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lncumprir a lei 
O que ven de suceder coa lei de estranxeria recén publicada ex, 
plica moi ben os modos discrecionais de utilizar a leí que ten o 
partido govemante: como non me gasta e penso cambiala se gaño 
as eleicións, non a aplico como debo . As colas de estranxeiros in, 
tentando regularizar a sua situación ao amparo da nova regula, 
mentación, controladas a paus pala policia son todo un cartel 
eleitoral sobre a toleráncia dos populares. Hai que lembrar como 
comezou a lexislatura coa entrada <;le africanos en Melilla que fi, 
nalmente foron deportados en avión, fortemente sedados, cun de, 
creto de Interior que asinou Aznar coa frase da lexislatura: "tiña, 
mos un problema e agora X} non o ternos". É lícito lembrar que os 
problemas que agora ten Austria co ultradireitista Haidar prove, 
ñen en grande parte da sua reivindicación xenófoba. Unha Euro, 
pa que anúncia que vai ter que integrar nos próximos 25 anos mi, 
llóns de imigrantes, non pode ter na sua fronteira Sul un rexime 
que só sabe .utilizar o pau e é incapaz de respeitar a própria lexisla, 
ción, que aprobaron todas as forzas políticas do Estado agás a sua. 
Os imigrantes semellan ser o alfa e o omega do govemo Aznar. • 
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Non se descartan outros móbiles para o intento ae qsasinato 
· ademais dos económicos 

A trama mafiosa contra Cuíña 
convulsiona ao PP 

-0-- AFONSO EIRÉ 

"No PP de Galiza xa nada voltará ser coma antes". É esta unha afirmación repetida por vários diri
xentes dos populares galegos, que tamén se tan duas perguntas constantes: "porque tiñan que asa
sinar precisamente a Cuíña antes das eleicións municipais?, alguén é capaz de facelo unicamente 
por unha licéncia de obras?" A trama mafiosa, como a calificou Fraga, que se está a destapar no 
PP berciano, terá unhas altas repercusións políticas cando se poda chegar ao fondo das relacións. 

Fraga saiu decontado en defensa de Martínez: Núñez:, cando se soubo que o construtor estabo sendo investigado polo intento de asasinato de Cuíña. 

PP négase a que Fraga compa
reza no Parlamento galega para 
explicar a denunciada trama ma
fiosa para asasinar ao consellei
ro Xosé Cu(ña, pois o presidente 
considera que non tivo tempo de 
analisar esta proposta e que non 
está "xustificada" a urxéncia. O 
voceiro adxunto do PP, Xoan 
Casares, xustificou a negativa 
na Xunta de Portavoces, entre 
outras causas, "palas suas impli
cacións xudiciais". Quen si está 
disposto a comparecer, segundo 
fontes do próprio PP, é Xosé 
Cuíña, que o 2 de Febreiro de
clarou ante o xulgado leonés a 
petición própria e para poder co
ñecer o sumário. Cuíña ten pre
parada a sua intervención do 
Parlamento, pero no partido non 
parecen ter tanto apuro. 

No PP de Galiza semellan existir 
duas estratéxias ante a denúncia 
da trama para asasinar a Xosé 
Cuíña. Unha a do próprio damnifi
cado, Xosé Cuíña, que puxa por 
aclarar publicamente todo o que 
cumpra. Persoas achegadas ao 
político de L.alín afirman unha e ou
tra vez, que "non ten nada, nada 
que agachar", estando convenci
dos de que vai sair reforzado desta 
crise que, opinan, "convulsionará 
de xeito notório ao PP"_ Tamén os 
advogados de Martinez Núñez afir-. 
man que "as ramificacións van 
moito máis alá de Cuíña". 

Os próximos ao conselleiro con
sideran que a limpeza de Cuíña 
Crespo queda demostrada can-
do se nega a admitir as esixén-

Despois 
do altercado 
con Cuíña, 
Martínez Núñez 
non voltou 
a concorrer 
a unha 
adxudicación 
de Política 
Territorial. 

cias do empresário Martínez Nú-
.t::ic..,.i:. '.nw~1 

ñez e o convida de xeito impera
tivo (colléndoo pala camisa) a 
sair do seu despacho. Afirman 
que non tiña nengunha relación 
con el , e que se o recebeu foi 
porque a petición viña "doutras 
instáncias". Entrevista na que 
Cuíña non quixo estar só, senón 
que se fixo acompañar polo da
quela director xeral Emilio Gar
cía Gallego, porque "xa coñecia 
quen era o indivíduo". Polo de
mais, semella que, desde aque
las, Martínez Núñez non se vol
tou a apresentar a nengun c n
cu rso de obras dependente da 
Consellaria de Política Territo
rial, pero si foi adxudicatário de 
obras noutras consellarias. 

Martínez Núñez xa apresentará 
Pasa á páxina seguinte 

c,~mJ r ~~ ~.r j.J'J :. ~.( ..; r_ 
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Vén da páxina anterior 

unha querella criminal tres anos 
antes contra Cuíña Crespo e o 
entón alcalde de Compostela, Xe
rardo Estévez, ao considerar que 
incumpriran as bases para lle ad
xudicar obras nas infraestruturas 
do acceso a Compostela. O advo
gado que lle levou a demanda, 
que non prosperou, foi o famoso 
Emflio Rodríguez Menéndez. 
Desde aquelas Martf nez Núñez 
intentou várias veces achegarse a 
Cuf ña Crespo, sen conseguilo. 

Por outra banda, persoas do cír
culo de Cuíña afirman estar tran
quilos porque "Cuíña xa non pode 
ser máis investigado do que foi 
por El Mundo, a instáncias de xen
te do próprio partido, sen que lle 
pudesen sacar causa negativa". 

municación da zona, con impor
tantes conexión con médios 
estatais, desde xornais como El 
Mundo, a cadeas de televisión. 

Tamén apoia, saca ou pon, pre
sidentes das Cámaras de Co
mércio e alcaldes do Bierzo, al
g un s tan pintorescos como o 
pepero-rokero José. E. Roba
llal, de Oéncia. 

Martínez Núñez, comezou de 
albanel e hoxe factura cada ano 
máis de 40.000 millóns de pe
setas. No sector coñeceno co
mo o "teño, teño; merco, mer
co"; pois sempre se está a fa
chendear do seu diñeiro, e, ta
mén, dos altos contactos que 
mantén, "por iso a min non me 
para nen Dios", seica repite a 
quen o queira escoitar. 

·. 

ESTA SEMANA 
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Martinez Núñez apresentou 
unha querella, que levou o famoso 
advogado Rodríguez Menéndez, 
contra Cuíña e -o ex alcalde de 
Compostela Xerardo Estévez por non lle 
adxudicar unha obra. 

A sua fama de brutallán, deba
dallocas e de home desprendido 
correu sempre polo sector da 
construción. Ainda asi, vários 
empresários que tiveron rela
cións con el, non o consideran 
"tan parbo coma para pagar o 
asasinato dun alto dirixente do 
seu partido e conselleiro só por
que .lle negaba algunhas obras". 

Esta maneira de aétuar seria 
ainda máis estrana cando Martí
nez Ñúñez publicitaba, unha e 
outra vez, a sua amistade con 
Fraga lribarne , quen sempre 
deixa constáncia tamén da sua 
amistada con Cuíña. Desde o 
PP, alguns dirixentes pergún
tanse como "un amigo é capaz 
de pagar para que asasinen ao 
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amigo doutro só por gañar 50 
millóns de pesetas". 

Martínez Núñez, ademáis dunha 
relación partidária con altos cá
rregos do PP, tamén mantén re
lacións empresariais coa Xunta. 
Un seu filio, Xosé Luis, é directi
vo e participa en Turgalícia, em
presa de turismo da que a Xun
ta posue o 51% do capital. 

En Febreiro de 1999, Fraga e 
X osé Martí nez Núñez recibían a 
medalla de curo do Centro Gale
ga de Ponferrada. Nas palabras 
do presidente da Xunta para 
agradecer a entrega e pechar o 
acto Fraga afirmou, referíndose 
a Martínez Núñez: "é un bo ami
go, dilixente empresário, un dos 
máis importantes de España e 
un bon galega de Ourense". • 

Semella exitir outra estratéxia 
dentro do mesmo PP. A que pa
rece pretender sementar a dúbi
da de que Cuíña Crespo algo 
teria que ver con Martínez Nú
ñez. E a mesma que trata de 
que Fraga non apareza relacio
nado co famoso empresário, 
afirmando que "ten moitos ami
gos coma el por razóns do seu 
cárrego". Pero no Centro Gale
ga de Ponferrada afirman que 
"Fraga é padriño de dous fillos 
de Martínez Núñez". 

Martínez Núñez e a trama empresarial do Bierzo 

A desconfianza 
instalouse no partido 

nunca tomara ainda cartas no 
asunto, porque estas non son 
de agora, veñen de moi lonxe". 

A impunidade coa que sempre 
se moveu Xosé Martínez tivo 
apampados aes bercianos, até 
o ponto de que un dos denun
ciantes, Gumersindo Castro, 
afirma que nas ameazas lle 
din: "non traballes aquí, isto é 
de Don José". 

En Ponferrada afirman que 
Martínez Núñez "non está só 
nos negócios, ten xente moi im
portante detrás, xente con moi
to peso. El, case analfabeto, 
non puido levantar só este im
pério, ainda recorrendo aos mé
todos que aquí todos coñecen". 

Pero a desconfianza instalouse 
no PPdG. Se antes se falaba de 
"navalladas políticas'' e doutras 
tropelias entre os distintos ban
dos en litíxio, o anúncio de que 
pretendían asasinar ao conse
lleiro é algo que non lles pasaba 
pola imaxinación a moitos, pero 
que agora eren que até é posí
bel. Dase a circunstáncia de 
que a posta en marcha da ope
ración contra Cuíña Crespo, a 
visita do coronel da Guardia Ci
vil ao conselleiro, para continuar 
as pescudas (que non para in
formalo, segundo fontes próxi
mas), coincide co proceso pre
congresual no PPdG que levou 
a Cuíña a deixar o cárrego de 
secretário xeral. 

Segundo a biografia oficial, Jo
sé Martínez Núñez saiu moi xo
ve da sua "Galícia natal" para 
traballar de albanel no Bierzo. 
Hai máis de 40 anos que fixo a 
sua primeira obra, pala que co
brou 5.000 pesetas. En 1970 
fundou Construciones Martínez 
Núñez cun capital de 20 millóns 
de pesetas. Seis anos despois 
criou Tecnologia de la Constru
ción (Teconsa) e Técnicas 
Constructivas de Galícia (T ega
sa) , ampliando os seus negó
cios a Galiza e Madrid. Os anos 
80 marcaron a sua expansión 
definitiva. Fíxose accionista 
maioritário de Hormigones del 
Bierzo e Canteiras Industriales 
del Bierzo. Controlou o merca
do do formigón na zona, nunha 
etapa onde o sector da constru
ció n tivo unha franca expan
sión. Agora o seu grupo empre
sarial factura máis de 40.000 
millóns de pesetas ao ano. 
Ademáis da construción, abar
ca a cerámica, o transporte, os 
hoteis, marketing, financiamen
to, seguros e meios de comuni
cación. Neste sector é dono da 
Crónica de León e ten accións 
no Diário de León, Via Dixital, 
Telefónica de Cable Castilla e 
León e o diário económico La 
Gace.ta de Jos Negócios. 

