicia entre
1936 e 1939. Boa
parte dos seus
amigos foron fusilados ou encarcerados mentres
que el, como
tantos outros, viuse abrigado ao
exílio". Ao pé unha forografia do
nacionalista disertando nun dos
moitos actos públicos nos que se
puxo ao servizo dos ideais galeguistas e democráticos.
Amáis da exposición, Renfe repartirá entre os viaxeiros milleiros de libros nos que se recollen
os principais contidos da mostra
e unha cronoloxia que artella a
biografía do rianxeiro.

Para nenos e nenas
Os concellos de Vigo, Pontevedra, Lugo e Ferrol poñen á disposición dos rapaces a exposición
Castelao para nenos e nenas, producida tamén por A Nosa Terra.
A mostra recorrerá os centros de
ensino e servirá para que os cativos coñezan de forma amena e
cercana a pegada do nacionalista.
Para os máis novos é o próprio
Castelao o que dá conta da sua
vida. Ali está el explicando en
cada panel os principais momentos da sua vida e contándolle aos
cativos como foi transcurrindo
unha biografía á que moitos deles ainda non se teñen achegado.
Son tamén as suas autocaricaturas as que sirven de fío conductor dos distintos momentos que
compoñen unha mostrá na que
Castelao baila cos negros americanos ou detén un avión militar
coas suas mans. Debuxos de for- ·
tes cores de Pepe Carreiro que se
van mesturando por tantos outros nos que o próprio Castelao
retratou aos cativos do país.+
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Naciana1ismo Galego ,:,

O Reinn
de Galiza

Breve Historia do
Nacionalismo Galega

Historia da
Lingua Galega

Os trobadores do
Reinn de Galiza

Roberto
Blanco Tarres

Títulos de próxima saída: Breve Historia de Galicia; Breve Historia da Arte, Breve Historia do Século XX
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Casa natal de femando E. Quiroga Palacios en Maceda, antigo cuartel da Garda Civil, da que o seu pai era cabo. Á direita, fotografia oficial como Cardeal.

Femando Quiroga Palacios, biografia dun cardeal
Cúmprense cen anos do seu nacimento en Maceda
-0- SANTIAGO PROL

O destiño dunha persoa fíxao
ela mesma cos seus propios
feitos durante todo o período
da súa existencia, maiormente
no decurso dos seus anos de
infancia, adolescencia e mocidade. O punto matricial marca
fondamente a personalidade e
queda impregnado ao longo d~
vida. Esta máxima de Francisco del Riego é homologábel,
na súa integridad~, co perfil
do cardeal Quiroga Palacios.
Veu ao mundo o 21 de xandro
de 1900 ás qh. no antigo cuartel da Gardct Civil da V¡la de
Maceda. Supuxo o sexto e'derradeiro fillo ,para o cabo Francisco
Quiroga Alvarez e Teresa Palacios V ázquez. Recibiu o nome de
Fernando Euloxio na pila bautismal da Igrexa Arciprestal de San
Pedro de Maceda o día 23. Quedou orfo cando só contaba vinte
meses. Súa nai finou o 18 de novembro de 1902 con trinta e seis
anos. A mágoa pola ausencia
materna fará que -alentado por
seu pai- teña un culto especial
pola Virxe dos Milagres. Profesoulle cumprida devoción e fíxolle dúas visitas oficiais (setembro
do 64 e 69) como cardeal.
Pasou os primeiros anos de formación baixo titoría paterna,
pois, namentres exercía no corpo
benemérito, estudiaba para mestre. De contado exercería como
tal. Continuou estudios nos Maristas da capital ourensá. En 1911
matriculouse externo en Humanidades no seminario provincial.
$eguíu Filosofía e preferenciou
Etica e Historia do Pensamento.
En 1921 fixéronlle a tonsura e
vestíu sotana. Ordeouse sacerdote
en 4º de Teoloxía. Celebrou unha das súas primeiras misas na
igrexa parroquial de Maceda. Unha deferencia.deliberada para coa
vila que o vira nacer, á que segui-

rían outras até que presidiu o 28
de maio do 53 os actos nos que o
recoñecemos Fillo Predilecto.
Encetou tarefa pastoral de ecónomo en Campobecerros. Den,
de alí cursou 5º de Teoloxía. No
1923 foi coadxutor da igrexa de
San Domingos (Ourense). Defendeu na -hoxe extinta- Universidade Pontificia de Compostela a tese Dogma de -propagattio-

ne pecatti originalis nullo modo rectae rattioni adversatur ( 19 25) .
Obtivo o grao de doctor en Sagrada T eoloxía o 22 de maio.
Axiña desprazouse a Roma para
obter licenciatura en Sagradas
Escrituras. Na cidade vaticana
estudiou hebreo, grego, arameo e
materias relacionadas coa Biblia
e coa historia do Canon. Soubo
na Santa Sede da morte de seu
pai pouco antes de licenciarse en
xullo de 1928. Unha dor acesa
embargouno fondamente.
De volta o hispo de Ourense encomendoulle a parroquia de Razamonde. Simultaneou o cargo co
de catedrático no seminario. En
1930 o prelado nomeouno direc-

tor espiritual do seminario maior.
Ourense marcouno no seu achegamento ao galeguismo cultural.
Contactou cos membros máis ~
branceiros da Xeracián Nós. A finais dos vinte e, maiormente na
etapa republicán, asistíu a unha
tertulía na redacción de La Región
con Ricardo Outeiriño, Risco,
Cuevillas, Otero e Xaquín Lou,
renzo cos que logo se carteou. Co
patriarca a relación foi máis directa. A inmensa figura de Otero en
Compostela dende o 50 fuco que
compartisen mesa e mantel no
pazo arcebispal moitos dos sábados que D. Ramón non collía o
Cc;istromil cara T rasalba.
Co pseudónimo F. Pazos publicou interesantes colaboracións
en Logos, unha revista galeguista
de pensamento cristián. No nº
25 (xaneiro do 33 ), baixo o heterónimo Marcos remataba o artigo dicindo que o crego da aldea

non pode levar a cabo a súa misión
esencial, a súa abriga de ensinar o
evanxelio, namentres non o ensine
en galega. Exerceu dende o 1935
como rexente en Santa Eufemia
do Norte. Apoiou publicamente

Coas suas innás Matilde, á esquerda, e Amália, cara o ano 1'910.

o Plebiscito Estatutario do 28 de
xuño do 36. Chegou a declarar:

Castelao deixara escrito en Ca,
demos: O aba.de de Santa Eufe,

A dignidade de Galiza ten que
buscar e facer camiños que pasen
máis perto dos intereses do débil
que do poderoso.

mia, don Femando, cando lle ma,
taran aos seus carro sobriños dixo:
Se esta é a xustiza que se fai en no-me da relixión, eu racho a sotana.
E rachouna.

En xullo a senrazón apoderouse
da vida política e dexenerou naquela guerra fratricida e xenocida.
Quiroga decantouse polos perdedores. Ceibou da
cadea moitas persoas, aínda que nada puido facer polo poeta -amigo
de Benigno- Ma,
nuel Gómez del
Valle, fusilado o
11 de agosto. Tentou mediar co bispo para que non
fose executado.
Pasou con el a derradeira noite e sofrí u como o que
máis co fusilamento. Ernesto -o irmán- deixou esa
páxina inmortali,
zada no demoledor
relato Non cantaron os galos (Vieiras, nº 3). Quiroga
, sofríu unha fortísima depresión.
Apenas superado
o impacto, seguiu
mediando por outros condeados
até ben entrado o 1937. Soubo do
tráxico final de Benigno Álvarez
(tamén nacera no 1900 en Maceda). Quixeron acusalo de comunista por ser dos asíduos nos enterros dos que fusilaban. No seminario habilitou unha sección para
nenos orfos de presos e paseados.
Visitou e deulle diñeiro aos fuxi,
dos na periferia. Evitou moitas
martes e desaparicións. De cardeal contactou en Francia con exiliados relevantes contra o franquismo. Manuel Espiña -<:o gallo
do 25 aniversario do seu pasa~
mento- lembraba na Voz que

No 42 marchou pouco animado
a Valladolid como coengo lectoral da catedral. Editorializaba La
Región o 14 de xuño que, a súa au,
sencia deixou un
inmenso oco que

Quiroga
Palacios foi
o pnmeiro
arcebispo
dende a Idade
Media e
o pnme1ro
cardeal na
historia de
Galiza que
celebrou unha
misa en galega.

dificilmente se poderá ene her. Alí

impartíu docencia
no seminario met ropo litan o do
que foi director
espiritual e, mes,
mamente consiliario do concello.
O arcebispo vallisoletano Antonio
García -estivera
en Tui en tempos
da República- foi
clave para que
Quiroga se eleva,
se na carreira
eclesiástica. Por
bula pontificia, o
25 de novembro
do 45, foi designado
bispo
de
Mondoñedo por
Pío xu, que fixera o propio con
Tarancón para Solsona eco que
Quiroga mantería boa amizade
ao longo da súa vida. A nova do
nomeamento déralla por teléfono Borobó. En Mondoñedo realízou unha intensa obra social. Estabamos -recén arrasada Europanos anos da fame; os tempos máis
crudos da postguerra.

En Compostela quedara vacante a
caderia arcebispal por falecemento de Muñiz de Pablos. Preconiza~
do Ballester Nieto, finou de cancro sen tomar posesión. O 4 de
(Continua na páxina seguinte)

ANOSA TERBA

(Vén da páxina anterior)

xuño do 49 foi nominado Quiro,
ga Palacios de quen -segundo o
seu biógrafo oficial Gil Atrio- fi,
xo a presentación o, entón hispo
auxiliar, que resaltou a sua condi,.
ción de galego, a súa xuventude e
a súa laboura en Mondoñedo.
Fraguas reseñou que o novo arce,
hispo representaba, para todos nós,
a galeguidade e, para moitos, a es,
pranza do respeito ás tradicións, no--

vas realizacións e mellmas para a
Nosa Terra. Tivo que entenderse
coas autoridades civfs e militares
de dúas capitais de provincia, A
Coruña e Pontevedra, coas da de,
saparecida 8ª Rexión Militar do
Noroeste e coas de dous Cabidos,
o da catedral compostelá e o da
colexiata da cidade herculina. Lo,
go veu o pasamento de Castealo
no 50. Enviou un telegrama ao
centro galego de Buenos Aíres
manifestándolles o seu máis ínti,
mo pesar. Denantes recibira outro
cheo de afecto dos galeguistas exi,
liados na Arxentina.
En novembro do 52 viaxou a Ita,
lía. Recibíuno en audiencia Pío
Xll en Castelgandolfo. Cando
chegou a Madrid (día 29) ente,
rouse de que o pontífice xa o no,
meara Cardeal de Galicia (Cun,
queiro) con sede en Compostela,
onde exercería case vinte anos,
aré o seu súbito pasamento o 7
de decembro do 71, a vintecatro
días de fecharse a Porta Santa
daquel ano xubilar. Fulgurante
foi a súa carreira eclesiástica Es-tivo imada de azares positivos.
Quiroga chegou á cadeira mitral
de Santiago no intre oportuno,
porque estaba no sitio axeitado.
Sobranceou como un dos rnaiores
constructores e restauradores da
arquiciócese. Rematou a Casa de
Exercicios. Foi nomeado publica,
mente fillo adoptivo de CompüS'
tela (9+53). O 1 de marro bendi,
cíu a primeira pedra do Seminario
Menor de Belvís, que inauguraría
suntuosamente, cinco anos des,
pois co xefe do Estado. Nesa épo-ca creou, sostivo e colaborou co
Instituto de Estudios Xacobeos e a
revi ta Compostelanum. Puxo ao
dfa a biblioteca de San Martiño
Pinario e realizou unha inxente
rarefu pastoral por todo país.
Pr idfu, no espolón de Padrón,
a coroación de loureir dun oc,
toxenario Cabanillas como Poeta
da Raza, ao pé do monumento a
Rosalfa. Un Méndez FerrCn moi
xoven escoitarfa abraiado a fe,
rro, Aquilino e Otero. Despois
de entoar o Himno Galego, Qui,
roga rezou un Noso Pai pala alma
da autora de Follas Novas nun
acto moi comprometido para el.
Estabamos a 8 de abril do 58, no
clímax do Rexime franquista.
Designado 1º Presidente da Con,
ferencia Episcopal Española (28,
II,66), destacou nos tres Anos
Santos (54, 65 e 71) nos que re,
xíu a diócese compostelá, no fo,
mento das peregrinacións xacobe,
as (sen os desmedidos e, por ve,
ces, descafeinados incentivos ins,
titucionais de hoxe) e na arqui,
confraría do Apóstolo. Tiveron
relevancia os congresos marianos
de Santiago, Coruña e Ponteve,
dra, as semanas de estudios mario,
lóxicos -tema do que era un afer,
voado estudioso-, as misións po,
pulares e a súa constante preocu,
pación polos máis desprotexidos,
para os que construíu vivendas so,
ciais coa venda do Sanatorio de
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Conxo á Deputación. Aportou
quince millóns da época para Cá,
ritas, sete para vivendas de cregos
e outros sete para obras de benefi,
cencia. Logrou que ampliasen o
aeroporto da Labacoia co pretexto
dunha hipotética visita pápal. T ª'
mén que se iniciase a reconstruc,
ción e reposición dos instrumen,
tos do Pórtico da Gloria.
Representou á Conferencia
Episcopal nos tres sínodos de
bispos celebrado.s en Roma (67,
69 e 71). Participo u nos cóncla,
ves para a elección dos pontífi,
ces Xoán XXIII e Paulo VI. Inter,
víu no Concilio Vaticano 11 que
o marcou definitivamente:
membro da comisión preparato,
ria, da técnico,administrativa e
vicepresidente da comisión das
lgrexas Orientais. Foi Legado
Pontificio para Filipinas e, case
ao remate da súa
vida, impulsou os
traballos preparatorios do Concilio
Pastoral Galego.