'hcoNsA é unha das concesionárias do efificio para as oficinas da Xunta en Vigo, va· 
!orado en 1.200 millóns. A adxudicación é da consellaria de Economia. 

O que pasa é que as tramas 
económicas que se moven no 
Bierzo son moi pouco transpa
rentes, segundo Tito Martínez. 
Tanto na minería coma nas 
canteiras existen circuitos eco
nómicos que veñen de moi lon
xe, das primeiras concesións 
mineiras, nas que estaban por 
detrás os militares que era 
quen coñecian os recusas. 

do Bierzo, patrocinou eventos en 
Lugo e Ourense, é membro de 
diversas fundacións ... Pero máis 
coñecido é ainda no mundo em
presarial polo seu singular xeito 
de realizar os negócios, ainda 
que estas maneiras non tiveran 
tanta prensa. 

cisamente o qué destapou todo 
o "caso Cuíña" foron as denún
cias de empresarios bercianos 
contra Martínez Núñez. Os 
seus competidores acúsano de 
ameazas e de sabotearlles as 
suas empresas, sobre todo as 
relacionadas coas canteiras e 
co formigón. 

Porque Martinez Núñez, o acu
sado de estar por detrás de toda 
a trama, non é un empresárío 
calquer. Militante de AP desde 
un comezo, con relacións direc
tas con Fraga lribarne, a quen 
apoiou sempre nas campañas , 
co presidente de Castilla-León, 
Juan José Lucas e con José 
Maria Aznar, é un dos proho
mes do PP en León. El move o 
fio da maioria dos médios de co-

Xosé Martínez tamén é coñeci
do pala suas labouras de mece
nazgo, tanto na Galiza coma en 
León, que eran amplaente publi
citadas. Aportou diñeiro para o 
arranxo das vidreiras da catedral 
de Astorga, para criar o campus 

A esta redacción chegaron di
versas denúncias de persoas 
que mercaron casas nas suas 
urbanizacións, desde Compos
tela a Oleiros, pasando por Ou
rense. Tamén de constructores 
de Valdeorras e do Bierzo. Pre-

Estas denúncias foron as que 
levaron a investigación, ainda 
que, sindicalistas bercianos, co
mo Tito Martínez, afirman non 
comprender como "mália ás de
n ú n ci as múltiples, a Xustiza 

Segundo un inxenieiro de mi
nas, que leva moitos anos tra
ballando na zona, o Opus é un 
dos que está detrás do "princi
pal circuito económico que se 
move no Bierzo". Mensualmen
te celebrase unha reunión de 
coñecidos empresários á que 
asiste o director do Coléxio 
San lgnácio de Ponferrada. • 

Asuntos criminais, responsabilidades políticas 
A denunciada trama criminal que presuntamente 
paria en marcha o construtor Martínez Núñez para, 
entre outras accións, asasinar ao conselleiro Xosé 
Guiña, ten un fondo amergullo político no que 
patalexa o PP desesperadamente para non atoparse 
arrastrado no remuiño que levantou o escándalo ao 
emerxer. Fronte a un Xosé Guiña (a vítima) que se 
mostra sorprendentemente seguro e sereo, Fraga 
lribarne dubida e comete erras de político principiante 
que terá que explicar moi ben. Foi precisamente o 
presidente da Xunta o que primeiro falou de "máfias", 
para logo réstarlle importáncia. Non é importante que 
unha "máfia", tente asasinar a un conselleiro? Non 
merece unha explicación pública? Non é algo 
político? Hai que supoñer que o governo galega non 
teña nada que esconder. 

A amistade de Fraga con Martínez Núñez non é 
nengun delito, pero si é sorprendente que o presidente 
da Xunta sexa o único que o siga a exculpar e que, 
mesmo, dese a coñecer publicamerite a conversa con 
el ao dia seguinte de terse denunciado tan graves 

acusacións, acreditando na sua palabra. Máis grave 
ainda cando, nos círculos do poder, onde tan ben se 
move Fraga, eran sobradamente coñecidos os 
métodos de Martínez Núñez. 

Fraga terá que explicar as suas relacións políticas co 
empresário berciano, pesto que era un dos 
chamados "prohomes do PP". Posición que lle 
posibilitou non só acceder a licitacións públicas .en 
condicións vantaxosas ou pouco claras (como a 
Pausada de Portomarín), senón de crerse no dereito 
e até amparado para ameazar a todo un conselleiro 
por non lle adxudicar unha obra, cunha proposta que 
non entraba sequer entre as tres ofertas baremadas 
polo técnicos. 

O escándalo é, basicamente, político. Políticos son 
os principais implicados. As suas relaccións son 
políticas. A principal vítima ia ser un político 
relevante, un conselleiro, Xosé Guiña. E tiña que ser 
eliminado, precisamente, antes das eleicións 
municipais. 

Pero Fraga négase a explicar no Parlamento un 
episódio tan singular e grave como a ameaza de morte 
a un seu conselleiro por un seu compadre, mentres 
Pérez Varela (un tillo de Martínez Nuñez traballa ás 
suas ordes) se laia como bo ex->sornalista que saia á 
luz pública nova tan importante. E unha mostra de que 
sabe a quen vai perxudicar. Polo que semella, non vai 
ser a Guiña Crespo, que non cedeu ás presións, senón 
a un Fraga ao que, polo menos, lle usaron 
torticeiramente a sua amistade. Desde agora, nen o 
PP na Galiza, nen en Castilla-León, será coma antes. 
As consecuéncias políticas presáxian un tremor no PP 
máis forte que os de Triacastela. Que non se acuse á 
oposición nen aos xornalistas, como xa se está a 
facer, de querer usar o episódio eleitoralmente. As 
explicacións, clarexando dunha vez o tema, debe 
dalas o presidente Fraga lribarne. A falta de resposta 
só o perxudica a el. Non se esquenza que a teoria das 
"responsabilidades políticas" discriminada claramente 
das xudiciais foi a grande bandeira rexeneracionista da 
anterior campaña eleitoral ás Cortes.+ 

ANOSA TERRA 
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Asi salta a noticia 
O 17 de Xullo, o Diário de León 
publicaba unha nova na que se 
daba conta de que un cadavre, 
o de Rafael Wolfgang Pérez, le
vaba tres dias no depósito "ante 
a pasividade institucional". 
Aquel dia, un fillo de Rosaura 
Castellanos, muller do falecido, 

· acudia ao advogado laboralista 
e militante de 1 U Simón López 
Quera, para pedirlle axuda, pois 
non dispoñian de diñeira para o 
enterro. López Quera atopouse 
con que ese morto era o mesmo 
que dous anos atrás fara seu 
cliente para arranxarlle os pa
peis de residéncia. 

Aos poucos dias, Rosaura Caste-
11 anos pediulle a López Quera 
que se achegase á sua casa "pa
ra mostrarlle uns papeis". Entre 
eles estaba a fotocópia dunha 
carta que lle remitira o seu mari
do na que Rafael Wolfgang acu
s.aba ao empresário Martínez Nú
ñez de estar detrás dunha máfia 
que cometia diversos atentados 
no Bierzo. Rafael Wolfgang Pé-

~ rez afirmaba traballar para esta 
xente e ter como un dos cometi
dos "matar a un señor de Santia
go, a un tal José", do que unica
mente sabia que "era o segundo 
despois de Fraga e que é o xefe 
de Fomento ou Obras Públicas". 

Dias depois, Rosaura acudiria ao 
despacho de Quera, a Valladolid, 
cos papeis orixinais para propo
ñerlle a este a posibilidade de 
"sacarlle diñ·eiro a Martínez Nú
ñez por eles". Quero négase. 
Aos poucos dias, chamouno .a 
policia xudicial de Madrid e citou
no no cuartel da Guardia Civil. 

López Quera púxose en contac
to con· Tito Martinez, un activo 
ecoloxista berciano, para darlle 
coñecimento destes papeis e da 
conversa coa policia xudicial. 
Ante o temor de que esa trama 
que denunciaba Rafael Wolf
gang quedase sen sair á luz pú
blica, decidiran facilitarlle os da
dos a un médio de comunica
ción, decidíndose por lnterviu, 
que comeza coas investigacións 
a fins de Setembro. 

O 28 de Outubro, o xornalista 
Marcos Romero asina unha no
va no Diário ,de León ·na que dá 
canta de 4 detencións relaciona
das coa extorsión a empresá
rios bercianos. Estas persoas, 
que agora aparecen relaciona
das con Martínez Núñez, son 
postas en libertada polo xuiz 24 
horas despois. A filtración pode
ria provir precisamente da poli
cía xudicial. 

Rafael Wolfgang 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

lnterviu non levanta a trama nen 
no mes de Outubra, nen no mes 
de Novembro, como lle viña 
anunciando aos seus interlocu
tores bercianos. O 13 de De
cembro, outra das datas sinala
das para que aparecese a infor
mación, volta a quedar no orde
nador despois de conversas coa 
policia xudicial que lle confirma 
aos redactores de lnterviu que 
"a trama aponta moito máis alto 
do que pensábamos". 

O Venres 28 de Xaneiro, os xor
nais do Grupo Voz sacan á luz o 
intento de asasinato de Cuíña 
Crespo despois de vários dias 

de investigación. Entre estes 
xornais está o Diário de León 
(no que Martínez Núñez ten o 
25% do capital) que , hai dias 
que ten a carta de Rafael á sua 
muller Rosaura. Un diário do 
grupo, Diário 16, mide mal e 
mándalle aos médios os titulares 
o que lle permite aos outros xor
nais galegas sair tamén ese dia 
coa notícia despois de poñerse 
en contacto con Cuíña, que des
cansa nun hotel de Compostela. 
A revista lnterviu, que o 26 de 
Xaneiro se puxera en contacto 
con Cuíña para saber a sua opi
nión, saca o 31 de Xaneiro o 
froito da sua investigación.• 

intentaria chantaxear a Martínez Núñez 
Na carta de Rafael Wolfgang á 
sua muller Rosaura Castellanos 
este dille que "chantaxea a eses 
que me mandaron matar a un 
señor de Santiago de Compos
telá, un tal José". 

Fontes que coñecen o caso 
desde o comezo afirman que 
Rosaura tentou chantaxear a 
Martínez Núñez e qu e acudiu 
ao advogado López Quera la
go de non conseguir os seus 
propósitos e de que, por duas 
veces, tentaran arrollala cun 
coche. 

Pero a chantaxe xa viña de an
tes, segundo fontes coñecedo
ras do proceso consultadas por 
este xornal. Rafael utilizaria o 

· denunciado encárrego para sa
car do médio a Xosé Cuíña, 
para chantaxear a Martínez 
Núñez. Despois de deixarlle a 
carta escrita á Rosaura, Rafael 
marcharia para Venezuela pa
ra que esta realizase as xes
tións. Pero ao non dar estas 
froito ou ao non querer mar
char Rosaura a Venezuela, en
ganándoo, Rafael voltaria ao 
Bierzo. 

Rosaura, que tentou hai pouco 
tempo vender a exclusiva a 
vários médios de comunica
ción, afirma que Rafael non se 
suicidou, como se afirma, se
nón que o mataron. A explica
ción que dá é que, recibindo 
na sua casa aos mandados da 
axéncia de detectives D'Ajenti 
(que, segundo Wolfang Pérez 
foron os que lle or.denaron ma-· 
tar a Cuíña) ela os deixou sós, 
fo ise á cama e, cando se le
vantou , atopou ao seu home 
colgado . 

O venezolano R. Wolfgang escribiulle á sua muller, Rosona Castellanos, a direita, pro
póndolle chantaxear a Martínez 

Rosaura afirma que lle antici
paron ao seu marido médio mi
llón de pesetas "por facer o tra- . 
ballo". O que non explica moi 
ben foi porque o matón vene
zolano se voltou atrás. Menos 
explicábel é ainda o móvil da 
chantaxe para que realizase 
estes traballos e o recurso de 
Rosaura afirmando que "t,iña 
medo por min e polo meu fillo". 
Persoas que a tratan afirman 
que "é un puro engano". Fon
tes policiais consultadas tamén 
consideran un "prezo moi alto 
o pago de 14 millóns de pese
tas por matar a Cuíña, como 
afirma Rosaura, pois hoxe es
tes traballos real ízanse por 
moito menos". 

~ .P.o!i<;la. ~udipiql confirr:no.ulle a 

Xosé Cuíña 
que fora segui
do durante me
ses e tamén tra
balla coa hipóte
s es, que dan 
por certa, de 
que detrás de to
da a trama está 
o empresário Xo-
sé Martínez. Es-
te, pala sua ban
da, declárase víti
ma dunha monta
xe e asegura que 
"as acusacións e 
as insinuacións 
son totalmente fal
sas , porque, nen , 
directa, nen indi
rectamente, partici
pei nos fei!os," • 
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Non atenderia as peticións de eliminació e só aplicaria algunhas rebaixas 

fomento deixa para as eleicións 
a redución dalgunhas peaxes 
-0- H .V. 

O Ministério de Fomento esta
ria a retrasar a unha data pró
xima ás eleicións xerais a mo
dificación das peaxes da Auto
estrada do Atlántico, ainda que 
moi posibelmente non elimine 
esta taxa, senón que é máis 
probábel aplique unha redu
ción nalguns treitos. A atitude 
do Ministério está a disgustar 
a numerosos alcaldes do PP, 
que se sumaron ás demandas 
de petlcións de supresión de 
peaxes despois de compro
bar que as elíminacións sí se 
producen noutros lugares do 
Estado e que as demandas 
soclals tetien grande calado. 

Contra o agardado, o Govemo, no 
último Consello de Ministros, re
nunciou a aplicar modificacións 
nas tarifas da Autoestrada do 
Atlántico. O Consello de Ministros 
anterior aprobara medidas seme
llantes en autoestradas catalanas 
e andaluzas , ainda que estes 
acordes son de maior alcance dos 
que previsibelmente se tomarán 
para a Galiza. En Andalucia e Ca
talunya o Governo decidiu suprimir 
algunhas das peaxes. Entroques, 
na Galiza, se hai, serán rebaixas. 

O éxito das campañas para de
mandar a eliminación das peaxes 
de Rande e da Bárcala levou ao 
PP galega a mudar a sua inicial 
postura en contra. A exixéncia de 
suprimir o pagamento na Ponte de 
Rande viña xutificada porque non 
hai nengunha alternativa direita 
para comunicar o Morrazo con Vi
go. No caso da Bárcala, a deman
da vén ao caso porque se trata do 
aceso ao centro da Coruña. 

Despois das manifestacións 
multitudinárias para demandar a 
eliminación da peaxe en Rande 
e das declaracións dos canee-· 
llos da comarca da Coruña exi
xindo a supresjón do pagamento 
na Barcala, o PP galega, por bo
ca do seu secretário xeral, Xe
sus Palmou, sumouse a esta 
demanda e tamén asumiu a pe
tición de reducir o prezo neutros 
tramos; reivindicación formulada 

en diversos sectores cidadáns. 
Mália que as demandas do PP 
galega hoxe va s intonizando 
máis coas que manifesta a so
ciedade das zonas afectadas , 
os compromisos do Governo 
central son menores e o ministro 
de Economía, Rodrigo Rato, 
afirmou que o Executivo vai 
aprobar unha redución lineal de 
peaxes en toda a Autoestrada 
do Atlánt ico que será do 7%. 
Este anúncio contradi as ver
sións do PP galega, segundo as 
cales o Governo vai suprimir a 
peaxe da Bárcala e de Rancie. 

Contado, a rebaixa anunciada 
pero non concretada por Rato 
non significará que a redución se
xa por igual en todos os treitos, 
xa que alguns verán recortado o 
seu prezo nunha porcentaxe 
maior, o que se compensará con 
menores recortes neutros tramos, 
de forma que o conxunto sume 
un 7%. De confirmarse esta posi
bílidade, nunca haberá unha su
presión de peaxes en nengun 
dos treitos, porque semellante 
medida significaría que absorbe
ria o resto das reducións. Cómpre 
ter en canta que a peaxe do Mo
rrazo e da Bárcala suman máis 
do 7% das peaxes aplicadas na 
Autoestrada do Atlántico. 

Por outra banda, a Empresa Na
cional de Autopistas, ENA, á que 
pertence Autopistas do Atlánti
co, S.A., AuoAsA, na sua estraté
xia para evitar no posíbel as re
ducións ou supresións de pea
xes, vén de declarar que o tra
xecto de Bárcala na Coruña non 
é de circunvalación, cando se 
trata dun tramo que dá aceso ao 
centro da cidade. 

Mentres a presión social abriga 
ao PP a disimular a sua obedién
cia a Madrid, continuan as mobili
zacións. A última tivo lugar o pa
sado Sábado 29 de Xaneiro na 
peaxe de Rande, cando centos 
de automobilistas organizaron un
ha protesta que colapsou a entra
da. Os participantes abonaron en 
pesetas o canon polo uso da 
ponte, o que provocou retencións 
até ben entrada a noite. O acto 
estivo convocado pola Plataforma 
Antipeaxe, que anunciou que se 
non hai supresión, lembrará du
rante toda a campaña que o PP 
non foi quen de forzar a Madrid a 
tomar esta medida. A Plataforma, 
por último, pensa que se se pro
duce a eliminación será por ra
zóns oportunistas, como sucedeu 
coa supresión da peaxe na cir
cunvalación da Vigo, "decidida na 
pasada campaña eleitoral. + 

Trinta anos para rematar 
a Autoestrada do Atlántico 
Das concesionárias de autoes
tradas de todo o Estado, AUDASA 
está entre as duas que teñen a 
concesión máis prolongada no 
tempo. Un dos seus últimos pro
xectos é a continuación da auto
estrada desde Puxeiros a Portu
gal, o que significa realizar unha 
via que duplica a xa existente, 
unha autovía que precisa arran
xos dado o seu trazado sinuouso 
e perigoso. O Govemo, en lugar 
de facer unha reparación a fundo 
desta via, optou por conceder a 
Audasa a construción dunha au
toestrada paralela de peaxe, que 
non vai ser fácil abandonar para 
transitar pala autovía, xa que o 

enlace coa mesma discorre por 
estradas comarcais. 

O outro proxecto aprobado po
lo Governo é a construción do 
treito de Fene a Ferrol, que se
ria o último tt;;imo para rematar 
o trazado orixinal da autoestra
da. Os nove quilómetros desta 
parte costarán 25.000 millóns e 
ainda tardarán uns dous anos 
en rematarse. Se a concesión 
a Audasa produciuse en 1973, 
a data de finalización deste últi
mo treito pon de manifesto que 
a Autoestrada do Atlántico para 
estar totalmente rematada terá 
agardado case _trinta anos.+ 

ANOSATERRA 

O Supremo fai firme a senténcia 
. 1 

do TSXG sobre o encoro do Umia 
Á Xunta non lle restan máis que a via xudicial ordinária ou a 
qompra de terreas para proseguir coas obras do encaro do 
Umia, segundo se desprende da senténcia emitida a 12 de 
Xaneiro polo Tribunal Supremo. Este dá por firme as sen
téncias do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, nas que 
anulaba as expropiacións de terreas para os encaro, xa 
que a Xunta, mália anunciar recurso, non chegou a apre
sentalo. "Na práctica, a Xunta non pode encher os terreas 
aos que se retire a senténcia de auga", sinalan na coorde
nadora anti-encaro, que deu unha rolda de prensa o Mérco
re·s 2 de Febreiro para dar .a coñecer o fallo do Supremo.+ 

Fraga resf>osta · 
ao inforlne do Consello de Contas 

5 

Está anunciada para a sesión plenaria do Parlamento, que 
se vai celebrar o 8 de Febreiro, a comparecéncia de 
Manuel Fraga, que explicará a posición do Governo diante. 
das irregularidades detectadas no informe do Consello de 
Contas referido a 1996. O informe cuestionaba a xestión 
de recursos púbticos por parte da Xunta e organismos de
pendentes como tundacións e sociedades.A petición da 
comparecéncia partiu do Grupo Socialista e o Grupo Mix
to, que solicitaba saber "as medidas e responsabilidades 
que pensa adoitar e asumir ao respeito". + 

'A autoderminación non é a meta', 
di Enrique Marfany 
Como xa se anunciaba no número anterior de ANT, . Demo
cracia Galega celebrou o seu segundo congreso na lila da 
Toxa o Venres 28 de Xaneiro, cun obxectivo: cambiar os es
tatutos, pasando de ser o partido que lidera Enrique Marfany 
de "nacionalista" a "autonomista". Este cambio é motivado, 
segundo explicou Marfany, porque a autodeterminación non é 
solución para superar os problemas de pobreza da Galiza. 
O discurso do presidente de Democracia Galega centrouse 
nos xóvenes, na percura de saidas laborais e na "errada" polí
tica de natalidade que preconiza Manuel Fraga. Ademais, se
gundo Marfany, o galeguismo. ten en Galiza a duas forma
cións representantes: unha, o BNG, "un movemento indepen
dentista" e outra, Democracia Galega "cun programa bási
co, centrado na modernización e na xuventude de Galiza".+ 

Os dados da pobreza do IGE 
chegan ao Parlamento 

\ 
\ 

Alberte Xullo Rodríguez Feixoo, deputado do BNG, faise 
eco dos datos dados a coñecer a pasada semana polo Ins
tituto Galego de Estatística, nos que se conclue que o 14% 
das famílias galegas ingresan mensualmente entre 40.000 e 
70.000 pesetas. Asimesmo, o inquérito aponta a quen 1,8% 
das famílias viven con menos de 40.000 pesetas ao mes, o 
que segundo a ONU se considera pobreza. Rodríguez Fei
xoo laiase de que o conselleiro de Ecónomia, Xosé António 
Orza, sinta satisfacción porque o 40% das familias cheguen 
con facilidade a fin de mes e pergunta que medidas porá en 
marcha a Xunta para remediar feítos como que "117.600 fa
milias ingresen mensualmente menos do equivalente á 
soldada mínima interprofisional". + 