33

... ternos que conquerir o Rexurdi,
mento dunha nova Galiza e acadar
a axuda que precisan os máis des,
favorescidos do Noso País. Foi
nomeado Académico de Honra.
Quiroga é, xunto con Xelmírez e
Fonseca, unha das figuras máis
egrexias da Historia da lgrexa
Galega. Con· moita influencia,
discrección e humildade, non era
o inmobilista que certos sectores
quixeron ver. Sostivo certa rela,
ción con Franco, intensificada
nos veráns de Meirás, coa abriga,
da visita ao Príncipe da Igrexa a
Compostela. Aínda que tentaron
agacharlle da súa biografía o pasa,
do anterior ao 37, non estaba mal
visto polo poder. T arancón tam,
pouco. Os dous inxeríanse no na,
cional,catolicismo imperante.
Sería impensábel outra cousa,
cando menos nos anos cincuenta.
Home de acción
máis que de pensamen to, era in,
mensamente po,
pular e un dos
que mellar coñe,
cía a realidade do
país. Dende o
Concilio Vatica,
no n foi dos car,
denais máis aber,
tos. O seu derra,
deiro 25 de xu,
llo, diante de
Franco, expresou
as súas máis fer,
ventes oracións
por esta entrañá,

Quiroga falaba un
galego elegante,
cheo de nobreza
expresiva (Filguei,
ra). Promoveu aliturxia no noso
idioma aínda que,
para algúns colecti,
vos que trataron de
presionalo (UPG
incluída), xogou
un papel serodio.
Sempre mantivo,
bel Galiza que
segundo Francisco
tanto necesita e
Carballo, unha
pastoral de preocu, Quiroga Palacios como Arzobispo. que tanto agarda,
para que os seus
pación intensa por
numerosos fillos
Galiza e foi dos que
que están fóra,
evoluíu cara formas
poidan regresar
dialogantes. Auto,
rizou aos bispos iffi,
aos seus fogares e
para o máis que
pulsasen a homilía
imprescindJbel de,
en galego aínda
senvolvimento da
que o integrista de
Nosa.T erra.
Ourense, T emiño
Sainz, negouse ini,
cialmente. Prohi,
Pouco antes do
seu pasamento
bíu que se publica,
promoveu unha
sen artigas sobre o
resolución (18,rxtema no xomal La
Región. V ario ere,
71) pola que a
lgrexa Católica
go leron unha ho,
milía contra a re,
pedía perdón pola
,..,
,,.
súa actitude na
presión pola folga
Guerra Civil: Re,
estudiantil do 68
coñecemos humil,
na Universidade.
demente e pedimos
O gobernador civil
perdón porque non
quería procesales a
soubemos ser ver,
todos. Quiroga me,
dadeiros ministros
diou no asunto.
da reconciliación
Optou por desau,
torizalos publica,
no seo do noso pobo dividido por un,
mente na prensa
ha Guerra entre imuíns. Non se fi,
como mal menor. Así a cousa
xo pública aínda que tivo 13 7 vo,
non foi a máis nun intre moi poli,
tos a favor por 78 en contra. Fer,
tizado, no que se encadeaba a conández Santander menciona que
tío a todo o que se movese. No 69
a resolución indixestouselle a
logrou que se puidese empregar o
Franco, xa que logo, supuña un
galega na liturxia. O Misal tradu,
acto de contricción que o dicta,
ciclo do Latín no 68, fora revisado
dor non estaba disposto a asumir,
en Sobrado dos Monxes por Pipois mantivo até o remate da súa ñeiro e Casares, entre outros gale,
vida que a cruzada fora unha loita
guistas e intelectuais.
do ben contra o mal. No 1960 o
cardeal xa comentara: Ao sangue
Quiroga Palacios foi o prii:neiro
derramado, había que engadirlle,
arcebispo dende a Idade Media
con urxencia, a humildcule, acom,
e, mesmamente, o primeiro car,
prensión, e o deber da ecuanimidadeal na Historia de Galiza que
d.e. Ese perdón foi o xesto cierra,
celebrou unha misa en galego.
deiro de Femando Euloxio Quiro,
A data; o 15 de xullo do 71 en
lria Flavia coa asistencia de to,
ga Palacios; un bon e xeneroso
nado no seo dunha familia mo,
das as autoridades civís e milita,
res de Galiza. Conmemorábase a
desta en Maceda, que debe ser estudiado coa distancia necesaria,
restauración da Casa,Museo de
Resalía. Ao Gobemo e ao Vati,
sen certos prexuízos esteriotipados
cano non lle agradou aquel xese na dimensión qu~ coidamos, se
to. Con dobre linguaxe dixo:
merece.+

Home
·de acción
máis que de
pensamento,
era
inmensamente
popular e un
dos que mellor
conec1a
a realidade
do país.

O galega deixa de ser a
única língua europea sen
dicionários de inglés e latin
Galaxia e Xerais tesponsábeis da edición
ca, "partir da fonética do galego
é máis fácil para aprender inglés,
e non vexo razón para complicar
ese proceso".

O galego era a única língua eu,
ropea oficial que até o de agora
non tiña diccionários de latin e
inglés. Os traballos de Benigno
F. Salgado e Xosé Carracedo
veñen de rematar con esta si,
tuación e contribuen á criación
dun corpus de materiais até
agora escaso a pesares de ser
tan necesário.
O profesor Beñigno F. Salgado
é o autor do Diccionario Ele,

mental inglés,galego/ galega-in,
glés que ven de publicar Xerais.
O proxecto naceu hai dez anos
a raiz da sua estadia como pro,
fesor en Inglaterra, con an,
terioridade tiña traballado na
sección lingüístka da TVG e
entendia a necesidade dun ma,
nual que puxera en contacto as
duas línguas, sen necesidade de
subordinar o galego a unha lín,
gua intermédia. "Se a normali,
zación no ensino se vai levar
adiante hai que ver por que
materias se pode avanzar e eu
considero que é adecuado ca,
miñar polas línguas estran,
xeiras" afirma Salgado.
Adecuado para o ensino e ta,
mén para unha comunicación
cotiá co mundo de fala inglesa,
o novo diccionário, ao seu ver,
contribue a "relacionarse co
mundo de forma máis directa"
en especial cando, segundo indi,

Tamén a necesidade de comu,
nicar o latín co galego foi o
que impulsou a Xosé Carrace,
do a elaborar o novo diccionário que ven de publicar Galaxia . Na introducción destaca o
profesor da Universidade de
Santiago que o galego era até o
momento . a única língua im,
portante europea que non tiña
unha publicación <leste tipo.
Segundo anota, a existéncia
dun diccionário de latín ao ga,
lego é interesante non só no
nível educativo senón pola
presencia "do latinen todos os
ámbitos e porque o galego é
máis cercano ao tronco inicial
que outras línguas que as veces
se toman como intermediárias
como é o caso do castelán".
Tentou por iso que o diccioná,
rio puxese en contacto' a cultu,
ra clásica coa galega tradicio,
nal, adaptando as entradas ás
equivaléncias próprias de des,
tino. Nun momento no que as
humanidades están en crise no
sistema educativo, Xosé Carra,
cedo reivindica a necesidade
de traducir- os clásicos á nosa
língua, asignatura pendente
para a normalización cultural
do país.+

Xosé Manuel Sánchez Rei
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A NOSA 'rERRA.

OPtNIÓN

i

SOBRE O 'PIÑEIRISMO' E A CORRESPONDÉNCIA
CAS·TELAO--AGUIRRE
Estimado amigo Afonso Eiré: No número de A
Nosa Terra correspondente ó pasado día 13, inclúen vostedes unha nota sen firma titulada
"Casares e Arzalluz", polo tanto responsabilida,
de do periódico como tal, á cal quixera respon,
der. Empezarei pola orixe da información que
motivou o citado escrito e que foi concreta,
mente unha roda de prensa na que o profesor
Henrique Monteagudo, coordinador da edición
das "Obras" de Castelao que está public~do a
Editorial Galaxia, comentou <liante dunha du, .
cia de periodistas as dificultades coas que se
atopara o seu equipo para elaborar o volume
dedicado á correspondencia. Entre o~tras cousas, dixo que non se puidera acceder a unha
parte do arquivo da Fundación Sabino Aranc;i.
Segundo o señor Monteagudo, cando o profe,
sor Núñez Seixas solicitou ver os papeis de Castelao, na citada fundación contestáronlle que
esa documentación estaba nunha zona reservada e que para consultala era preciso contar curí,
ha autorización de Arzalluz.

-·
i

J

Eu, que ata aquel momen~o _i.gnq_r3iba este deta,
lle do que falou Henrique Monteagudo, nas especulacións que se desataron a continuación
entre os periodistas, dixen que no ano 1985,
Iñaki Anasagasti tiña publicado un libro titulado "Castelao y los vascos", no que se inchiían
varias cartas entre o político galego e algunhas
figuras relevantes do PNV, especialmente con
Manuel lrujo, pero que eu mesmo lle tiña es,
coitado comentar a Ramón Piñeiro que cando
el estiv~ra en París no ano 1946, facendo xes,
tións encamiñadas a conseguir que Castelao
entrase como ministro representante das forzas
políticas galegas no gobemo de Giral, tiña pa,
sado bastantes horas na sede do PNV, situada
na avenida Marceau, onde lera moita corres,
pendencia de Castelao cos vascos que non vira
recollida despois no volume confeccionado por
lñaki Anasagasti. Eso fo¡ todo o que se dixo na
roda de prensa. Desde entón, recibín numerosas chamadas de distintos periodistas e a todos
lles dixen sempre o mesmo, matizando reitera,
<lamente, con toda clase de reservas e detalles,
como pode acreditar unha redactora do perió,
dico que vostede dirixe, que eu non sabía nada
máis e que tampouco me constaba que existira
esa correspondencia nin moito menos que pui,
dese ter un contido determinado e que a partir
de aí, con eses datos, só se podían facer especu,
lacións. Un periodista en concreto preguntoume se era posible que esas cartas contivesen algún dato que non lles gustase ós vascos. Res,
pondinlle que as discrepancias de Castelao co
PNV, despois da caída do goberno de Giral,
eran un feíto publicamente coñecido e que
propio Anasagasti incluíra no seu libro algunhas cartas de extremada dureza, dun xeito especial as dirbcidas a Manuel Irujo, a quen se acusaba de ter abandonado ós galegos e a Galeuzka, e que no tomo das "Obras" que estamos editando se publicarían tamén cartas con alusións
moi críticas de Castelao a Aguirre, algunhas
delas xa coñecidas.