A corporación de Tui volta ser popular 
Ainda que o actual alcalde Tui, António Fernández Rocha, 
procedía das filas populares, estaba governando Tui desde o 
dia 13 de Xuño, xunto con outros sete concelleiros, baixo as 
siglas da Coalición Popular Tudense. Esta coalición xurdira 
tras a ruptura éo ex alcalde do PP, Miguel Capón, aoque lle 
formularon unha moción de censura na pasada lexislatura. 
Agora, Rocha e os seus voltan ao paraugas do PP, con es
cenificación incluída. O pasado Martes 1 de Febreiro, coa 
mediación de Xesús Palmou, Rocha e os seus concelleiros 
-o sétimo mantense independente- asinaron a reincorpo
ración ao PP na sede compostelana. Agora, a corporación 
municipal tudense queda formada por trece concelleiros 
do PP, un independente, tres do PSOE e tres do BNG.+ 

Campaña contra os recibos en castelán 
de fENOSA 
"En galega, é de recibo" é o lema da campaña de A Mesa 
pola Normalización Lingüística na que se demanda o 
respeito aos direitos lingüísticos da compañia Fenosa. A 
.Mesa solicitou a galeguización dos recibos, senda a 
resposta dos responsábeis da empresa de que era necesá
ria a demanda para realizar estes cámbios. Fenosa segue 
sen respeitar topónimos como A Coruña ou A Pobra do Ca
ramiñal. Se os próximos recibos de Fenosa n«?n chegan en 
galego, a Mesa anúncia que non os aboará. • 
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OPtNIÓN 

RECUPEREMOS OS N·O_SOS SINAIS 
DE IDENTIDADE: 

CASTELAOE 
OMUSEUDE 

PONTEVEDRA GALEGUICEMOS -N-OMES E APELIDOS 

O 7 de Febreiro próximo entra en yigor a Leí 
40/1999, de 5 de Novembro, sobre nome e 
apelidos e orde dos mesmos, que se aprobara 
no Congreso dos Deputados o pasado mes de 
Outubro. É unha leí pola que levamos rnoito 
tempo agardando e que ha rematar cos diver
sos atrancos que impuña até agora o regula
mento do Rexisto Ci'0-l para a·galeguización 
de nornes e apelidos. E certo que xa era posí
bel galeguizar cun trámite rnoi sinxelo os no
mes, rnais só para as persoas nacidas antes do 
ano 1977; de feito, tanto A Mesa corno ou
tros colectivos realizamos diversas iniciativas 
e campañas para animar a exercer ese direito, 
cunha resposta moi favorábel que foi pouco a 
pouco vencendo as reticéncias que nalguns 
rexistos se puñan e facendo que o cámbio de 
norne fose cada vez máis normal. T amén era 
posíbel a galeguización de apelidos, mais cun 
longo e por veces enfarragoso proceso que re
quiria dun expediente que, desde o Rexisto 
Civil, habia de tramitar-se a Madrid parp. que 
o Ministério de Xustiza autorizase o cámbio. 

. T amén A Mesa puxera en marcha unha cam
paña no ano 1992 para animará galeguiza
ción dos apelidos e, ainda que se tramitaron 
moitos. expedientes, a própria complexidade 
do proceso impedfu que se convertese en algo 
masivo. Agora xa non hai desculpa. 

Por unha parte, a 'nova lei val-lle-permitir 
galeguizar o nome tamén ás' persoas nacidas 
despüis do ano 1977' unha limitación impos
ta pala anterior normativa legal que supuña 
un atranco insalvábel para a xente máis no
va, sen dúbida a máis sensíbel a levar á práti
ca actitudes favorábeis a pór de manifesto o 
seu compromiso c;oa língua e os seus sinais de 
identidade. E aqui teñen un importante reto 
as organizacións xuvenis do naso país. 

Ta~én vai simplificar enormemente o até 
agora complexo trámite de restaurar as for
mas galegas dos nasos apelidos. Na teoria, 
ahondará cunha comparecéncia do interesa
do ou interesada, oú do seu representante le
gal, diante do Rexisto Civil ou Concello on
de estexa inscrito, e solicitar unha partida li
teral de nacirnento para, con ela, demandar 

.- o cámbio de apelido. E .digo "na teoria,, por
que, como xa acontecera co proceso de gale-

CONCHA COSTAS 

guización de nomes promovido d~de hai 
anos a través de diversas campañas, non será 
de estrañar que topemos coas reticéncias e 
descoñecimentos do funcionariado dos Re
xistos Civis que, ante a dúbida, soliciten 
máis documentación da necesária. De feíto, 
nunha rolda recente que A Mesa fixo nos 
principais Rexistos para tentar a:diantar-nos 
ás actitudes coas que, posibelrnente, topare
mo~ a partir da semana que vén, os resulta
dos non foron moi tranquilizadores: desde 
Rexistos aos que lles tivemos explicar cal é a 
Lei que entra en vigor, o que di e en que 
BOE se publicou, a outros onde nos indica- -
ron que lle van pedir á xente "un certificado 
da Mesa" (sic) ou outros nos que, a pesar de 
coñecer a nova lei e o que supón, non teñen 
moi claro que vai acorrer a partir da semana 
que vén e como van solucionar os casos "du
bidosos", resignando-se a admitir que xa se 
irán arranxando os problemas a medida que 
aparezan, corno acontecera até agora coa ga
leguización de nomes. Unha causa está clara: 
os expedientes van-se resolver aqui e xa non 
van ir a Madrid, o que é un paso importante. 

A.N.T. 

Hai, por último, outra novidade de enorme 
importáncia para preservar a nosa identida
de a través dos apelidos. A nova leí permi
te, estando de acordo o pai e a nai, escoller 
a orde de trasmisión dos seus respectivos 
primeiros apelidos ao inscribir os fillos no 
rexisto. Esta nova opción que se nos ofere
ce ten a sua trascendéncia xa que a partir 
de agora, poderemos dar-lle prioridade co
mo primeiro apelido-ao máis xenuinamente 
galega dos dous e frear así a uniformización 
que se está a producir neste terreo e a pro
gresiva desaparición de moitas formas tra
dicionais dos nasos apelidos. 

.Non é pouca a responsabilidade que ternos 
en facer que as posibilidades que oferece esta 
lei, longamente pedida e agardada, teñan re
percusións reais. A unha espera tan longa só 
lle pode seguir unha resposta masiva e con
tundente da cidadania. Nas nosas mans está 
agora recuperar os nosos sinais de identida
de, galeguizar os nasos nomes e apelidos. • 

CONCHA COSTAS é Presidenta d'A Mesa 

XERARDO RODRÍGUEZ ROCA 

Debo confesar que era a segunda ou ter
ceira vez que navegaba por Internet. In
diqueille a un buscador o norne "Caste
lao" e levoume a unha série de páxinas 
das que me chamaron a atención duas. 

Unha (castelao .citeweb.net), polo seu ca
rácter riguroso, por oferecer unha visión 
completa da sua figura, así com mái d 
cen láminas ou cadr 

Na utra páxina r parci por m tiv 
ben dif r nte . E raba r alizada p lo 
Mu eu de Pont v dra toda la n c -
telán, mesmo títul da lámina u 
cadro (" o a ", "El niño de la pi
ña " ... ). Pr entar d ta forma a a t , 
lao paréceme unha manipulación, terxi
ver ación e fal ificación da real idade . 
Ca telao dixo: "Debuxei empre en ga
lega; escribin sempre en galega; e se a
cadés o que hai de galega e de humano 

·na miña obra non quedaría nada. Casce
lao forma parte da primeira xeración 
que quixo er univer al e de Galiza 
desde a propia cultura". Na presenta
ción do primeiro número da revista Nós 
podemo ler: 'Querendo uprirnir inter, 
medianos entre o pensamento galego e 
o pensarnento dos povos cultos, Nós 
abre as suas páxinas a prestixiosas per
sonalidades estranxeiras ... ". 

Apresentalo nunha páxina electrónica 
eliminando toda referéncia á língua que 
el usou e coa que construiu a ua obra é 
unha forma de traición bastante vil. 

Esta actitude, que poderla er "e perá, 
bel" noutros organismos, resulta espe
cialmente alarmante ao provir do Mu
seu de Pontevedra, institución que 
garda boa parte do legad e Ca 1 
e que a pira a er dep itária de toda a 
sua obra. 

De de aquí pid 

MULLERES 
~~~~~~~~~~~ 

ANOSATERRA 

1 ºde Maio de 1936. Última manifestación 
obreira en liberdade. A <l!tista galega 
Maruxa Mallo pinta Sorpresa do trigo, o cadro 
no que da man nacen as espigas. Ao pouco 
viaxará canda ela no seu fardel de fuxida. A 
súa é unha vida intensa, fascinante e tráxica 
tamén. Rebelde e inconformista. Lacerada 
pola travesía dun exilio que abre fendas na 
súa biografia. A dunha muller combativa ... e 
tan maquillada. 

;Maruxa Mallo, 
de Carme Vidal 

" ... Nunca María vai tan a contracorrente, 
como nos últimos anos da súa vida, no 

teatro e na rúa. A súa non foi unha carreira 
cara un estrelato definido pola popularidade, 

o diñeiro e a boa vida. Se, aos setenta anos, 
o que se espera dunha dama da escena son 

dez minutos de gloria nun papel 
secundario dunha peza de autor resoado e 

con estrea na capital, María é como un 
salmón que escala a corrente do río ... " 

Maria Casares, 
de Arantxa Estévez 

MULLE.RES 
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O seu comité político ratificou a estratéxia conxúnta ·en Bilbao . 

Os partidos da DeclarOción · de -Barc~lona 
compartirán parte do seu programa eleitoral 
* XAN CARBALLA 

Fronte aos cantos de serea 
que se dicia que entoaban 
desde Cataluña, a reunión 
do comité político da Decla
ración de Barcelona, reuniu
se o pasado 29 de Xaneiro en 
Bilbao, e ratificou un acordo 
de pontos programáticos 
comuns para as eleicións do 
12 de Marzo, ademais de 
anunciar unha próxima reu
nión de valoración conxunta 
após os comícios, que non 
compromete unha estratéxia 
única de pactos, para os que 
cada forza se dá liberdade. 

lñaki Anasagasti asegurou que 
tora a reunión política máis 
interesante das celebradas até 
agora polo foro e na rolda de 
prensa, escenificouse esta uni
dade de critérios coa presenza 
de Josep António Durán i Llei
da, Xabier Arzalluz, Pere Este
va e Xosé Manoel Beiras. O 
presidente do EBB tiroulle co
xunturalidade ao encentro "xa 
ternos entre nós unha traxectó
ria longa de metas, converté
m onos nunha forza positiva, 
democrática e de diálogo : so
mos unha fonte de diálogo". 

Este oferecemento do presiden
te do PNV deu camiño tanto á 
presentación dos acordes para 
incluir nos programas eleitorais 
como ao plano de traballo para 
o 2000, que inclue reunións de 
análise eleitoral, pero que só re
al izará un novo plenário dos 
partidos antes de fin de ano en Durán i Ueida, Xabier .An:allus, Pere Esteve e X.M. Beiras cenfican o acordo programático alcanzado en Bilbao. 

Compostela. 
sentado que a poi ítica de pac
tos post-eleitorais non será 
consensuada na Declaración 
de Barcelona pero todos se 
amasaron proclives a que sexa 
visfbel no pacto de governo e 
que se concreten alguns dos 
princfpios acordados. En pala-

bras de Arzalluz "queremos 
sacar isto adiante, pero non 
podemos adiviñar que combi
nacións de terceiros se pode
rán producir. Alguns de nós 
podemos estar ou non pero to
dos nos comprometemos por 
sacar adiante os pontos pro-

gramáticos que aquí apresen
tamos". 

Os pontos pactados inciden na 
aposta que a Declaración de 
Barcelona fixo a prol de que se 
respeite o carácter plurina
cional, pluricultural e plurilin-
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güístico do Estado español. Al
guntias das medidas que se 
propoñen van desde a refor
ma do Senado, a reforma do 
Tribunal Constitucional ou o 
recoñecemento de plenas 
competéncias en matéria lin
güística e cultural.+ 

Durán i Lleida foi o verdadeiro 
protagonista da rolda de prensa 
por canto a convertiu nunha de
fensa do PNV fronte ao acoso 
político ao que se ve sometido, 
"nós somos partidos democráti 
cos que tacemos do diálogo a 
divisa fundamental para con
querir obxectivos politices. En 
nome de todos nós quero expo
ñ er o noso apoio e recoñece
mento ao PNV poto seu intento 
de conseguir a paz en Euskadi". 
Pero o lider da UDC non quixo 
quedar na simples formalidade 
do apoio e empregouse a fondo 
cunha dialéctica brillante, "des
de hai 25 anos eu, e desde 
1968 o meu partido, tratamos a 
cotio co PNV e sempre foi unha 
forza democrática. Só desde a 
obcecación e a irresponsabilida
de pode ser posta en cuestión a 
aposta do PNV poi a paz". 

Acordos programáticos comuns 

Durán deitou a crítica "se alguén 
ten interese e quer asegurar a 
paz e a recuperación da nación 
basca é o PNV. Se houbese 
máis sentido de Estado non se 
manteria este acoso obsesivo 
ao PNV e se recoñeceria a sua 
atitude como imprescindíbel. 
Non haberá paz nen coesión so
cial se non se canta co PNV, o 
contrário non só é erróneo se
nón tamén unha irresponsabili
dade histórica". 

Pactos posteleitorais 
- -

Os catro dirixentes deixaron 

• Recuperación do concepto 
de competéncias exclusivas e 
do carácter real de básicas da 
lexislación que lamina as com
peténcias que nos correspon
den. Dar prioridade á reforma 
de Lei de Bases de Rexime 
Local e tamén as que atinxan 
á recuperación de recursos na
turais próprios, como poda ser 
o control de Augas Interiores e 
a participación no control das 
augas da Zona Económica Ex
clusiva. 

• Reforma do Tribunal Consti
tucional. 

• Analisar o papel do Senado 
nun estado plurinacional 

e Implantación dun novo siste
ma de financiamento que, res
peitu oso co carácter plurina
cional do Estado, garanta a su
fici éncia, a transparéncia e a 
solidariedade. 

• Conversión dos tribunais 

Os acordos acadados en Bilbao, despois dun proceso de elabo
ración dos grupos de traballo, divídense en dous bloques. Dun
ha banda o referido ao ámbito da plurinacionalidade e da outra á 
pluriculturalidade e o plurilinguismo. Os pontos principais son: 

Superiores de Xustiza na de
rradei ra instáncia na resolu
ción de litíxios e órgaos supre
mos de interpretación e cria
ción de doutrina xurispruden
cial nos seus ámbitos respeiti
vos. 

• Supresión definitiva das fun
cións de inspección, control e 
seguridade cidadá que ainda 
conservan as Delegacións e 
Subdelegacións do Governo 
central. 

• Control efectivo por parte das 
institucións das nacións históri
cas da seguridade ·pública non 
supracom u nitária. 

• Aplicación obxectiva do Esta
tuto de Radio e Televisión para 
que os médios públicos" do Es-

tado respondan aos critérios de 
obxectividade e respeito do plu
ralismo. 

• Impulsar a preséncia da re
presentación das nosas na
cións no ámbito internacional 
através de medidas como a re
forma da lei eleitoral para os 
comícios europeus e a partici
pación nas delegacións. do Es
tado na Unión Europea. 

• Recoñecemento a todos os 
efeitos das competéncias ple
nas e exclusivas en língua e 
cultura para as nacións que te
ñan línguas e culturas próprias. 

• Compromiso para conseguir 
o recoñecemento oficial das lín
guas próprias de cada nación 
nas inslitucións españolas, nas 

da UE e nas de carácter inter
nacional. 

• Reformas lexislativas para 
acadar a ofici.alidade das selec
cións nacionais deportivas en 
calquer competición de todos 
os níveis. 

• Velar pola implantación pro
gresiva do uso das línguas 
próprias das nasas respecti
vas nacións na administración 
de Xustiza. 

• Criación dun Consello de 
Línguas e Culturas do Estado 
español que substitua ao Minis
tério de Cultura nos ámbitos 
funcionais que inciden nas te
máticas relacionadas cos feitos 
lingüísticos e nacionais. 

• Propugnar que se garanta a 
presenza e participacion dos re
prese ntates oficias das nasas 
nacións nos organismos interna
cionais dos ámbitos lingüísticos 
e culturais como é a UNESCO.+ 
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IU considera que non é comparábel o actual proceso d~ negociación co pacto asinad.o por Guerreir~ 

O PSdG confia en afianzar os seus resultados . . . ~ 
' . ' 

coa. aposta da unidade progresista a nivel estatal 
* ~.c. 

Como "porta aberta a esperanza" calificaba Tourifío o proceso de nego
ciación encetado entre IU e o PSOE a nivel es1alal. Desde o PSdG analísase 
este novo panorama político como un xeito de mellorar os seus resultados 
a nível galego, repetindo e mesmo incrementando os votos acadados nas 
pasadas eleicións municipais. Algo máis medidas son as avaliacións que 
se realizan desde IU-EU, ainda que valoren positivamente que por vez pri
meira, os socialis'las aceiten as suas demandas de negociación partindo 
duns presupostos programáticos concretos. A análise máis positiva realí
zana desde EdG, que ve estas conversas como a demonslración de que a 
liña que emprenderon nas pasadas eleicións autonómicas era a correcla. 

O trunfalismo con que desde o 
PSdG-PSOE se valoran as con
versas entre socialistas e IU, de 
cara a acadar unha unidade de 
acción da esquerda estatal, tór
nase en prudéncia no seo de 
IU-EU en Galiza. Carlos Dafon
te, membro da executiva federal 
galega, define a proposta de lis
tas conxuntas lanzada hai un 
par de semanas por Almúnia 
como "maléfica". 

O que para o PSOE funciona 
como unha fórmula perfeita pa
ra centrar o protagonismo du
rante a precampaña e criar es
pectación entre o eleitorado, pa
ra IU convírtese nunha trampa 
que poderia ter provocado a sua 
defenestración eleitoral definiti
va. Segundo Dafonte, 1 U situóu
se nunha difícil situación, xa 
que de rexeitar a proposta so
cialista aparecerian como "os 
maus da película". Sen embar
go, a outra alternativa, a de 
aceitar un pacto nas condicións 
apresentadas polos socialistas, 
abocábaos á desaparición do 
marco político estatal consoli
dando o bipartidismo polo que 

apostan tanto PSOE como PP. 

Sen embargo, a situación na 
que se atopan actualmente as 
negociacións, cun pacto de lis
tas conxuntas para o Senado, 
en máis de 30 circunscripcións, 
e ca debate aberto sobre as 
propostas progq:imáticas que 
defenden ambas formacións po
líticas para o Congreso, resitua 
a IU, a nível estatal, reforzando 
a sua posición de partida a res
peito do panorama eleitoral an
terior ás conversas. 

Neste sentido, Dafonte conside
ra que IU "foi quen de actuar 
con intelixéncia para seguir ta
lando co PSOE e abrir un gran
de debate na sociedade sobre a 
posibilidade de agrupar ás duas 
esquerdas estatais, unha capita
lista e otanista e outra transfor
madora e anti-capitalista". 

Cámbios no PSOE 

Mentres que os socialistas inter
pretan a apertura ao diálogo de 
IU como un avance nas suas 
posicións, tanto desde a federa-

Joaquín Almunia. 

ción galega de 1 U como desde 
EdG enténdese que tamén se 
deu un importante cámbio de 
atitude no seo do PSOE. Para 
Anxo Guerreiro significa o rema
te dunha etapa na que se defen
día a "alternativa autónoma so