CARLOS CASARES

'Oque
existe na
realidade é moi
simples: dun
lado a acusación
dun investigador
galega serio e
solvente e de
outro a versión
contraria que dá
unha fundacion
nacionalista
vasca"

'Oque

O que existe na realidade é outra causa: uns fe¡,
tos nada monstruosos, aínda que si polémicos,
que tal como lle expliquei antes, son moi simples: dun lado a acusación dun investigador ga,
lego serio e solvente e de outro a versión contraria que dá unha fundación nacionalista vas,
ca. Eso é o que cómpre aclarar, non se existe
unha campaña contra o nacionalismo vasco, ou
se o "piñeirismo", unha vez máis, está mistifi,
cando, é dicir, enganando e falsificando, que é o
que significa a palabra "mistificar", ou se Galaxia ten oculta documentación, o cal, por outra
parte, é absolutamente falso. Responder con esta serie de acusacións, ademais de ser incerto e
inxusto, significa desviar a atención dun feito
moi concreto e introducir no debate unhas fantasmas que non existen. O que vostedes chaman "piñeirismo", por exemplo, non son máis
que un conxunto de persoas honestas que nunca se dedicaron a mentir ou mistificar, senón a
traballar duramente por este país, en épocas
certamente moi difíciles, polo cal algúns deles,
como o propio Ramón Piñeiro, pasaron anos no
cárcere. Que vostedes non compartan a filosofía
galeguista destas persoas, causa absolutamente
lexítima, non os autoriza a acusalos de mistifi,
cadores, pois eso xa non é unha calificación política, senón unha ofensa de tipo moral.

vostedes chaman Non deixa de ser incomprensible que Galaxia,
que neste caso do que falamos é a víctima, ó non
·"piñeirismo",
poder ~ontar cunha documentación que, de
existir, sería importante para QS galegas, para a
por exen:iplo, .
historia do galeguismo e para os lectores de Cas,
non son máis
telao, se vexa convertida, por obra do escrito de
que un
voste4es, no obxecto da sospeita polo simple fe¡,
to de dicir en voz alta o que pasou. Sospeita, en
conxunto de
primeiro lugar, de participar en manobras, que
persoas honestas no caso de existir serían desde logo insignifican,
tes, destinadas a atacar a Arzalluz, un político
que nunca se
contra o cal as críticas ou as campañas baten
dedicaron a
inutilmente desde hai anos, por asuntos moito
mentir ou
máis polémicos e conflictivos que este do que
mistificar, senón nos ocupamos, sen que consigan erosionar a súa
imaxe <liante dos seus electores ou os seus simpa,
a traballar
tizantes. Sospeita, ademais, de participar tamén
a propia Galaxia en prácticas ocultistas como a
duramente por
denunciada, ó ter secuestrada documentación
este país"
sobre Manuel Antonio, por máis que eu mesmo
como director da editorial teña pedido en moitas ocasións esa documentación para ser publi,
cada, lamentáblemente sen éxito ata agora, pois
as citadas cartas non están en poder da nosa entidade, senón nas mans dunha persoa privada.

o

Esto é todo, meu querido amigo. Como ve, to,
do moi normal e moi correcto pola miña parte.
Non podo comprender entón cómo .no escrito
publicado por "A Nosa T erra" se pode afirmar
que "agora resulta que é o líder do PNV o que
secuestra a Castelao" e que esta é "a peza que
faltaba no mecano mistificador que tece desde
hai anos esa corrente política que lexitimamen,
t,e se define como piñeirismo", ademais de insi,
nuar que todo esto formaría parte dunha cam,
p<!ña electoral, dando a entender que non se
trataría dun conflicto ou discrepancia entre dú,
as persoas ou institucións (un investigador ga,
lego 'que asegura que non lle permitiron acce,
der a determinada documentación e unha fundación vasca que afirma o contrario), senón
que hai algún tipo de manobra oculta· contra os
nacionalistas vascos orquestada por min. Se a
esto engadimos que nun dos párrafos se insinúa
que Galaxia (aínda que logo se concrete, sen
desmentir o anterior, na persoa de Domingo

García Sabell) ten oculta a correspondencia de
Manuel Antonio, estamos debuxando un que,
bracabezas no que todo encaixa perfectamente
para construír un monstro, por máis que ese
monstro non exiSta na realidade.

'nue
vost~non
compartan
a filosofía
galeguista destas
persoas, cousa
absolutamente
lexítima,
non os autoriza
a acusalos de
mistificadores,
pois eso xa non
éunha
calificación
política, senón
unha ofensa de
tipo moral"

Debo engadirlle a este respecto que a miña acti,
tude, desde que dirixo a Editorial Galaxia, foi
sempre exactamente a contraria, é dicir, a de
publicar toda a documentación que teña que
ver coa historia do galeguismo, sen que me importe que a citada documentación sexa polémi,
ca ou non. Fun eu que desenterrou e deu a co,
ñecer no ano 1981 os artigas de Vicente Risco
eloxiando a Franco ou a Hitler. Fun eu quen
publicoU" na revista Grial, no ano 1991, pouco
despois de facerme cargo da súa dirección, unha
importante documentación na que quedaban
patentes as discrepancias entre os galeguistas do
interior e os de Bos Aires nos anos posteriores á
Guerra Civil. Fun eu quen falei por primeira vez
en público, na biografía que escribín sobre Ra,
món Piñeiro, das discrepancias entre este e Castelao, naturalmente sen demonizar a ningún dos
dous, rachando cunha tendencia sectaria que
pretendía convertir as diferencias normais entre
ambos como un delito ou un sacrilexio ou un
pecad~>, reservando para Piñeiro, por suposto, a
condición de culpable, sacrílego ou pecador,
non a de lexítimo e honesto discrepante.
Por certo que noutra páxina do número de "A
Nosa Terra" ó que me estou referindo, reprodu,

'
(

cen vostedes unha ampla cita entrecomillada
dun artigo que eu publiquei recentemente sobre
este asunto das discrepancias entre Ramón Piñeiro e Castelao. Nela inclúese a miña opinión,
que me parece razonable, obxectiva e creo que
axustada á realidade do que pasou, 6 dicir que
Piñeiro non atendeu a suxerencia de Castelao
de que se quedase en París para convertirse nun,
ha especie de axudante seu, porque despois de
escoitar os planos de Giral para acabar con Fran,
co e os medios de que dispuña o seu gobemo,
ambos dous elementos estratéxicos tan pouco
realistas que non pasaban de ser simples utopías,
Ramón Piñeiro chegou áconclusión de que de,
bfa volver ó interior para continuar desde alí a
loita clandestina, unha alternativa que para el
resultaba bastante máis incómoda e moito máis
arriscada que quedarse a vivir en París. Pois ben,
como se a información dada por min fose sospei,
tosa ou puidese ser unha trampa (unha mistifica,
ción máis do "piñeirismo"), vostedes crense na
obrigación de engadirlle unha información com,
plementaria, supoño que destinada a orientar ós
seus lectores. Textualmente, esa anotación di:
"Como é sabido, P"Iñeiro regresou decantado a
Galiza e disolveu o Partido Galeguista".
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Pois non, meu querido amigo, ambos os dous
datos son incorrectos, palabra que emprego de,
liberadamente en vez de dicir que son falsos,
polas razóns que explicarei despois. En primeiro
lugar, Piñeiro non regresou a Galicia, senón que
de París foi case directamente ó cárcere de Al,
calá de Henares, á penas dous días despois de
volver a Madrid, onde lle tiña que dar con ta das
xestións feítas ós seus compañeiros da Alianza
Nacional de Forzas Democráticas, da que for,
maban parte os vascos, os cataláns, os socialis,
tas, os cenetistas e outras agrupacións clandestinas. E non disolveu o Partido Galeguista, que
seguíu existindo e traballando na clandestinidade mentres Piñeiro estivo no cárcere, como se
poderá comprobar, se é que non estivese xa de,
mostrado a través de escritos e manifestacións
públicas do propio Piñeiro ou de Francisco Fer,
nández del Riego, pola documentación que este
último está preparando para Galaxia, na que se
darán a coñecer, con outros documentos, as famosas cartas entre Castelao e os galeguistas do
interior. Só unha actitude de sospeita perma,
nente fronte ó grupo de galeguistas que vostedes
chaman "piñeirismo" explica a apostila que lle
poñen ó meu escrito. Se eu, para explicala, en
vez de atribuíla a un erro ou a falta de informa,
ción, me valese dunha actitude semellante á
que vostedes utilizan na nota que me dedican,
tería que utilizar adxectivos de outra natureza
menos amable, pero quizais tan inxu tos como
os empregados por vostedes. Por eso evitei falar
de falsedade ou mistificación
Do que se trata, señor director, é de aclarar as
cousas sen prexuízos nin sospeitas, aténdose
unicamente ós datos. Porque aínda que fose cer,
to que Ramón Piñeiro disolvese o Partido Gale,
guista, que por certo nunca deixou de existir
despois de que Piñeiro xa non pertencese a el,
sería perfectamente posible pensar que tomara
esa determinación non por ningunha razón in,
trinsecamente perversa ou inconfesable ou mo,
ralmente digna de ser condenada, senón por
unha decisión política, quizais equivocada ou
non, como ocorre con todas, de acordo cunha
estratexia destinada a conseguir o que el estima,
ba honestamente que era máis conveniente pa,
ra Galicia. Para entender a vida política dun
país, ou a súa historia, non é necesario, nin se,
quera conveniente, recurrrir constantemente a
explicacións condenatorias de tipo moral. Eu
son dos que teñen moi claro un principio sen o
cal resulta moi difícil entender a realidade e ser
xusto ó mesmo tempo coas persoas, que consiste
en non elevar a categorías morais as simples dis,
crepancias de criterio. Non comprender a reali,
dade pode levar a graves equivocacións, pero
ser inxusto coas persoas leva necesariamente á
degradación moral. Nada máis e moitas gracias
por atender estas aclaracións. •

V

VI

tE

al

p,
a

(

l
e
t

e

n

f
g
1

d

GuieirQ

ANOSA TERRA

CULTURAL,

20 DE XANEIRO DE 2000 • N2 918

35

As cinzas e os libros de Dionísio Gamallo Fierros
volven ao seu Ribadeo natal
•
O investigador morreu en Madrid aos 85 anos
un merecido renome de grande
conversador. Pero sempre ao seu
aire. Nunha ocasión, conta Borobó, tivo máis dunha hora pendiente ao auditório do Ateneo
ao se decatar de que precisaba
uns documentos que deixara na
casa e decidir regresar a por eles.
O episódio forma parte daquela
particular forma de ser que el tiña. A mesma que o levaba a devolver calquer carta que viñese
a nome de Fierro, xa que el só se
recoñecia no Fierros que levaba
do seu avó artista. Porque Dionísio Gamallo era neto do pintor asturiano Dionísio Fierros.
Del tiña organizado unha exposición na Coruña e tentaba mercar cada-cadro que atopaoaelo
seu antecesor. Logo, co seu afán
dadivoso, re mitia as obras ás entidades nas que entendía que debían ter a obra do avó.

Nos últimos tempos Dionísio
Gamallo Fierros facia o reparto
da sua imensa biblioteca deixando unha boa parte do seu legado de bibliófilo para o seu ru.
badeo natal. Quen o coñecia di..
cia que estaba a presentir a
morte que lle chegou de repente, cando estaba sentado nun
banco do metro madrileño o pasado Domingo 16 de Xaneiro.

Sentado ia apartando os seus
máis de 25.000 libros e adxudicáballe o eu destino. Queria
que cada un dos títulos volvese
ao seu lugar máis acaido. Decidira tamén que as suas cinzas repousaran en Ribadeo, onde nacera e onde enviara xa máis de
8.000 libros. Apenas escribía,
abandonado xa o afán de publicar pero adicábase a ler e tomar
infinitas notas que poden dar
medida do alcance das suas investigacións inéditas.

De Gamallo Fierros queda o perfil dun sábio cheo de excentricidades que, fóra de alonxalo, espertaban a afectividade de quen o
coñecia Especialista na literatura
do século XIX, o investigador canta na sua bibliografia con estudos
de Béquer, Pérez de Ayala, A:zorin, Campoamor, Clarín ou Zorrilla. Pero Gamallo tarnén adicou esfoczos ao estudo da literatura galega en especial á obra e vida
de Rosalia de Castro, de Lamas
Carvajal e de Curros Enríquez, de
quen tiña feíto descubertas que
gardou no mistério até o fin. Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago e en Filosofia e Letras pola de Valladolid,
na memória queda tamén a sua
relevante face de profesor, tanto
en diversos institutos como, en
especial, na Escala Oficial de
Xornalistas de Madrid, onde ás
veces se deleitaba falando de literatura galega cando topaba cun
aluno chegado do seu país natal.
A pesar de non cultivar en exceso
a criación literária, no 1942 publi-

"Sabia de todo, as suas conversas eran impresionantes. Acompañeino no 1947 para falar sobre Rosalia en Padrón e durante
a ditadura el era, xunto con
Ben-Cho-sey e Hermida Balado,
un grande dinamizador da Casa
de Galiza, onde se falaba de
Castelao ou se convidaba a Otero Pedraio" destaca Borobó. Hai
cincuenta anos era tamén partícipe dunha extraña confesión
do investigador: perseguia a idea
de facer unha história da literatura do século XIX dia a dia.

cou en Pamplona un pequeno libro con catorce poemas cun prólogo sen asinar de Otero Pedraio.
Tres anos despois gañaria un certame literário co poema "Piedra
Viva" na que fai tmha exaltación
da fachada do Obradoiro.