cialista", desde a que se maoi:i
naba ao resto da esquerda, pa
ra pasar a un novo período no 
que o PSOE se insire na corren-

te socialista europea, achegán
dose ás posicións de Jospin , 
que apostou por unha alternati
va progresista e alonxándose, 
pola contra, das defendidas por 
Tony Blair. 

Do mesmo xeito, Carlos Dafonte 
ven subliñar os cámbios inter
nos producidos no seo do 
PSOE, do momento no que 

aceitan o diálogo en base aos 
pontos programáticos de ambas 
formacións. Un novo posiciona
mento que se fai patente do mo
mento no que Joaquín Almúnia 
resposta á carta remitida por 
Francisco Frutos o 19 de Xanei
ro, transcorrida unha semana do 
seu envio. 

Pala sua banda, o Secretário 
Xeral dos socialistas galegos, 
Emflio Pérez Touriño, media os 
resultados da hipotética coali
ción en número de votos, na sua 
intervención no acto de apresen
tación de candidatos celebrada 
o pasado Domigo 31 de Xaneiro. 
As cantas danlle que sumando 
os 62.000 votos obtidos en 1996 
por IU en Galiza aes do PSOE, 
os socialistas contarían con 
dous deputados máis en Madrid. 
Facendo este mesmo cálculo 
para o estado e, tendo en conta 
que o PP conseguiu nas pasa
das eleicións xerais 2,5 millóns 
menos que os progresistas, os 
resultados garantirían un gover
no das esquerdas en Madrid.• 

Unhas negociacións 
alonx.adas 
do pacto PSOE·EdG 
nas autonómicas 
Se para Dafonte foi o cám
bio de posicionamento so
cialista o que posibilitou o 
inicio de negociacións, par
tindo de contidos programá
ticos, desde EdG, a análise 
da situación é moi outra . 
Guerreiro considera que o 
papel de Frutos foi funda
mental para resituar a IU 
nun ponto de partida dife
rente fronte ás teses defen
didas polo seu antecesor no 
cárrego, Julio Anguita. 

Ainda máis, o representante 
de EdG parte da análise de 
que este novo panorama 
ven avalar o pacto que aca
daran os escindidos da da
quela Esquerda Unida-Es
querda Galega , nas elei
cións autonómicas co 
PSdG-PSOE. "Unha fórmula 
á que agora aspira IU", ase
gura. 

Pala contra, a interpretación 
de Dafonte difire diametral
mente das conclusións que 
tira Guerreiro. "Non ten na
da que ver con aqueta expe
riéncia fraccionária, que res
postaba máis a posturas 
personais que a outra cau
sa". Ao seu entender, neste 
caso prima a análise política 
e a intención de propór á ci
dadania uns pontos míni
mos de encentro, sempre 
partindo de que IU "mantén 
a sua posición desde a de
fensa dos intereses do mo
vimento obreiro e o movi
mento sindical".+ 
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SoGAMA benefíciase co convénio asinado pala Xunta e a empresa de recollida 

Ecoenves recollerá os envases lixeiros para reciclar 
pero máis do 60o/o do lixo seguirá sendó incinerado 
.. P.C. 

A Xunta ven de asinar un con
vénio con Ecoenves para que 
se encarregue da recollida 
dos envases lixeiros. A em
presa, en teoria sen ánimo de 
lucro, errase apartir da Lei 
estatal de Envases e Resíduos 
e da directiva europea sobre 
envases, e susténtase grazas 
aos cartas que lle cobra aos 
comerciantes que ~mpregan 
estes recipientes para a venda 
dos seus produtos. Sen em
bargo, estes residuos só su
polien unha cantidade míni
ma do total do lixo xerado, co 
que máls do 60% seguirá 
destinado á incineración e 
beneficiando a Sogama, que 
mesmo incrementa os seus 
ingresos, porque Ecoenves 
terá ainda que pagarlle por 
empregar as estacións de 
transferéncta de Cerceda e Vigo. 

A Leí de Envases e Resíduos 
responsabiliza aos comercian
tes dos residuos xerados, da 
sua recollida e reciclaxe. Estes 
á sua vez transfiren esa respon
sabilidade a Ecoenves empresa 
criada a tal efeito, á que pagan 
unha cantidade por facerse cá
rrego deles. Envasadores e fa
bricantes, na vez de optar por 
envases retornábeis tiran polos 
chamados sistemas integrados 
ou de xestión, ou polo tamén 
coñecido como "ponto verde". 
Un símbolo que aparece nos 
envases e que indica que se 
destinan uns cartos á xestión 
deses residuos. 

Os beneffcios da empresa están 
garantidos polas aportacións 
das comerciantes, e os destes 
porque coa desculpa do ponto 
verde poden incrementar o pre
zo do produto. Sen embargo a 
complexidade do entramado 
económico que a rodea, e as di
ficuldades engadidas ao proce
so de recollida, lonxe de garantir 
a reciclaxe dos produtos dos 
que se responsabiliza favorece 
á política de "valorización ener
xética", máis coñecida como in
cineración, pola que apostou a 
X unta. 

O primeiro paso para que esta 
empresa, que xa funciona a ní
vel estatal, se implante en Gali
za depende de que os concellos 
estebelezan un convénio de re
collida con ela e se acollan ao 
modelo polo que se aposta. Un 
modelo recomendado desde a 
Xunta de Galiza e que está moi 
lonxe de chocar cos intereses 
de Sogama. 

Nunha bolsa de lixo tipo calcúla
se que máis dun 55% dos resi
duos son orgánicos, un 30% o 
constituirian os metálicos férri
cos e non férricos, os materiais 
mixtos, como os bricks, que non 
se prevé a sua reciclaxe e os 
plásticos, de difícil selección en 
orixe palas suas diferentes ca
racterísticas e calidades. Oeste 
30%, só un 13% o constituirian 
os chamados envases lixeiros. 
O 1 SCVcr r:sstar:ite-estai:ia..compos.-- -
to por oufros materiais. 

Sen embargo, no modelo expe
rimentado por Sogama cos con
tadores amarelos, os resultados 
demonstran que non se está re
collendo máis que un 20% dese 

A.N.T. 

13% de envases lixeiros, o que 
supón recoller e destinar á reci
claxe, só o 2,6% do total do lixo. 
Esa cantidade redúcese ainda 
máis, se ternos en conta que 

unha parte dos materjais que os 
cidadáns depositan nos conta
dores non levan o ponto verde, 
e polo tanto non están dentro do 
sistema, ou non son reciclábeis. 

Entre estes últimos podiamos si
nalar os plásticos misturados, 
como os envases de iogur, que 
están fóra do sistema, o polietile
n o de baixa densidade, como 
bolsas de plástico ou envoltórios 
de alimentos, que non se reci
clan, as bandeixas de porespán, 
que están compostas de plásti
cos vários e tampouco se reci
clan, ao igual que o chamado 
PET, polietilen tereftalato, do 
que están compostas, por exem
plo as botellas de auga que re
centemente substituiron ao PVC. 

A conclusión á que se chega, 
segundo os cálculos máis opti
mistas, é que con esta varieda
de de materiais non reciclábeis, 
ao final, do lixo recollido só se 
destina ún 1,3% dese 2,6% total 
a reciclaxe. 

Por iso, Manolo Soto, represen
tante de Adega, considera que 
este modelo, carece de xustifi
cación. Pola contra, entende 
que o critério a seguir debería 
ser outro ben distinto. En lugar 
de facer a recollida en función 
dos proprietários dos envases li
xeiros haberia que ter en canta 
critérios de separabilidade. A 
opción que defende parte de fa
cilitar a selección en orixe, ou 
sexa, separar a matéria orgáni
ca dos outros materiais, para 
obter compost e deixar ese res
to para separar en destino, nas 
prantas de clasificación. 
Eso suporia incrementar substa-

cialmente a cantidade de lixo a 
reciclar e rebaixaria substancial
mente os custes. Sen embargo, 
a negativa a aceitar esta alter
nativa, ben dada porque, ao 
tempo, se reducirian drástica
mente as cantidades destinadas 
á incineración, frustando o ne
gócio de Sogama. 

O negócio de SOGAMA 

Mália Ecoenves ter que gastar 
pala recollida dos envases 
arredor.de 200.000 pesetas por 
tonelada, para a empresa o ne
gócio segue sendo rendábel, 
porque realmente sé vai reco
ller un 20% do lixo composto 
polos chamados envases lixei
ros ou mesmo menos, e vai 
manter o seu nível de ingresos, 
polos cartas que aportan os co
merciantes. Esto implica reco
ller unha cantidade de lixo infe
rior ás 23.000 toneladas, cun 
gasto que ronda os 2.000 mi
llóns de pesetas. 

Á marxe, por transladar estes 
resíduos ás prantas de transfe
réncia de Sogama en Cerceda 
e Vigo para a sua clasificación, 
Ecoenves .teria que pagar 
3.000 pesetas por tonelada a 
reciclar. A esa cantidade habe
ria que sumar as 1.500 pesetas 
por tonelada que non se apro
veita para reciclaxe e que se 
destinada á revalorización 
enerxética ou incineración. A 
conclusión é que Sogama, non 
sé non ve reducida a cantidade 
de lixo senón que ademais, 
acabará por receber, nos 25 
anos durante os que se mantén 
o convénio coa Xunta, entre 
médio e un billón de pesetas.• 

"Unha Galiza coa meirande calidade de 
vida: servizos sociais dignos, ensino 
público, potenciación da !!Osa língua e 
cultura ... porque nos interesa o noso País" 

Galiz 

Xosé Manuel Rodríguez 
AO CONGRESO POR LUGO 

• 
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ENSINO 

Daniel Garrido solicitou a baixá médica o pasado 21 de Xaneir0, quedando ñas mans do vice-director o funcionamento do centro. A.N.T. 

Duas semanas pedindo a demisión de Garrido, director do centro arousán 

Instituto Calvo Sote/o, 
claves da rebelión dos alunos 
*A. E STÉV E Z 

O enfrentamento entre alunas 
e equipa directiva do instituto 
"Calvo Sotelo" de Vilagarcia 
de Arousa ten fundas rai
ceiras, ainda que nas últimas 
semanas provocou paros diá
rios dos estudantes e a desa
parición de Daniel Garrido, di
rector do centro, que solicitou 
a baixa por enfermidade. Au
toritarismo por parte de Garri
do e deficiéncias nas infraes
t rutu ras do centros son as 
principais deriúncias de sete
centos dos mil alunos matricu
lados no centro. A protesta, 
apoiada por máis da metade 
do profesorado, pon, ademais, 
de manifesto o estado dos 
centros de ensino da comarca. 

Desde a segunda metade de 
Xaneiro; as aulas do "Calvo So
telo" están en pé. Non é novo o 
enfrentamento con Garrido 
Castromán , qµe leva catorce 
anos ostentando a dirección do 
9entro. Son moitos os profeso
res que pasaron por este centro 
e que .reseñan o caracter anti
democrático do seu responsá
bel. Hoxen'dia a situación é ben 
diferente: incluso os docentes 
que apoian as demandas do 
alunado, incluída a demisión do 
director, manteñen siléncio. 
Non queren empiorar a situa
ción , xa de por si complicada 

- entre detractores e defensores 
de Daniel Garrido. 

O "Calvo Sotelo" ten vintecatro 
unidades da ESO, tres grupos 
de bacharelato de Ciencias, 
dous de Humanidades e un ci
clo medio de Enfermería. en to
tal , un milleiro de alunas matri
culados . Destes , setencentos 
asinaron a mediados de Xaneiro 
a pro! da demisión dos seus de
legados, xa que o dia das vota
cións era xornada de folga e só 
pudideron exercer o seu aireito 

vintenove estudantes durante a 
media hora que as fumas esti-
veron abertas. Culpan a Garrido 
de coartar o proc.eso eleitoral. 

O pasado 14 de Xaneiro come
zaron as mobiUzacións . Ese 
rT)esmo dia os alunas pararon á 
unha do mediodia ocupando as 
duas plantas protestando por 
seren máis de trinta e cinco nal
gunhas dás aulas e queixándo
se polo deterioro dos equipa
m entos do centro. A mesma 
medida repetíase en dias poste
riores. Os pais e nais apoian 
aos seus tillos e· criticaron que o 
delegado ·de Educación, Xosé 
Antonio Fraga, non se apresen
tara no centro até que a situa
ción non tiña v61ta atrás. Os ra
paces que participan nas mobi
lizacións reiteran non estar ma
nipulados por ninguén "nen por 
Xuventuqes Socialistas, nen po
lo profesorado", tal como afir
maba o c:lirector. 

Daniel Garrido solicitou a baixa 
por enfermidade o 21 de Xanei
ro. "Os sucesos acaecidos oca
sionáronme un estado de estrés 
tan grande que o meu médico 
comun icoume que estaba ex
posto a un grave perigo", decla
raba aos meios de comunica
ción. Os "sucésos acaecidos" 
r:ion só se referian á postura do 
alunado e da APA, senón· a peti
ción de demis_iól"! forínulad_a por 
cuarenta e cinco dos sesenta e 
oito docentes do centro. 

O nome do instituto 

As claves das protestas que le
van paralizado o centro durante 
estes últimos quince dias veñen 
de tempo atrás. Anxela Mariño, 
que deu cl9-Se no ano 1991 no 
"Calvo Sotelo", denunciaba no 
número 9 19 de ANT, que non 
se podian facer máis de quince 
fotocopias por grupo e que as 
reunións do claustro duraban ao , 

reoor dé- quince minutos porque 
"cómo eu son quen o preside, 
tamén sori quen de rematalo", 
dicia Garrido. En contraposición, 
e a canta do orzamento do cen
tro, celebrábanse anualmente 
unha reun ión de profesores con 
viño e pinchos nun dos mellares 
restaurantes de Vilagarcia. 

Pero a raiz do confli to tamén es
tá no própr io nome do centro , 
conservado desde o réxime de 
Franco. Non foi posíbel cambia
lo -unha das propostas substi
tuí ao polo de Fermin Bouza 
Brei- pola oposición do director 
que, entre outras argumentos, 
considera que a Guerra do 36 
foi "un desagradábel incidente". 
Tamén ten a sua opinión sobre 
os sindicatos que só sirven "pa
ra defender aos vagos". A atitu
de de Garrido tras catorce anos 
no centro derivou nun conflito, 
estes últimos dias máis calmado 
tras a marcha temporal do direc
tor por enfermidade. 

Ademais de denunciar o talante 
antidemocrático de Daniel Ga
rridó, pais, alunas e profesores 
poñen o dedo na chaga ao ex
tenderse a suas denúncias a 
outros institutos da comarca co
mo o "Cotarelo Valledor", de Vi
laxoán. O alcalde Xavier Gago 
e a concelleria de educación, 
Victoria· Hierro entrevistábanse 
a pasad~ semar:ia co delegado 
de Educación Fraga Boullosa 
para solicitarlle mellaras nos -
centros da comarca. Mentres, 
os alunos supenden as mobili
zacións tras a baixa de Garrido 
e a demisión do vicedirector 
Servando Pérez, que entende 
que non pode ocupar un pasto 
"cando os meus compañeiros 
me piden a demisión". A última 
manifestación acabou a ovos, 
os que lle tiraron os vinte mem
bros dunha recén xurdida "Pla
taforma Contramanifestante" ao 
alunado do "Calvo Sotelo".+ 

TGV para 
o Eixo 
Atlántico 
Portugal debate a exten ión 
do tren de alta velocidade d 
Porto á Coruña no Congre o: 
"Na conclu oe da reuniao do 
Congeso é defendida para 
além da ligac;ao a Madrid, a 
extensao do Eixo Adantico do 
TGV até o porto da Corunha 
e ao Algarve em fase po terior 
-escrebe Federico Carvalho 
no EXPRESSO de Lisboa-. Os 
responsáveis pelo estudo preli
minar do corredor de alta ve
locidade Lisboa-Porto, 
inclinam-se por assegurar a li
gac;ao a Galiza por comboio 
modernos com velocidades su
periores a 200 km/h, que farii.o 
a ligac;ao com o TGV e 
tambén servirii.o o aeroporto 
Sá Cameiro, no Porto. O rit
mo acelerado do lado 
espanhol, sornado as dificulda
des no trac;ado, poderian levar, 
em Portugal, a urna calendari
zac;ao da obra que contemplase 
num primeiro passo a ligac;ao 
Lisboa-Madrid, preci amente 
o troc;o que se preve máis ren
dível, e só depoi a extensao 
ao Porto . Os estudos técnicos, 
porém, ainda e tao por iniciar. 
Entre os principais 
responsábei do transp rte fe
rroviário nacional nao é c nsi
derado credfvel que o Gover
no possa assumir o custo polí
tico de deixar o Porto em terra 
quando for dado o sinal de 
partida para o primeiro TGV. 
Na sessao dedicada a alta velo
cidade, a mais participada do 
Congresso, confrontaram- e 
brevemente posic;oes 
divergentes quanto ao trac;ado 
do TGV em Portugal, urna 
amostra do debate que poderá 
subir de tom nos próximos 
meses".+ 
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Contra a 
incineradora 
"A planta incineradora de Lixo 
doméstico do plano 
SOGAMA da Xunta, vai 
converterse nunha font de 
produción e emi ión de 
Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COP) ao meio 
ambi nte, amais de xerar 
refugallos tóxicos e destruir o 
recursos naturais", di a revista 
GREENPEACE que adica o seu 
último número á protesta 
contra a incineradora. "Vinte 
membro de Greenpeace 
bloqueraran durante mái de 
cinco horas a entrada ás 
in talación da incineradora, 
asi como un do cami 'n que 
entraban á planta ne 
m m nt . obxectiv era 
denunciar plan d 
incin ración da Xunta edir 
a v rn unha ap ta p l 
r ciclax e a campo tax . 
Cand rematar na ión 
pacífica á porta da 
incinerad ra, vinte 
activistas foron d tido pola 
Guardia Civil e tras pasar a 
noite nos calabozos da 
comandáncia a Guardia Civil, 
prestaron declaración e foron 
liberado . Dacordo co 
inventário europeu bre 
fontes de emi ión de dioxin 
as incineradoras n 
responsábei do 40% d ta 
emi ión. Unha planta coma 
SOGAMA pode librar 
dioxinas (o máis poden te 
canceríxeno coñecido) e non 
soluciona o problema dos 
vertedoiros xa que o 30% do 
lixo que entra nunha 
incineradora ae en forma de 

se u an como anti-incru tant 
en pinturas e red s; parafinas 
doradas, nitro.almizcles 
(Xileno e Cetona) e Ftalato 
(DBP e DEHP) se acumulan a 
níveis perigosos para a saúde. • 

EXPRESSO 
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Maria, la guerillera, foi con
decorada por Fidel Castro coa 
orde Ana Betancourt, máxima 
distinción para quen fora loita
dora até o fin. Tirar do fio da 
entrevista que Xosé Neira Vi
las lle fai en Guerrilleiros signi
fica atoparse cunha biografía 
combativa que comeza nas 
reivindicacións laborais para 
as mulleres das fábricas de 
conservas de Vigo nos anos 
trinta e remata co seu inque
brantábel compromiso coa re
volución cubana. Dora Carca
ño, a sua filla, conviviu con ela 
na militáncia comunista e, na 
sua primeira visita a Vigo des
de que marchara de pequena, 
atópase de novo coa história 
galega da nai , aquela que a le
vou a fuxir do país perseguida 
polo fascismo. 

A lembranza inicial vai para 
aqueles primeiros zapatos e a 
nova boneca que a acompaña
ron na travesía a Cuba no Mar
qués de Comillas. Antes queda 
outra imaxe moito máis difumi
nada, a visita que lle fai a Maria 
Arauxo no cárcere. "O cónsu l 
cubano axudou a que saira da 
cadea pero tamén lle dixo que 
non podia garantir a sua vida. 
Recomendoulle que marchara e 
asi o fixo. Utilizou os papeis 
dunha irmá cubana e salvou a 
vida" conta Dora, despois de re
latar como o aviso do irmán fixo 
que non embarcaran no sinistra
do bou Eva. 

Maria Arauxo estaba abondo 
significada como para pasar 
desapercebida á represión fas
cista. Ela e o seu compañeiro, 
Anxo Carcaño, eran activos 
sindicalistas e militantes comu
nistas. Despois de Xullo de 
1936, Maria Arauxo pasa á 
clandestinidade e participa na 
guerrilla antifascista para se 
converter logo nunha hábil en
lace dos fuxidos. Maria é en
carcerada e, unha vez libre, 
reúnase en Vigo cos seus tillos 
sen esquecer a vontade de 
continuar no activismo contra a 
ditadura. "A vida era moi ines
tábet moi insegura. Viviamos 
nunha casa de hóspedes. Ma
má chegaba da lonxa de ven
der peixe e eu, que era moi ca
tiva púñalle tixolos quentes 
con xornais para que quentase 
os pés" lembra Dora Carcaño. 
Volven prender a Maria no Ber
bés e é entón cando a fu xi da 
se apresenta con urxéncia e 
Cuba é o acaido lugar de desti
no, terra coñeci da onde emi
grara de nena cos seus pais . 

"Fíxenme revolucionária escoi
tando a história participativa de 
mamá. Cando chega á illa milita 
no Partido Marxista Cubano, do 
que é fundadora, e lago traballa 
activamente nos Comités de 
Defensa da Revolución . As 
duas criamos a Federación de 
Mulleres Cubana. En Casablan
ca, onde irnos vivir, Maria era 
moi dinámica nas milícias revo
lucionárias, tiña recoñecimento, 
de feíto cando a ditadura batis
tiana intentaron detela en várias 
ocasións pero foi protexida po
los próprios viciños do bairro" 
canta a tilla, mentras repite a 
adicación de Maria "ao partido, 
que se reunia na casa, e ao pro
ceso revolucionário". 

"No Partido Comunista Cubano 
verte toda a ánsia de loita que 
na Galiza non podia ter. A revo-
1 ución significou lograr o que 
non pudo conseguir aqui. Asi foi 
que ela participou en manifesta
cións contra Batista, nos xuízos 
cando prendian a revolucioná-
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Fálanos da sua nai, Maria 'la guerrillera' 

Dora Carcaño 
'Continuou en Cuba a loita 
que comezara na Galiza' 

-e>- CARME VIDAL 

CANDO PARTIU PARA CUBA, CON 8 ANOS, AS AMIGAS DA. NAI REGALÁRONLLE OS SEUS PRIMEIROS ZAPA

TOS. DORA CARCAÑO MARCHA DE CATIVA COA SUA NAI, MARIA ARAUXO, SINDICALISTA NAS CONSERVEl

RAS DE VIGO , GUERRILLEIRA, MILITANTE COMUNISTA E EXILADA EN CUBA, ONDE SE COMPROMETE ca 
TRUNFO DA REVOLUCIÓN. VOLVE AGORA POR VEZ PRIMEIRA A GALIZA, DESDE QUE PARTIRA EN 1944, PA

RA PARTICIPAR NOS ENCONTROS MULLER E RETORNO ORGANIZADOS POLA C.l.G .-EMIGRACIÓN. DORA 

CARCAÑO PERTENCEU AO COMITÉ CENTRAL DO PARTIDO COMUNISTA CUBANO E NESTES MOMENTOS É A 

COORDENADORA XERAL PARA AMÉRICA LATINA DA FEDERACIÓN DEMOCRÁTICA INTERNACIONAL DE MULLERES. 
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repite a tilla: "Loitei en Cuba 
desde moi nova; loitei logo na 
Galiza, e na derradeira gañou 
Franco, e volver a Cuba, loitar 
e triunfar, e que o triunfo se 
convirta neste proceso radical 
que é un exemplo para Améri
ca e para o mundo é o mellor 
prémio, o galardón máis queri
do. E por elo sinto a miña vida 
enteiramente xustificada" 

Mulleres 
e participación política 

"Maria defendia que as mulle
res tiñan que ser independen
tes, que deran un paso á frente 
diante dos problemas. Igual 
que loitara nas conserveiras 
por unha lei da maternidade lo
go tamén continuou levando á 
revolución os direitos das mu
lleres". Con Maria funda Dora 
Carcaño a Federación de Mu