De bispo a agnóstico
O xornalista Raimundo García
Domfnguez, Borobó, tratou a
Gamallo Fierros en Madrid e
canta cun acervo de anécdotas

case infinitas. Comeza por aquela na que de cativo pediu aos reís
un traxe de hispo e un confesioná ri o que o levaban a tentar
convencer a irmá de que lle contase Ós seus pecados. "Logo volveuse agnóstico. De pequeno foi
criado por mulleres beatas e iso
marcouno. Despois chegou a colaborar, mesmo económicamente, co Partido Socialista Popular
de Tierno Galván" comenta do
que define coma un home "xeneroso". Tarnén se atopou Boro~

bó coa face máis xeniuda de Gamallo. Aconteceu cando escrebira nun artigo algo que el mesmo
lle tiña comentado. O investigador enoxouse ao ver escrito que
el nunca votaría aos que foran
destacados alunas seus, Manuel
Fraga e Calvo Sotelo ..
Gamallo Fierro tiña sona de
grande conferenciante. Unha
sabiduría case incontida que
volcaba en todos os seus parlamentos e que lle daban tamén

[

Vivía só en Madrid, nunha casa
de vários pisos repleta de libros.
Non acostumaba coller o teléfono para non interrompir o ritmo
da sua vida. Lia incansábelmen- te e continuaba tomando notas
de investigador. E coma o seu
admirado Azorin - Borobó coincide no grato que a el lle era a
comparanza - gastaba de sentarse sen tempo nos bancos da cidade para se tornar en silencioso
observador. Asi foi como mo- rreÜ o pasado Domingo, sentado
na estación da Praza de Castilla
do metro de Madrid.+

Castelao e a Marquesiña
1g Conferencia Anual-

suben a escena

Plácido Castro

Uns 1.500 estudantes asisten á representación de Espello Cóncavo
Os estudantes de Pontevedra estanse a atapar no teatro con
Castelao e as personaxes por el
criadas. A Marquesiña cobra carpo na obra Castelao Sempre, producid a pola compañia Espello
Cóncavo e a AS-PO que se ven
de estrear en Pontevedra dentro
do programa organizado polo
concello para o Ano Castelao e
de seguido recorrerá outros escenários do país.
A obra e a vida de Castelao chegou a 1.500 estudpntes a meio
' do teatro. Foi el o protagonista

da sua própria obra, aquela que
se baseou nos seus textos e que
deu vida tamén aos personaxes
que concebira nos seus escritos.
Os centros educativos que asisten á representación reciben asimesmo unha unidade didáctica
elaborada por Mª Carme Suárez
e Mª Carme Gasamáns, da ASPO na que se convida aos ensinantes a transmitirlle aos "alunas e alunas parte das suas ensinanzas e facilitarlles o contacto
directo coa sua obra que é a mellar homenaxe que se lle pode
facer a un autor".

"Irlanda e as novas formas
da vida internacional"

Fora das representacións ideadas para o ensino, os dias Xoves 20 e o Venres 21 a obra
abrirase ao público en xeral no
Teatro Principal de Pontevedra. Tirando dos textos de Castelao -recóllense fragmentos
narrativos escenificados, fragmentos do Sempre en Galiza e
de Os vellos non deben de namorarse- a peza está dirixida por
Arturo López e o elenco de actores está composto por Rubén
Castro, Xosé Leis, Denis López,
Marita Martínez, Isabel Risco e
Paulo Serantes. •

pronunciada por

"' olla
Femando Pérez-Barrefre~N
DÍA - HORA - LUGAR

Martes 25 de Xaneiro • 20:30 horas • Casa da Cultura (Vilagarcia de Arousa)
ORGANIZA

IGADI (Instituto Galega de Análise e Documentación Internacional)
http:/www.iaga.com/igadi@arrakis.es
COLABORA E PATROCINA
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BOROBÓ

Nun mar de oucas, verdegado
Gardo coma ouro en pano,
entre os autógrafos, nada.les,
separatas e outros orbdriais
adicados polo señor das pa/a,
bras, o tríptico, en octavo, ti,
tulado Nenia. Contén as Ele,
xías verdadeiras de Antón Vilar
Ponte, Manuel Antonio, Luis
Amado Carballo, que por pri,
meira vez publicóu Aquilino l.
Alvariño; xa que na portada
aparece seu primeiro apelido
só ca sigla da Iglesia.

Ponte, acaecida o 3 de marzo
de 1936, na Coruña, quince
días despois de ser elixido di,
putado das terceiras {e derradeiras) Cortes da República",
databa Borobó. Mais Claudio
R. Fer añade, na sua sabia
Acometida atlántica, que estes
Impresos sentimentais teñen que
ser "tarnén anteriores ao 18 de
xulio do mesmo ano, momento
en qu~ desaparecéu a prensa
galeguista".

ºanos Aquilino a sua nenia?
¿Ou esperou a escribila na
beira do mar de Arousa? Onde se traslada, no 1933, e
contempla "de súpeto,' o mar
de Manuel Antonio, si de
Manuel Antonio" (remacha
González Garcés, no lirniar
da sua Escolma de Alvariño) . .
"A mar que o Aquilino acha
nas terras- de Arousa, é unha
mar forte" (observa Eduardo
Moréiras).

ese na contraportada un,_
ha estrela de cinco pun,
tas, enriba do epígrafe da
colección, Impresos sentimen,
tais, có nºl. Edita -di- Grupo
Galeguista de Vilagarcía. Jm,
preso por Buceta, da mesma
vila. Remata o tríptico cun
Epigrama:

Volvín a acordarme dista Ne,
nia, e en especial da adicada a
Manuel Antonio, porque sería un esquecemento imperdonable en min que deixara
de lembrar, a principiar o
centenario do adail da vangarda galega,_a elexía que lle
adicóu, o único clásico que,
asegún Cunqueiro, existía entre os poetas coetáneos. Xa
que logo de tratar aquí do par
de Elexía,s que lle consagróu o
propio Alvaro, carecería de
xustificación o esquecernento
clisa nenia que adicóu a Manuel Antonio, o outro mozo e
socio poético da Oficiña Lfri,
ca do Leste Galega, "que aturaba un insolente guecho so,
bre a frente" (como agora
Manuel Rivas).
·

poeta un tanto hilozoista, bucólico e poderoso cantor da sua
paisaxe da Terra Cha, sin dei,
xar de selo nunca, adquire
unha nova faceta lírica: a de
poeta do mar, que se revela,
na nenia consagrada a quen o
era xa por antonomasia. E o
xove señor das palabras empe,
za a usar, e a investigar tamén, a linguaxe mariñeira
(tan amada por Gustavo Luca), a penas coñeddo pola
xente de terra:

V

Cando tódolos anos madure.Zá'n ' ,.

'~'

na.s pereiras do tempo,

inda súas tres almas, cheas de son.
Tres almas 1 cheas de son. Así
tituléi o xa vello anaco novo
que escribín o día que atopéi
ista Nenia de Iglesia Alvariño,
revolta na zarapallada dos_
meus papéis.

¿Cando foi impreso iste trípti,
co?, preguntaba entón. Tivo
que ser, respondía, estando
Aquilino de profesor de Latín
no Colexio León XIII, de Vila,
garcía. Dirixido ainda por Xo,
sé Núñez Búa quen era nise.
tempo, adema.is, o animador
daquil Grupo Galeguista: o
simpático Cañota, corno o alcumaba Castelao.

P

ois debeu ser nos días
en que coinc~dían en
Mondoñedo Alvaro e
Aquilino, cando lles impresionóu tanto a poesía e, axi,
ña, a marte do poeta de Catro a catro, no 1928. Impresión que perdura ainda cinco
e sete anos despois, cando
publica Cunqueiro as men,
donadas Elexías, no Papel de
Color, que facía con Alvariño. ¿Xa tería composta nises

Debeu aparecer a Nenia "logo
da morte de Antón Villar

º

Por un mar verde de aucas
levara seu barco a toas.
Ai naso amigo!
Así, dende os prirneiros versos
da nenia a Manuel Antonio
·aparecen vocablos que os te,
rrícolas ternos que consultar
nos Dicciánarios pra entendelos: Ouca, alga; toa, maroma
pra remolcar-o barco ou tirar
das redes; ou ben ir á deriva, ir
a cegas. E siguen nadando outros moitos términos náuticos
no "mar de oucas verdegado"
polo que navegan os vinteoito
versos, exactamente, que corn,
poñen a primeira versión da
nenia de Aquilino a Manuel

Antonio. Que se reducen a
vintedóus cando a publica en,
tre as Nenias de Cámaros Ver,
des, no 1950. Curnprindo os
versos 8/16 en istos tres, onde
a soma da prirneira versión pa,
sou a ser sombra, ao darse conta dil, coma os demáis poetas
puros, de que iso de soma era
unha barallada:

Crara estrela, a súa bux.ola
noviña, abriuse na sombra
Ai, naso amigo!

P

ero ainda hai unha terceira versión dista nenia, que é a que Aquilino deixou arranxada pra seu
libro, exclusivo, de Nenias,
que resultou póstumo, e inau,
guraría a Colección Salnés de
Galaxia (1961). Nista, a cifra
de versos é a mesma; nembar,
gantes cambia, os mastros polos fachos, así coma @ par de
sintagmas. Modificacións que
pasarán desapercibidas polos
antólogos.
As tres versións da nenia de
Iglesia Alvariño mostra o seu
persistente aprecio por Manoel
Antonio, a quen eleva a unha
categoría estética, que se expresa, ao xeito neotrovadores,
co, nun grado naval que nunca
chegóu a ter en vida:

Ai, naso amigo,
capitán de auto navío!
Pois, en verdade, nunca pa,
sóu de piloto Manoel Anto,
nio. Anque fose de outo navío
na primeira versión de Aquilino, e de alto, na segunda e
terceira. +
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Galegas S.A. (A Nosa Terra).
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'O protagonista
dos meus relatos é
o quemáis coñezo,
o mar'
Estou lendo Historia de la familia., de
James Casey, un traballo de antropo-loxia desde o ponto de vista da histó,
ria social. Estou relendo ademais De
Arquimedes a Einstein, do francés Pie,
rre Thuillier, onde se fala da evolu,
ción do método cientíco. E, por últi,
mo, leo, como sempre que me apete,
ce a poesía, Mensagem, de Pe.5.5ea.
Que leituras recomendarla?
Penso que non se pode recomendar,
depende do estado anímico de cada
quen. Por exemplo, que escoito fa,
dos, música clásica e, ás veces, até
copla, algo que extraña bastante aos
amigos. Todo depende do eufórico
ou deprimido que este, por iso non
me atrevo a recomendar nada.
Vostede, que traballa no campo
científico, ven de gañar o Blanco
Torres de relato.
É a primeira vez que me atrevo coa
narrativa, mália ter deceas de pub licacións científicas. Decídín es,
creber unha série de relatos nos que
falo do quemáis coñezo, do mar. A
literatura non deixa de ser un reflexo de vivéncias, aUeas ou próprias,
pero, en todo caso, que coñecemo
por esta razón o escenário destes relatos é a miña terra, Porto do Son.
O protagonista é o mar. Algunhas
das situacións teñen unha base real.
Estaba pensando en publicalo cando apareceu a posibilidade de apresentar un deles ao certame Blanco
Torres, de Cuntis.

Ten que ver, entón, o relato Cor,
nos de difunto co seu traballo na
antropoloxia?

b) Para o resto do mundo
O Cheque bancário adxunto

Vigo.

PAGO DOMICILIADO.

Francisco Calo

ATENTAMENTE (SINATURA)

É indudabel, o que acontece é que
eses coñecimentos os narro dun
xeito literário. Son oito páxinas
cun relato intimista e forre sobre o
que lle acontece a un home que
esta pescando en plena guerra do
36. Ten lembranzas de tenrura ca,
ra a sua filla e recorda ao seu fillo
na guerra. Keflexion:i so re o queestá acontecendo, o que ninguén
entende, as mortes na vila. Quen o
leu sinala que deixa un sabor acedo, a sensación de estar inacabado.

Por que decide probar coa narrativa?
Hai unha razón simples: amigos aos
que lle contaba vivéncias da miña
terra e dos meus viciños animáronme a que as narrara por escrito.•
Antropólogo. Porto do Son (1948) .

O Trinque

.

Castelao~

Murguia e M. Antóni.o

e

Comeza un ano cargado de pensamento político, a histócelebracións e hai que apro- ria de Galiza, a literatura de
veitar para ler todo o que se- vangarda, o humor, c;:onxúxa posíbel destas figuras fun- . ganse nestes autores, dous de
damentais da nosa cultura. O Rianxo e un de Arteixo. •
• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Muiñode
ven fo,

1930, de
FranciKo
Miguel de
quen
podemos
contemplar
un cento de
obras no
Quiosque
Alonso da
CORUÑA.

O Barco
•CINEMA
AMERICAN PIE
de Paul Weitz, do Venres
21 ao Luns 24 con proxeccións ás 17:20 e 23 h. na
Casa da Cultura. Tamén
neste recinto é onde o Cineclube "Groucho Marx" proxecra, o Xoves 20 ás 22:30,
Mumfor, de lawrence Kasdan e o Mércores 26 e Xoves
27 á mesma hora, Sos Sunv
mer of Sam de Spile Lee.

• EXPOSICIÓNS
ÜS MONICREQUES
XX aniversário ( 1979-1999)
da compafiia de títeres máis
veterana da Galiza vista a
través de cenografias, decorados, elaboración de marionetas ... Na Casa da Cultura
até o 7 de Febreiro. Visitas
guiadas para escolares.

Luís PACHÓN
Mostra que podemos ollar na
Sala de Exposicións de Caix.avigo e Ourense até o dia 29.

Betanzos

figurativo que estará exposta até o 30 de Xaneiro.

Chantada

•TEATRO

•MÚSICA

CRIMES ANONIMOS
Por Nove-Dous o Domingo
23 no Audü6rio Municipal.

Bueu
•CINEMA

NIKITA, CURA IE MATAR
Do director Luc Besson, é a
fit:a escollida polo Cine-Clube para proxectar o Venres
21 ás 22 h. na Casa da Cultura. O Verues 28 proxect:arán Aguirre ou a cólera ele
Deus, de Wemer Herzog.

Ca d s de R.
• EXPOSICIÓNS
ENTORNO E FUTURO
É dtulo da mostra que podemos ollar no Audit6rio do
Concello, até o 13 de Febreiro, baixo o patrocfnio
de Caixavigo e Ourense.

Cambados
• EXPOSICIÓNS
XOSÉ RAMÓN COSTA

E os alunos do curso de
pintura mostran as suas
obras no Centro Comarcal
do Salnés. Pintura de estilo

CORAL CASABLANCA
De Vigo, no Círculo Recriativo Cultural o Sábado 22
ás 20 h.

A Coruña
•CINEMA

CGAI
Segue no Centro Galega de
Artes da Imaxe o ciclo adicado ao finés Aki Kaurismaki
o Xoves 20 con La cie ele

&heme / A Wla ele boémi.a
(Finlánclia-Franza-SuéciaAlemafia, 1992); o Venres
21 e Sábado 22 Kauas püvet

kaarkaamt /Nubes pasaxeiras (Finlándia-AlemañaFranza, 1996). O Martes 25,
dentro do ciclo "Cinema e
direito" proxectan Queridísimos 'tlergudos, de Basilio
Martín Patino (España,
1973). E o Mércores 26,
eXistenZ, de David Cronenberg (Canadá-Reino Unido,
1998), ademais do vídeo
Dualidad., de DSK (Galiza,
1998). Sesións son ás 20:15
h. non sendo os Sábados que
son ás 18:30. Entradas a 200
pta. con carné xove 100 e
abono para 10 sesións l.500.

• EXPOSICIÓNS
fRANClSCO MlGUEL
Un cento de obras, entre documentos, pinturas, fotografías e libros configuran a
mostta sobre o coruñés Francisco Miguel no Quiosque
Afonso. Coa mostra, organizada polo Museu Casa Estu-

dio Diego Rivera e Frida Kah1o
e o Circulo de Belas Artes de
Madrid, preténdese recuperar a obra e figura deste artista fusilado en 1936.

SCl-IMJDT DE IAS HERAs
lnaugúrase o Xoves 20, no
Museu de Be/as Artes (Zalaeta s/n), a exposición Schimidt de las Heras, fotografias
1944-1960 organizada polo
CGAL O fotógrafo coruñés
(1897-1975), fo¡ amplamente recoñecido en todo
Estado, sobre todo pola sua

mestria na tiraxe ao bromóleo. Pasan do meio cento as
obras, do periodo máis activo deste artista, que podemos ollar até o 5 de Marzo.
VíTOR EcHAVE
Expón fotografías baixo o
título de "Zoombidos" nas
que descompón a figura cos
efectos do zoom, versións
cuasi abstratas do cotidiano. No Casino do Atlántico.
ÜCAMIÑO
COMO DESfINO
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-

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

•MÚSICA
BELAOONA & RuoTE
Istes dous grupos folc dan un
concerto, organizado pola
Agrupación Cultural "O Facho", o venres 28 ás 21:30 h.
no Forum Metropolitano.

Ferrol
• EXPOSICIÓN$
Mª MANUELA,
Dulce Anca & Mª Lufsa
Espinosa, mostran os seus
traballos no Ateneu.

Lalin
• EXPOSICIÓNS
UN SÉCULO DE ARTE
No Deza, de 1900 ao 2000.
Podémola contemplar no
Museu Municipal, até o 2 7
de Febreiro.

Lugo
•

EXPOSICIÓNS

CAMIÑOSDE SANTIAGO
Mostra de fotografia, até o
28 de Xaneiro, no Centro

de Artesania e Deseño.
INTERIORES. VISIÓNS
ÍNTIMAS DUN SÉCULO
Pintura de artistas españois

desde finais do XIX até os
nosos dias, podemos contemplala no Museu Provincial até o 13 de Febreiro.

•MÚSICA

PRIMERA NOTA
Dentro do ciclo "Músicas
ibéricas", o Convénio Lugo
Cultural, programa a actuación do grupo catalán para o
Xoves 20 no Auditório
"Gustavo Freire", ás 21 h .
con entrada libre.

Narón.
•TEATRO
CASTELAO.
SEMPRE EN GALIZA
Por Espello Cóncavo no
Auditório Municipal o Sábado22.

ortt.guetra
., '
•TEATRO

Fernán~ Vello

e Xosé Caneiro, na Aula de Cultura
de Caixavigo e Ourense o
Xoves 20 ás 20:15 h.

• EXPOSICIÓNS
. MANUEL\¡ÁZQUEZ
O pintor compostelán inaugura a mosta titulada Jet Line - série 2, na galería Marisa Marimón (Cardenal Quiroga baixo), o Venres 21 ás
8 do serán. fu suas pinturas
son golpes de luz na que esta
se convirte nunha, case,
constante obsesión. Até o
26 de Febreiro .

QUE PASA COAS
SUGAR DADIES
DEPENDENTAS ...
Grupo de pop-rock que es... dos grandes armacéns,
tará o Xoves 20 no Clube de
que cenifica Pífano Teatro
Arte e Música Clavicémbalo.
o Venres 21 no Salón de
Mª TERESA BLANCO
Pero non é todo porque o
Actos do Concello.
Mostraos seus óleos, no LiVenres 21 estará Acetre, un
ceu, até finais de mes.
dos grupos roáis veteranos
do folc extremeño? da OliXAVIER MUIÑOS
venza, coa proposta de facer
Podemos ollar as obras des•CINEMA
coincidir tradición e moderte pintor, no AteJleu, desde
nidade. E para o Sábado 22,
o Luns 17 até o 5 de FePARADA
FREAKS
Fuasi Ensemble, cuarteto
breiro.
DOS MONSTROS
de luxo dos EE UU para disDirixida por T. Browing sefrutar do bon jazz, con Fuasi ·
XOÁN V ALCÁRCEL
rá proxectada, o Xoves 20 ás
Abdul-Khaliq no saxo, MiMostra os seus óleos, no
20:30 e ás 23 horas na Casa
rankar Khaalsa na batería,
da
Cultura,
polo Cine-clube · Edificio Politécnico do CamMarque Loweenthal no
pus, até o 31 deste mes.
Padre Feixóo dentro do ciclo
piano e Stanislaw Michalak
"Clásicos de Ouro".
no conrrabaixo.
TAUROMAQUIA E
PROVÉRBIOS
• CONFERÉNCIAS
Mostra da série de gravados
de Goya na Sala de ExposiHAI AINDA LEITORES
ción da Aula de Cultura de
•TEATRO
DE POESIA?
Caixavigo e Ourense.
Dentro do ciclo "Escritores
VOLPONE
galegos' cara o século XXI.
Presentado por Suripanta
INVERNO 99
A voz dos escritores da GaCase duas decenas do máis
no Auditório Municipal o
liza dun novo milénio", a
Martes 25.
representativo da pintura accargo de Miguel Anxo

Ourense
/A
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tual galega, configuran a exposición que podemos ollar
na galeria Visol até o 25 de
Xaneiro. Alexandro, X.L. de
Dios, Huete, l,axeiro, X.
Quesada, Sucasas, Virxílio ...
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Convocatórias
XV PRÉMIO "A. LOSADA
DIEGUEZ" DE LITERATuRA. E lNVESTIGACIÓ N
Convocado polos concellos de Boborás
e do Carballiño, premiará duas obras xa
publicadas, unha de criación literária e
outra de investigación, cada unha con
500.000 pta. A língua na que se editen
as obras será a própria do orixinal, que
inescusabelmente estará en galego. Non
se considerarán, portante, obras traducidas de calquer outra língua. Serán consideradas as obras editadas por calquer
editorial, particular ou institución que
publique libros en galego e que non fosen premiados neutros certames, podendo residir as editoras dentro ou fora da
Galiza. Pican excluídos textos de uso escolar, edicións por fascículos e as de luxo ou de tirada restrinxida. T ampouco
serán tidas en conta as reimpresión ou
outras edicións posteriores á primeira.
Serán válidas as que tefian data de impresión comprendida entre o 1 de Xaneiro de 1999 e o 31 de Decembro do
mesmo ano. O prazo de presentación
pecharase o 31 de Xaneiro do ano 2000.
O Xúri estará presidido polo Alcalde do
concello de Boborás e composto, ademais, por un representante nomeado pola RAG, Consello de Cultura, Museu do
Povo Galego, Deputación de Ourense,
Alcalde do Carballiño e Cátedras de
Língua e Literatura Galega das Universidades de Santiago, Vigo e A Coruña.
O Xúri é soberano, poderá declarar deserto o prémio tanto parcialmente como

•MÚSICA
SOLISTAS DE GALIZA
Orquestra que, babeo o patrocínio do Padreado do
Teatro Principal, dará-un
concerto o Xoves 20."

ASOCIACIÓN
TRADICIONAL DE
FOLCLORE
A agrupación ourensá actuará o Sábado 22 no teatro Principal.
•TEATRO
ROMANCE
DE MICOMICÓN E
ADHELALA
Patrocinada polo Concello, do Luns 24 ao Mércores 26 no teatro Principal.
•XORNADAS
P ARTICIPAOÓN
CIDADÁ NCS CDNCEil..CS
Organizadas polo BNG, e
durante o -Martes· .is, e
Mércores 26 no Ateneu,
desenvolveranse as "Xornadas sobre participación
cidadá nos concellos".

na totalidade': e o seu fall.<;>, inapelápel,
emitirase no éoncello de 'BoforáS o- 29
de Abril do 2000. .A entrega oficial do
prémio fura.se.o 10 de Xufio de 2000 no
transcurso dun acto literário que se celebrará no Pazo de Moldes (Boborás), onde naceu e viviu Antón Losada Diéguez.
A secretaria desta edición terá como ·sede o Concello de Boborás a onde se poden enviar as publicacións (nove exemplares ), que pasaran aos fondos das bibliotecas das· institucións representadas
no ~. portante, non serán devoltas.

II PORTOCARTOON
Apesar das inúmeras mudan~as verificadas no século XX em termos científicos,
o mundo continua marcado pela fome,
pela guerra e pela injusti~a. O objectivo
deste II PortoCartoon é precisamente
ver como interpretam os cartonistas do
mundo os sentimentos de cataclismo,
destrui<;áo e fim do mundo, por um lado,
e de esperanc;:a, alegria e paz global qu~
atravessam a humanidade, por outro. E
neste quadro que surge "De XX para XXI,
a mudan~a de século/milénio" para o
PortoCartoon/Word Festival que decorrerá de 14 de Abril a 25 de Junho de
2000, no Porto. Para aqueles que nao
pretendam participar neste tema, há
urna seq:ao de Tema Livre. Cada artista/jornalista pode enviar o número de
trabalhos que entender, mas apenas cinco, no máximo, sera.o considerados.
Quem nao quiserem concorrer aos prémios podem enviar os seus trabalhos pa-

ra a sec~ao Extra-concurso, indicando-o
expressamente. As medidas dos trabalhos nao devem ultrapassar 42x30 cm.
Sao admitidas quaisquer técnicas gráficas. As obras devem apresentar no verso
as seguint'es· iñfonña~6es: nome do autor
e endere~o; título e ano e ser remetidas
para a sede do Museu Nacional da Imprensaflomais e Artes Gráfica5, Estrada
nacional 108 n 2 206 (Freixo), 4300 Porto / Portugal, até 15 de Fevereiro de
2000. Serao atribuidos os seguintes prémios, acompanhados de um trofeú:
Grande prémio Porto Cartoon, no valor
de 1.000.000$00; 2º no valor de
700.000$00; 3º no valor de 500.000$00.
Para além dos prémios atrás referidos, o
júri podera atribuir men~óes honrosas.
As decisües do júri sao irrevogáveis, nao
podendo ficar sujeitas a qualquer tipo de
recurso ou reclama~ao. Os trabalhos
premiados ficarao propriedade do Museu
e os restantes seriio devolvidos aos artistas concorrentes que o solicitarem,
acompanhados do catálogo, após a exposi<;áo durante o PortoCartoon e eventual digressao por outras cidades e países
para a promcs;ao do evento. A entrega
dos prémios será feita em cerimónia pública a organizar no início, ou no final,
do Festival PonoCartoon.

F ALEMOS DE VIGO
Quer premiar o labor dun centro docente que se distinguise por impulsar e
potenciar actividades escolares individuais ou colectivas relacionadas cun

Outes
abstracta e figurativa, nos
seus coloristas cadros" segundó Garcia Sánchez.

• EXPOSICIÓNS
MUIÑOS DE AUGA
Xacinto Cambeiro fai unha mostra, até Febreiro, de
fotografias, vídeo e diapositivas sobre os muiños de
auga do concello no pub
Tabasco. As diapositivas e
o vídeo pásanse os Domingos a partir das 8 da noite.
Quanses
bistis
volaven, da
compañia
mallorquina
AuMénts,
doXoves 20
ao Sábado
22 no Tecrfro
Galán de
Compastela.

CASTELAOE
AS CRUCES DE PEDRA
Mostra comemorativa do
cincuentenário da publicación do 1º prego de "As
cruces de pedra na Galiza",
atópase no edifício "Sarmiento" do Museu de Pontevedra até o 23 deste mes.

Padrón

FERNANDO EsrÉVEZ

• EXPOSICIÓNS

& PLÁCIDO UCHA
Exposición pictórica, até o
30 de Xaneiro, no teatro

~CDRRIOO HISTÓRICD

Principal.

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
leudas, poesia, fotografia e
as vidas dos persoeiros máis
importantes da vila, coma
Macias, Rodrigo de Padrón
ou Ruis de Pons .

debia protagonizar Bela
Lugosi pero que, descontento coa maquillaxe, refugou, sendo Boris Karloff o
seu intérpete iniciando así
unha brillante carreira coma especialista en personaxes perversos.

•ACTOS
• EXPOSICIÓNS
CONTACONTOS
Organizado polo Concello,
os Sábados na Bibliotec;a
Pública ás 12 do meiodia,
Pavis Pavós estará coa sua
"Cuadrilla Peito de Lobo"
até Abril.
•CINEMA
FRANKESTEIN
O Mércores 26 en sesións
de 20:30 e 22:15 h. dentro
da programación do Cineclube Pontevedra. Fita que

VIRXÍLIO VIÉTEZ
As imaxes das T erras de
Montes, comprendidas entre 1955 e 1965, deste fotógrafo galego poderemos velas no Pazo da Cultura desde iste Xoves 20 ao 12 de
Marzo.
LUIS PEGA
Até o 8 de Febreiro podemos ollar a pintura deste
asturiano na galeria Anexo
(Charino 10).

GRAVADO ESPAÑOL
CONTEMPORÁNEO
T amén titulada "Pegadas de
modemidade", 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
múltiples técnicas e procedimentos con máis de trinta
criacións de artistas como
Dalí, T ápies, Saura, Arroyo,
Chillida, Equipa Crónica,
Sempere Pérez Villalta, Hernández Pijuán, Canogar,
Genovés, Navarro, Barceló,
Pradas ou Palazuelo.

·X. LORENZO 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

Lost in sound

Uxio GRANELL
T rinta obras entre collages,
esculturas, óleos, obxectos
e desefios dos anos 40 aos
90 na sala "Gagos de Mendoza" de Caixa Pontevedra
até o 30 de Xaneiro .
•TEATRO
CASTELAO, SEMPRE
Por EspeUo Cóncavo, o Xoves 20 e Venres 21ás20:30
h. no teatro Principal.

Santiago
•DANZA

QUAN SES BISTIS
VOLAVEN
Da compañia mallorquina
Au Ments, do Xoves 20 ao
Sábado 22 no Teatro Galán
ás 22 h. Espectáculo que conxuga a expresión do teatro
xestual e a poesía da danza
butoh para reflexionar sobre
os temas da contaminación,
o exceso de información, a
perda da memória histórica.
• EXPOSICIÓNS

Trata de oferecer un panorama
da música dance, a cultura de clubes e-analisar a estética, valores,
significados e imaxinários da música techno, house, trance,

..

-

drum'n'bass, big beat, leftfiedl,
down tempo, dubtech, experimental
e ambient. Conta 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
Sán::hez diseñou unha sutil AM-

HELENA ALMEIDA
Portuguesa, diplomada en
pintura pola Escala de Belas
Artes de Lisboa, inaugurou
unha mostra no CGAC que
inclue vários meios artísticos
como son fotografía, cenografia, instalacións e pintura.

• LEITURAS

INICIATIVA CURVA
Nome do colectivo formado
por Eduardo López e Montse Cea que dan un recital
poético o Xoves 20 ás 20 h.
no Museu Granell.
•MÚSICA

1oNooN PHil..HARM~c
PHlLIP WEST
Podemos contemplar unha
mostra da sua arte no Museu
Granell, até o 27 de Marzo.

FELIPE CruA.oo
Mostra de pintura na Casa

ÜRGIESIRA
Dirixida por Paavo Berglund e cun programa con
obras de J. Sibelius, W.A.
Mozart e P.I. Chaikovski, o
Xoves 20 ás 21 h. no Audfró.rio da Galiza.

da Parra.

l

Pon.tevedra

no Museu GraneU, até o 27
de Marzo.

maior coñecimento da cidade: xeografia, histórja, arquebloxia, arquitectura ...
tanto no ambiente urbano como nas zonas rurais. As iniciativas deben ter como resultado final un traballo realizado
polos alunes. De carácter aberto poderase optar por un método tradicional
como estudo, redacción cómic, etc ou
por unha actividade orixinal e aberta á
criatividade. O traballo pode estar
acompañado de ilustracións, fichas, carteis, debuxos, fotos, vídeos ... e serán
presentados necesaraimente por un coléxio ou instituto. O profesor ou grupo
de profesores que dirixan a actividade,
poden incluír un anexo ao traballo explicando os obxectivos da actividade
proposta. Poden partipicar todos os centros docentes públicos e privados de
educación primária e secundária de Vigo e bisbarra. Haberá dous prémios para
alunos de primária e outros dous para
secundária consistentes en pergamiño
acreditativo e 50.000 pta. en libros para
a Biblioteca do Centro a escoller do
fundo editorial de E. Xerais; e 25.000
pta en libros a escoUer do fundo de Xerais para o aluno ou grupo que participen no traballo premiado. A engrega
dos premios efectuara.se nun acto solene
e público que se anunciará previamente.
Os traballos deben ser remitidos ou entregados (de 8 a 15 h.) antes do 28 de
Abril de 2000 no Instituto de Estudos
Vigueses (Fundación Provigo), Praza de
Compostela 22, baixo. 36201 Vigo.
Telf. 986 2211801 fax 986 221 862. +

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
Djs 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 VIDEO se refire, inclue producións de máis de unha
BIENTACIÓN

dúcea de autores de distintos países. EVENTOS EN DIRECTO: para
o 20 de Xaneiro ás 21 h, Doc
Manhattan e Alain; nos ESPAros DE DOCUMENTACIÓN: instalados na biblioteca e na -cafetaria, hai dous monitores de vídeo
onde se poden ver diferentes
programas de La Mandrágora,
Metrópolis e un ordenador desde
onde. acceder a várias páxinas
electrónicas ou a escolma documental de libros revistas e catálogos. Até o 12 de Marzo.+

ARTURO C!FUENTES
Ofei:ece unha escolma das
suas últimas obras, 20 paisaxes entre óleos e pasteis,
nas que podemos aprezar a
natureza de Castela e Galiza através duns ollos intimistas. Na galeria José Lorenzo até o 7 de Febreiro.
PACO PESTANA
O escultor galego titula "A
estela do delírio" a mostra
que podemos contemplar,

XURXO ROMERO
Ten unha mostra de pintura, no pub Modus Vivendi,
até o 31 deste mes.
MODERNlSMO CATALÁN
Máis de 30 artistas, desde
Rusinyol, pasando por
Gaudí, até Mas i Fondevilla, mostrannos a sua visión
do modernismo a meio de
óleos, deseños, acuarelas,
estucos policromos e alfaias, na Igrexa da Universidade. Até o 9 de Febreiro.
BEGOÑA B. BRODARD
Ovetense afincada en Santiago, colga os seus lenzos
.na galeriaJosé Lorenzo.
REIMUNDO PATIÑO
Nunca estará de máis visitar esta mostra dun dos fundadores da "Brais Pinto",
pioneiro da banda deseñada, pintor ... e que se encentra na sala "Isaac Diaz Pardo" do Audit6rio de Galiza,
até o 27 de Febreiro.
Luís SEOANE
Retrospectiva sobre iste nom e fundamental da vanguarda artística galega no
CGAC, coa que o centro
pecha o ano. Divídese. en
duas partes, a primeira recolle pinturas, deseños e gravados datados entre 1932 e
1979, e a segunda, no soto,
titulada Luís Seoane: grafista,
e coproducida polo IVAM,
reune máis de un cento de
obras deseñadas polo intelectual, entre as que se encentran libros, afiches, cartaces ou portadas de discos.

CRAIGHANDY
QUARTET )AZZ
O Martes 25 ás 22:30 horas
no Audit6rio da Galiza.
•TEATRO
LUAR
Cenificada polo Centro Dramático Galega o Xoves ZO no
teatro Principal.

Poavo
Berglund
dlrixe 6
l.ondon
Phllhannonic
ORhemven
SANTIAGO.

ASTEROIDO B-612
A tradicional cita dominical
dos cati.vos na sección Chuvía
de Mereoriws con Berrobamhán o Domingo 23 ás 17:30 h.
DADOMÁXICO
No pub Dado Dadá o Domingo 23 ás 19 h.

Tui
• EXPOSICIÓNS
X.M. TOMÉ
Mostra as suas pinturas na
galeria Trisque! e Medúlio
até o 12 de Febreiro. "Unha
pintura áspera e tráxica na
que apenas alentan uns seres
humanos <liante dun fondo
de lusco e fusco valeiro de
X.M. Tomé
IJ10Slra

as

suas pinturas
na galeria
Trisquele

Medúliode
lUI.

..JI
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paisaxe e carregado dunha
mesta pesadume" en palav,

™de s. Garcia,Bodafio.

Vigo
•ACTOS
CASTELAO E AS LETRAS

Prosegue o ciclo, organimdo
polo BNG, adicado a Caste,
lao con ista conferéncia do
profesor M. Millán Otero, o
Xoves 20 no hotel Cidade de
Vigoás 20h.
PuBLICIDADE SEXISTA
A asemblea de mulleres de
Galizp. Now. ere que hai máis
per50a5 interesadas nos temas
que afectan ás féminas e por
iso prepararon unha charla,
colóquio a cargo de Nanina
Santos e Uqui Permui na Ji,

braria A Caixa de Pandara, e
que se celebrou o Mércores
19. Esta non a pillamos, pero
podemos apontarnos á festa,
exposición sobre publicidade
sexista que celebrarán, o X°'
ves 20 ás 21 h, no café Ardara
e na que farán ~ de diapcr
sitivas, exposición de cartaces

e festa rachada coa actllaCi6n
do grupo folc Alén e as Can,
tadeiras e Pandereteiras de
distintos bairros da cidade.

GUIA TURÍSTICA
PARACEGOS
A ONCE presentará, o
Venres 21 ás W h. no Salón
de Actos da entidade, unha
Guia turística da pro.inda
de Pontetiedra adaptada pa,

racegos.
TERRA E TEMPO
A revista de información,
análise e interpretación da
UPG presenta o n 2 12 co tí,
rulo "35 anos da UPG ao
servizo da terra", o Vemes
21 ás 20:30 h. no hotel Jpa,
nema (rua Vázquez Yarda),
para o que contan coa intervención de Alfredo Suárez
Canal, deputado no Parla,
mento galego e W do Car,
me Garcia Negro1 candidata
ao Senado pola OJruña.

A Rede

Auditório do Ceruro Cultural
Caixmiigo e Ourense, dentro
do ciclo de cinema progra,
mado pola AlianZIJ. FTancesa.

• EXPOSICIÓNS
BAUHAUS
O Coléxio de Arquitectos
abre o ano a.mha exposición
sobre a Bauhaus, unha das
escolas que roáis influiu na
arquitectura e na artes plásti,
cas deste século. Composta
de 58 fotografías, debidas a
trece autores distintos, a
mostra céntrase na própria
escola Bauhaus, na que o es,
rudo, lecer e traballo se con,
fimdian. Fundada por Walter
Gropius na cidade xermana
de Weimar para canalizar a
través da arquitectura todas
as enerxias doutras artes co,
ma a pintura, o deseño ou a
fotografía, transladouse a
Dessau en 1925, onde estivo
até 1933, cando foi inte,
rrompida polo nazismo. Até
o 20 de Febreiro.
MOMENTOS ESTELARES
DA VANGUARDA
ESPAÑOLA
Até o 22 de Febreiro na

Fwulaci6n Cai.xagalicia.
ROGER S. ALMOGUERA
T amén coñecido polas suas
outras facetas como a de ma,
rionetista de rua, loitador 5°'
cial, ecoloxista. .. ten, durante
este mes, na cantina O Che
(Oimélias 18), unha mootra
de aa.melas realizadas o ve,
rán pasado por terras da Nor,
mandia, Bretaña, Irlanda,
Gal.i1.a e Eu.5kal Herria.
ÜDEBUXO
NO SÉCULO XX
Máis de 70 obras para cofi.e,
cer as diferentes pautaS que o
deseño marcou segundo os
movimentos artísticos ao
longo deste século. A rela,
ción do debuxo co seu cria,
dor, como xermolo e estudo
do que se converte na obra.
Da arte figurativa á abstracta,
na Sala de Exposicións do
Centro Cultural Caixavigo e
Ourense até o 13 de Febreiro.
CASTELAO
PARA ESCOLARES

A Casa da Cultura Galega

FUXAN OS VENTOS
htcp;//lugonet.oom/fw<anosventos

Un dos ~ de máis longa traxectória
do país oferece na sua páxma web urtha
histórla da banda, un semblante dos a.tm&
compofientes, un™- lista coa tl\Ja ~
grafia e as letras das 6'U8S amcíóna coai¡
correspondentes partitw:as. Tamén hai 1l
posibi.J.ktade de baix.ar da rede a úl~
~6n da: Ot,rofin~ ~M~,1. t

Acefrw,

9n1pode
folc ele
Olivenza,
estará o
Venres 21
enWGOeo

.Sábado22
en VIGO.

NOITESVNAS
Programa de actividades que
empezou en Decembro e que
continua en Xaneiro, de O a
3 h. con acceso libre e gra,
tufto, agás as piscinas muni,
cipais onde rixen as taxas estabelecidas. O Venres 21 no
Pavill6n de Coia teremos un
obradoiro de teatro e a liga
golfa ( 4x4); no Pavillón do
Berbés, obradoiros de percusión, bisuteria e máxia; e no
Centro Xuvenil da rua Uru,
guai, obradoiros de fotogra,
fia e de encadernación. O
Sábado 22 no Pavill6n de
Coia, bailes de salón e xogos
de rol; no Pavi/16n do Berbés,
maquillaxe, teatro, sauna e
musculación; e no Centro
Xuvenil de Uruguai, obradoi,
ros de intemet e fotografía.
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•CINEMA
CoNTO DE ÜUTONO
De Erik Rohme ( 1998), o
Venres 21 ás 20:30 h. no

(Fundación Penzol), acolle
unha mostra composta de
dezaoito paneis, realizados
por Pepe Carreiro, nos que
se explica a vida e obra do
insigne e polifácetico galego.
COUN BALDWIN
O peruano, afincado en Vi,
go, ten unha mostra da sua
obra máis recente, na gale,
ria Abel Lepin. Os cadros,
pintados sobre plancha de
metal ou madeira, amósannos un mundo onírico, ha,
bitado por personaxes que
proxectan unha certa asu,
dade. Até o 5 de Febreiro.
DAVILA&
ÜLGA REINOSO
O primeiro ten unha mos,
tra na Sala de Arte (Galería
P. Sanz,V. Moreno), e a
segunda fai o próprio na
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• Aulas de guitarra, acordeom e
gaita. Método com sofejo. Telf. 986
415 666 . Manhás e noites.
• Véndense lnvemadolros de multitúnel de parede recta ou de túnel.
bon prezo. tlf. 981 199 484 Perguntar por António potas tardes.
• Regálase cadelo duns 3 meses,
sen raza concreta, moi cariñoso.
Deixade mensaxe no 981 370 319.
• Galegos residentes en Talavera
de la Reina qulxeran recibir todo tipo de canclóns de ber«::e ou .para
bebés, en galego, tradicionais ou re·
centes, ou reseñas bibliográficas onde estén recollidas. Tivemos hai pouco un neno 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 boletín
poético "A Escolma". Póaese solici·
tar, gratuitamente, enviando un selo
de 35 pta. a: Alberte Momin, R.U. Xesus Bal e Gai, Rua Afonxo X o Sábio
sin 27002 Lugo. Asimesmo, podedes
enviar colaboracións para vindeiros
números.
•Véndese terreo en Ferrol, perto
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.

• A Assembleia da Mocidade Independentista (AMI) de Ponte Vedra
ven de editar una lsquelroa en várlas cores (amarelo, branco, vermelho e verde), co lema "Lume contra
Espanha•, que podes conseguir enviando 5 selos de 35 pta. ao apdo.
561, C.P. 36.080.

• Calendárlo 2000 da Funda9om
Artábrla. A toda cor, ilustrado e com
a legenda "A Galiza do século xx1 tem
que sacar a Ungua·. 200 pta cada un
+ 80 de gastos de envio. Fai a tua encomenda, incluindo o total en selos
de correio, para: Artábria, Apdo. Correios 570 de Ferrol.

• Precfsansa, para departamento
de administración, auxiliares administrativos e telefonistas. Imprescindíbel coñecimentos de inform·áti·
ca e dispoñibilidade horária. Telf.
656 901 432

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

• Alugase casa amoblada en aldea
da província de Lugo, equidistante
entre Lugo e Ourense, na metade do
camiño de Chantada a Taboada, con
terreo para harta. Bon prezo. Telf.
982 254946.
•A Asociación Cultural "Emílio Crespo· de Návia, en Vigo, oferece a
oportunidade, a todas as persoas,
xovens artistas, da comarca a realizar exposiclóns nas suas instalacións. Telf. 986 241 534.
• 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.
• 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 .

•A A.C. "Máximo Gorki" de Vigo informa que o Luns 1O de Xaneiro se
reanudou o curso 9912000 de idioma ruso impartido por unha filóloga
desta nacionalidade . Diron comezo,
•Vendo Clio 1.9 Diesel, 5 portas, do
igualmente, os cursos de xadrez pa·
ra nenos e maiores por mestre inter- - ano 95 con 80.000 Km. Equipamento
compreto. Telf. 696 916 678.
_nacional. lmforman, tarnén, que precisan voces mixtas para a sua coral, dirixida por Xosé Manuel Barbo• Vendo chalet nas Rias Baixas de
duas prantas e garaxe. Máis de 2.520
sa, e para o que se pode pedir maís
m2 de terreo-. Ideal para unha resi·
información de 5 a 8 do serán no telf.
986 224457.
déncia para a terceira idade. Telf.
923 267657.
•Véndese bicicleta de montaña de
competición: cadro Sunn 5000 CroBNG de AHoz-0 Valadouro ta·
molibdeno/vanáqio -modelo ano 96;
mén está na inter-rede: http://memhorquilla suspensión Rock Shox magbers.es. tripod.de/valadouro ademais
nésio; grupo Shimano Deore LX,
do enderezo normal: Apdo. 27. O Vacambio Grip Shift 800 SRT; Mavic
ladouro 27770
SUP, Flite Trtanium, Tixa USE, potén·
cia EDR ... Ben coidada, prezo razo• Compro selos novas, con ou sen
nábel. Telf. 670 509 565, chamada,
goma, usados mundiais e traxetas telefónicas novas ou usadas. José Apdo.
preguntando por David, de 14:30 a
15:30 e a partires das 22:30 h.
32.004, 28080 Madrid.

• -o

•MÚSICA
ÜRQUESTRA
SINFÓNICA DE ÜALIZA
Estará, o Xoves 20 ás 20:30
h. na Sala de Concertos do
Centro Cultural Caixavito e
Ourense, con motivo do X
Aniversário da Universdiade
de Vigo. Dirixida por Yoav
Talmi e con Gianliuca Ca&cioli no piano, ten no progra,
ma a Suite checa en re maior
op. 39, de A Dvorak; o Con,

Brecht, etc. E o Sákdo 22 se,
rá Acetre, grupo de folc de
Olivenza, que inclue no seu
repertório, rondas, tonadas,
alboradas, fados, corridiños ...
Estacionamento de balde para
consumicións superiores a
1.000 pta. na Porta do Sol.

Il XORNADA ENXEBRE
Organizada pola A Viciñal e

noación", de W.A. Mozart e
Sinfarnia n 2 5 en do menor,
op. 67, de L.V. Beethoven.

Cultural de San Paio de Ná,
via, terá lugar o Ihmingo 23
ás 6 do serán no local da asociación, coa participación da
banda de gaitas e baile Airiños
de San Xulián, de Marin e o
grupo de pandereteiras Cho-rouvia, da A V. de Cabral.

ATARAXIA

•TEATRO

ceno para piano e arquestra n 2
26 en re maior, k537 "Coro-

Grupo de rock (cantan en inglés), compcro> por Xosé Leis,
lván Vivas e Uxio Portas, que
tocará o Xoves 20, con entra,
da libre no cafe-bar ]oker (Carral 3). No mesmo local pero
o Venres 21 e tamén con en,
trada libre, estarán Otro juego
de té, rock sinfónico con rex,
tos de Bokowski, Bertold

ÜCERCO
DE LENINGRADO
De J. Sanchis Sinisterra,
polo Teatro do Atlántico
o Venres 21 ás 22:30 h. e o
Sábado 22 ás 20:30 na Sala
de Concertos do Centro

Cultural Caixavigo e Ouren,
se, con Xúlio Lago na di,

• Mestre e animador sócio-cultural
busca calquer traballo. Manuel 616
354 911.
• Véndese Suzuki Baleno 1.6 de
gasolina, 3 portas. extras, ano ·99,
impecábel. Telf. 600 670 747, preguntar por Xúlio.
~
• Véndese ampllflcador 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
5.86929.
• 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 páxinas de
www.andelvirtl!.ial.com o Foro Novo.
Só tes que enche un formulário e envialo. Logo escolmaremos os mellores
para sairen publicados de balde en
formato dixital en Andel.
• A Assembleia reintegracionista
Ene Agá quer facilitar o acesso
ao uso da grafia reintegrada.
Quem estiver interessado mande·
nos 150 pta em selos e o seu endereQo ao Apdo. 122 de Pontevedra e
recebará por correio um Breve
· Prontuário Ortográfico e urnas úteis
Tabuadas Ortograficas para consultas rápidas.

• Grande oferta de discos e titas, anos
80. Prezos interesantes. 986 413 496.
• Clases de alemán, inglés e direito, en Cangas, impatidas por licenciada trilíngüe. Todos os níveis, ampla
experiéncia. Telf. 986 307 119 e 656
574103.•

rección e M" Barcala e Su,
sana Dans no reparto.

Vilagarcia
• CONFERÉNCIAS
IRLANDA E AS NOVAS
FORMAS DE VIDA
INTERNACIONAL
É a primeira conferéncia
anual "Plácido Castro" e
será pronunciada por Fer,
nando Pérez-Barreiro
Nolla o Martes 25 ás
20:30 h. na Casa da Cultura, organizada polo Institu,
to Gal.ego de Análise e Do,
cumentaci6n Internacional.

•MÚSICA

Concepcionistas o Venres 21.

cleMADRID,
as suas

criac:ións.

MONTSEREGO
A lucense mostra, no obra,
doiro de Agatha Rufz de la
Prada, a sua colección de
bolsos e xoias, ademais dun,
ha série de mobles produci,
dos por Sress Arce Produ,
ci6ns e outras pezas inéditas.

o. MARTÍNEZ &

• EXPOSICIÓNS

A Casa de Galicia acolle
as exposicións de pintura
da pontevedresa Oiga
Martínez titulada "Deusa
Nai" e a de Alberto Car,
po que oferece diferentes
etapas da sua traxectória
con especial releváncia
das "mulleres reviradas", o
último da sua criación. •

seu Nacional da lmprensa.
Segundo os organizadores, a
l.

AhKense
Mantse lego
mostra, no
obradoiro ele
Agatha Ruíz
de la Pracla

Porto
HUMOR LUSÓFONO
Leva por título a mostra de
24 humoristas gráficos de
Angola, Brasil, Mozambi,
que, Portugal, Macao e Ga,
liza que se encontra no Mu,

- · ,

• EXPOSICIÓNS

Vivei.r o

Concerto de flauta e piano
na igrexa do Convento das

FACER LEITORES PARA
A NOSA LITERATURA
Ou como subir ao Himala,
ya? Charla colóquio a cargo
de Ant6nio Garcia Teixeiro
e An Alfaia na Sala de
OJnferéncias do Centro Cul,
cural Caixavigo e Ourense o
Martes 25 ás 20:30 h. dentro
do ciclo "Escritores galegos
cara o Século XXI.

Madrid

Ü BUBULU DO LINIER
Por Teatro do Adro o Ven,
res 21 na Casa da Cultura.

INSTITUTO DE

tiLEnvRAS

exposición pretende ser un
manifesto de tolérancia na
diversidade das comicidades
culturais, procurando o riso
ou o sorriso do es¡:íectador,
nunha língua que ten tras
dela unha longa história e
que_ afrontra o futuro con
optimismo. Entre os galegos
están Xosé Lois, Xaquin
Marin, Gogue ou Omar
Pérez. Até o 27 de Xaneiro.

•TEATRO

Esruoos VIVEIRENSES

Nova Sala de Exposici6ns
(P. Sanz 26, 12 ).
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Luís Suárez, Amáncio, Délio Rodrigue~ eMisioné son os favoritos dos expertos

Dez protagonistas galegos para o século do deporté·
~ CtSAR LORENZO GIL

.-

. ..

j

Os futbolistas Luís Suáre;i .e
Amáncio ·Amaro, ·o -c'ic·1i·s fa
Délio Rodríguez e o piragüísta Luís Ramos Misioné son
os persoeiros do deporte galego que escolleron como indispensábeis os catro expertos consultados para redactara lista dos mellores do século xx. Vicente Leirachá, Xoán Barro, Moncho Viña e
Afonso Eiré quixeron destacar, desde a su~ experiénciá:
e coñecimento dos rudimentos do deporte, as figuras,
non sempre demasiado valoradas, que encheron de glória
as páxinas deportivas do país.
Luís Suárez é considerado o número un por tres dos expertos.
Na sua decisión foi fundamental
a obtención do balón de ouro en
1960, fito único na nosa história
que non logrou repetir nengun
futbolista do Estado español.
Ademais, o coruñé's conta con
dous campionatos de Europa e
duas Copas intercontinentais,
obtidas cando xogaba no lnter
de Milán. Ainda xogando no
Barcelqna, Suárez gañou duas
ligas. "E indiscutibelmente o número un", dixo Moncho Viña,
xornalista de Radio Nacional de
España. "Por número de títulos,
pala importáncia do seu xogo e
o que significou na época na
que foi profisional". Para Xoán
Barro, xornalista de TVE na Gal~za, "Luís Suárez gañouno todo.
E un deportista total que revolucionou o futbol do seu tempo".
Outro Luís, Ramos Misioné, gañou tamén o aprezo dos catro
especialistas. Foi gañador de
duas medallas olímpicas, alén
doutras nove nos mundiais de
piragüísmo. Actualmente ainda
posue o r:écord absoluto de·títulos obtidos por un deportista no
Estado. O lucense foi valorado
por Afonso Eiré, director de A
Nasa Terra "polo seu valor individual e a capacidade que tivo
para labrar todos os seus éxitos
nun deporte moi difícil coma o piragüísmo". Viña ere que "cómpre
lembrar a este deportista porque
a sua figura é fundamental da
nasa história e, por desgrácia,
está demasiado esquecido".
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Luís Suárez, Amáncio Amaro e Reixa. A ·direita, Xúlia Vaqueiro.

que dominou sen discusión durante moitísimos anos". Para Eiré, "o papel de Délio Rodríguez
no deporte galega é un exemplo
de contínuo esforzo e adicación,
sen as recompensas que teñen
hoxendia outros deportistas".

Por es'e motivo, con toda xustiza,
desfilan nomes que obtiveron o
Unha das característic'as máis
éxito, ben en forma de trofeos,
importantes da lista de mellares
ben en forma de admiración dos
deportistas galegos é a fusión -amantes do deporte. O balonque os expertos lograron entre
cestista Fernando Romai pode
aquelas figuras que competiron
considerarse o quinto· mellor dee gañaron unha presada de típortista do século. A obtención
tulos, ben por libre ou en equide várias ligas co Madrid e o fito
pa e outros que foron un rehistórico da medalla de prata con
.ferente histórico pala sua forma
España en Los Angeles'84 ende enfocar o deporte. "Hai de- · gaiolaron os entendidos.
portistas que puideron desenvolver a sua actividade máis faUn pouco máis abaixo están os
cilmente ca outros", dixo Afonnomes de Xaime González
so Eiré. "Os éxitos diJ.n deporChas, tirador olímpico con pistotista -tamén dependen da conla, olímpico consecutivamente
xuntu ra na que ~ se dean, dos
desde os Xogos de México'68
. competidores que teña e, se
até Moscova'80 e 52 veces camxoga mmha equipa, os compapión do Estado nesta categoria.
ñei ros cos que teña que comTaníén destacan Marta Bobo, fipetir". Os deportistas galegas
nalista en Lqs Angeles en ximnáteñen moito mérito, tendo en
sia rítmica; Alvaro Pino, campión
canta que .a penas houbq instáda Volta española en 1985; a colacións e que a povoación rural
rredora de fondo Xúlia Vaquero e
estaba impos_ibilitada para facer
o regatista Pedro Campos.

Eire
-AforHo

......

Tamén se dá que cada un dos
entrevistados ten un interese especial nalgun deportista en particular. Afonso Eiré louvou a figura
de Manuel Rosales, o atleta de
maratón que foi cinco veces
campión do mundo e .gañou tres
veces a prestixiosa carreira de
Nova York. "Rosales dá unha visión diferente do deporte, lonxe
do estereotipo de actividade de
mocidade. El correu toda a vida e
foi bon sempre". Vicente Leirachá apostou polo nadador vigués
Alexandre Febrero, olímpico en
Londres'48. "Febrero era un tritón. Dominaba tanto os 400 metros como os 1.500, algo case
inaudito". Para Xoán Barro, o tamén vigués Xabier Álvarez Salgado é a sua proposta única.
Salgado foi olímpico en tres categorías atléticas en México'68.
Mancho Viña decantouse por
Fran, capitán do Deportivo por
razóns recoñecidamente subxectivas. "É certo que só ten unha
Copa, pero hai que salientar o
seu compromiso coa língua galega e o que significa o seu xogo
como símbolo da última étapa vitoriosa do Súper Dépor". +

Xoém borro

. _ _ _

Amáncio Amaro, o coruñés que
saíu do Deportivo para cubrirse
de glória no Real Madrid, é outro
dos máis lembrados. Nengun
dos catro puido substraerse a
salientar as suas nove ligas coa
equipa merengue, os seus dous
títulos de píchichi e campi.ón de
Europa coa selección española.
O cuarto deportista unanimente
laureado é o ciclista Délio Rodríguez. Este pontareano ,foi o referente do ciclismo do Estado na
época da 2ª República e na posguerra. Gañou várias Voltas a
España -a de máis sana, en
1946- e tivo moitos máis éxitos
en probas clásicas. "Rodríguez
foi un ciclista excepcional", falou
del Vicente Leirachá, redactor de
La Voz de Galicía. "Habia carreiras, como a de Madrid-Valéncia,

Pero ne tes dias que se intenta
gañar terreo político para un recoñ.ecemento cabal do plurilinguismo e a plurinacionalidade,
sae tamén o presidente do Tribunal Superior de Xu tiza de
Galiza cunha afirmación preautonómica, que como sempre
en matéria de línguas, argumenta en base á caricatura. Di
o conservador Xesu Souto
Prieto que el "se opón á imposición do coñecemento do galego
para acceder á carreira xudicial
en Gal.iza". E como exemplo di
que "nunca rexeitaria que Einstein viñese a Santiago sen coñecer o galego".
O caso é que a ofensiva de minimizar a importáncia da língua
na sociedade avanza. A mu eización do idioma, tan promovida e cara á direita, significa poñer patas arriba o mundo. Neste discurso o galego imponse,
asoballando en todos os terrees
da vida social: daquela pouco
menos que a realidade é que a
escalas están en galego, tamén
a práctica totalidade dos meio
de comunicación, nas librarias
é unha aventura topar as navidades en castelán, moitas v rbas da língua de Cervantes pérdense dia a día ante .a imposición da sua equivalente galega.
Está visto que a filosofia de Lodares ábrese camiño e monta no
mesmo cabalo constitucional
que conduce nestas eleicións o
presidente que falaba línguas
periféricas na intimidade. •
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deporte. Hai que ter presente
tamén que os nasos referentes
proveñen case sempre de ·fóra
e é ben difícil destacar aquilo
que fanos próprios galegos.

1

uan Ramón Lodares, un profesor universitário de apelido galego (nada menos que
e vieiras carga no seu heraldo), ven de publicar un libriño
co orixinal título "El paraiso políglota", no que pretende poñ.er
en solfa todo o afirmado sobre o
proceso de imposición do castelán no Estado español durante
os últimos séculos. Á sua soflama xenófoba danlle doble páxina no principal periódico, sen
lembrarse a dirección do diário
daquel denostado profesor da
UNED que, na mesma liña conceptual de Lodares, desprezaba
os negros como raza inferior e
foi comentente, e asisadamente,
vapuleado por difundir ideas nazis. Lodares escrebe con profundidad "el gallego en Galicia era
algo propio de la gente de las aldeas, digno de olvidar del genero urbano". Bravo!!

Moncho V íño

. _ _ _

árchase Khol. Morre
en Túnez fulminado
Bettino Craxi. A
Thatcher faille o paseíllo a Pinochet. González ten que vivir
retirado do primeiro plano da
política, ... aquí os únicos que
resisten no rexo traballo do poder son Fraga e o seu admirado
Balaguer. O nonaxenário conservador dominicano ven de
anunciar que va~ ser o candidato presidencial do seu partido.
Cego, fóra do mundo,' a Balaguer non o pqde -retirar nen a
T erceira Via d btitánico Straw
cos seus ditames médicos.•