lleres Cubanas no 1960 da que 
seria secretária xeral até 1990, 
pertencendo tamén ao Comité 
Central do Partido Comunista 
durante tres mandados. "En 
Cuba o 63% dos pastos técni
cos están ocupados por mulle
res. Son tamén o' 20% dos 
científicos. En política ocupan 
o 28% dos postas parlamenta
res e o 16% dos cargos do Co
mité Central. A partir das cam
pañas de alfabetización van 
mudando os patróns cu ltu rais , 
antes era un povo mach ista 
cunha estrutura patriarcal que 
a revolución mudou" afirma Do
ra Carcaño. 

Desde o seu cargo de coorde
nadora xeral para América La
tina da Federación Democráti

- ca Internacional de Mulleres, 
Dora Carcaño coñece a situa
ción das mu lleres da zona e 
confirma a feminización da po
breza. "O impacto qa crise ne
oliberal é forte e a pobreza na 

· miña rexión bateu con intensi
dade. Non é difícil ver como a 
pobreza se feminizou. Hai dife
réncias. En Cuba a cociña, ain
da que con dificuldades , prén
dese todos os dias . Noutros 
países , non. En países como 
Bolívia ou Peru estase dando 
un recorte nos servizos sociais 
de saúde ou educación e as 
martes por aborto clandestino 
son enormes. Tamén as mulle
res son vítimas da violéncia e 
as que máis sofren a crise e os 
conflitos . En Cuba o aborto é 
legal e gratu ito, un ha mu lle r 
preñada ten nove consu ltas 
por média e tivemos a mortali
dade infantil máis baixa, o 6,2, 
que a situa entre os 22 países 
desenvolv idos" exp lica Dora 
Carcaño. 

rios, vendía bonos, recollia sina
turas ... era unha activista apai
xonada". O retrato que Dora 
Carcaño elabora da nai marca· o 
perfil dunha muller que viviu a 
sua militáncia de forma intensa. 

"Ante Girón ela sae a rua cun 
fusil e neutraliza unha ofensiva 
contra a revolución metendo a 
todos os opositores nun círculo 
social. Despois de ter todo con
trolado, deixounos libres" canta, 

A.N.T. 

como un episódio máis da Maria 
miliciana. 

Rexeita tamén a idea de que 
en Cuba se esté a dar un turis
mo sexual organizado: "Cando 
Cuba se abriu ao turismo sa
biamos que tiñamos riscos pero 
era necesário correlos porque 
se trataba dunha entrada im
portante para o país en mo
mentos nos que o bloqueo se 
recrudecía. Nun primeiro mo
mento prexudicou a propagan
da con mulleres seminuas , 
criou ese ambiente no exterior. 
A prostitución eliminárase e 
xurdiu outra nova, as chama
das jineteras, que non tiña que 
ver coa ante rior, son as rapa
zas ao pé dos hoteis. Deuse 
idea de que había unha grande 
prostitución cando en realidade 
non o era. De todas maneiras, 
quizais non atendimos eses ris
cos con premura. Houbo axén
cias do exterior que explotaron 
ese tu rismo pero, cando nos di
mos conta, actuamos e modifi
camos t~d~ a eropaganda" .• 

A própria Maria Arauxo resumí
ralla a Neira Vilas a sua vida 
da mesma maneira que agora 
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CID AD ES 

O Congreso de Conxuntos Históricos recomenda suspender o PXOU na beiramar urbana Fraga négase 
a recibir á Coordenadora 
Antiencoro do Umia , Exp,rtos de todo o· mundo reivindican· As Moureiras 

como _parte da cidade vella de Ponteveclra 
Membros da Coordenadora 
Antiencoro do Úmia 
presentáronse o Martes un 
de Febreiro na inauguración 
dun balneário en Cúntis, na 
que participou o presidente 
Manuel Fraga. Os asistentes 
demandaron unha entrevista 
co presidente, pero este 
negouse a concedela. Un 
forte dispositivo de 
seguridade impediu aos 
manifestantes achegarse a 
Fraga, de modo que tiveron 
que berrar consignas contra 
o encoro desde fara do 
recinto. A Coordenadora 
asegurou non estar 
estrañada, debido a que 
"Fraga nunca foi unha 
persoa dialogante".• 

9* G. LUCA 

As Moureiras de arriba e de 
abaixo requiren un planeamen
to especial por seren parte da 
cidade vella de Pontevedra. 
Expertos de todo o mundo 
reunidos no Congreso de Con
xuntos e Cascos Histórico-Ar
tísticos en Pontevedra coinci
diron na necesidade de recali
ficar esta parte do centro his
tórico para o que seria preciso 
suspender a vixéncia do PXOU 
en todo o área de Beiramar e 
desfacer os valados dinámi
cos e estáticos que hoxe estor
ban a relación da cidade co rio. 

Pola sua integracion no casco 
vello e por se configurar coma o 
balcón natural da cidade sobre 
o mar, tamén é urxente actuar 
con medidas de orde urbanísti
ca, arquitectónica e económica 
sobre a Alameda e os Xardíns 
de Vicenti. 

Orientadas á cultura de rehabi
litación, todas as ponéncias do 
Congreso aportaron maneiras 
de conservar, comprender, tra
tar e integrar o pasado urbano 
na actualidade. António de la 
Peña Santos, conservador dos 

· fondos arqueolóxicos do Mu
seu, calificou á historiografia 
local de compracente e reitera
tiva "sen amasar preocupación 
por revisar a natureza das fon
tes", e ás institucións públicas 
de desleigadas, en especial a 
Co.nsellaria de Cultura polas 
obras que autorizou nas duas 
últimas décadas na área monu
mental. Para o arquitecto Xai
me Rodríguez Abilleira, o cas
co intramuros é ainda un lugar 
vulnerábel aos vícios especula
tivos. "O problema fundamental 
do~ últimos 50 anos foi consi
deralo parte independente da 
cidade, marxinada de todos os 
planeamentos" .. 

En tempos (1902), A Moureira era a porta 
da cidade ao mar; hoxe, unha avenida e 

bloques de oito alturas estorban 
a relación do cidade co mar. 

Uso residencial 
do Casco Vello 

O economista Fernando García 
Tobio ve no uso residencial é o 
sustrato máis intimo e perdurá
bel de todo casco vello, a condi
ción de que se dea de feíto a 
mellara das vivendas, condición 
fundamental para o futuro do 
barrio. Os usos residenciais son 
neste sentido predominantes e 
debe producirse unha interven
ción pública a longo prazo, con 
normalidade e non co carácter 
excepcional de hoxendia. 

Un corpo sen vida, sen pasado 
en sen história seria a cidade se 
a privasen do casco vello, segun
do a arquitecta Pascuala Cam
pos para a concentración urbana 

é un lugar de encentro no que a 
especulación devorou espazos 
para a lembranza e danou o con
ceito básico da cidade coma es
pazo consagrado á reunión e ao 
establecemento de vínculos en
tre os edificios e o seu entorno. 
Da cidade dos anos setenta non 
fica nada e o crecemento arro
dea e sítia ao casco histórico. 

Nas conclusións, o Congreso 
descrebe unha Pontevedra me
dieval da que formaban parte 
tanto a cidade burguesa amura
llada como as moureiras de 
Santa Maria e San Roque. "En
tender que a muralla era a que 
marcaba a delimitación, foi dei
xar á sua sorte os outros dous 
bairros", sinalou o arquitecto Da
niel Pino, organizador técnico do 

encentro . Os ponentes coidan 
que debe actuarse con urxéncia 
nestas duas áreas de valor his
tórico desprezado asi como na 
Alameda e nos Xardins de Vi
centi. "Para podermos ter garan
tia de éxito na reabilitación é 
preciso contar cun nivel de 
conciéncia cidadá, coa partici
pación da Corporación e co la
bor de equipas multi-discipliná
rias e coerentes". Esta recomen
dación do Congreso concretase 
nunha Oficina de Reabilitación 
para o Centro Historico que xes
tione, asesore e mire pala recu
peración integral da zona. Reco
méndase suspender o PXOU na 
beiramar e evitar primeiro que 
se pechen as fiestras que ainda 
fican abertas neste recanto mari
ño da cidade vella. • 

O actual trazado do tren 
de Marin estragará 
a parróquia de lourizán 

O viciños e colectivos da 
parróquia de Lourizán 
manifestáronse o Sábado 
dia 29 na Praza da lgrexa 
para amosar o seu 
desacorde co trazado do 
tren que unirá Marin e 
Pontevedra ao seu paso 
por este lugar. Exixen que 
o Ministério de Fomento 
efectue un trazado 
alternativo menos 
agresivo para a parróquia 
e denúncian que a 
Administración leve a 
prática unha política de 
feitos consumados, que 
comezou pola ocultación 
de información sobre o 
prazo de alegacións ao 
proxecto de ferrocarril por 
parte do anterior Governo 
de Pontevedra. O actual 
Governo municipal xa 
apresentou un trazado 
alternativo a Fomento para 
evitar o paso do ferrocarril 
pola Praza da lgrexa, pero 
os vicifíos denúncian non 
ter notícia algunha do 
Ministério. • 

O arquitecto apresentou o seu libro A Arquitectura en Pedra en Vigo O BNG de Ponteareas 

Xaime Garrido critica os pastiches de granito revestido 
como imitación dos edificios en pedra labrada 

boicotea un acto 
de Fraga en Covelo 

O pasado Martes un de 
Febreiro a intervención do 
presidente da Xunta no acto 
inaugural do pavillón de 

O arquitecto Xaime Garrido criti
ca os postizos de lousa de gra
nito cortado que hoxe se permi
ten desde a xeréncia de Urba
nismo de Vigo como imitación 
dos edifícios de pedra Iavrada 
do século pasado, catalogados 
no seu livro Arquitectura de Pe
dra en Vigo. 

sobre debuxos de chapa de 
zinc, coa maceta e o punzón, 
para formar edifícios despois 
corcados polo ramo". 

mo Watt Whitman definía os deportes de Covelo foi 
seus recitais coma entrega boicoteada por militantes do 
compelta ao publico, Garrido BNG de Ponteareas, que 
puxera o mellar do seu saber deste xeito demandaban de 
neste catalogo de arquitectura. Fraga "que se pronúncie 

Garrido criticou o pastiche coma Para Portela, un bon edifício dunha vez sobre a situación 
imitación mimética do antíguo procede a partes iguais dun bon do alcalde de Ponteareas". 
con obras realizadas con lousa arquitecto, un bon promotor e Se ben o PP expulsou a 
de granito serrado, ás que o un bon construtor. Xosé Castro do partido, non 
Concello concede oportunas ti- remata de dar o paso para 

O autor de Vigo, la ciudad que céncias, e a sua coincidéncia O alcalde de Vigo, Lois Pérez permitir unha moción de 
se perdió calificou de analfabe- coa eliminacion de edifícios his- Castrillo que apresentou ao censura contra un alcalde 
tismo arquitectónico a ignorán- tóricos irrepetibeis. Tamén cha- editor do Iivro, o construtor Xo- que segue a governar de 
cia e o desleigo polo labor de mou a atención sobre os carteis sé Conde, ao autor da obra e a forma autoritária. O último 
arquitectos sobranceiros coma que amparan obras de provisio- César Portela, sinalou que era exemplo foi a tentativa de 
Jenaro de la Fuente e de pe- nalidade interminábel en lugares preciso corrixir os problemas celebrar un pleno a porta 
dreiros anónimos que canfor- emblemáticos do centro urbano históricos da cidade e salvar o pechada, feíto que motivou 
maron un importante acervo de coma a Porta do Sol. extraordinário valor dos seus un tumulto que rematou coa 

_ edifícios eclécticos. "Unha lavra edifícios singulares en lavra de presenza das forzas a orde 
.que fixernn Jmestres"Redr-eiros·.;;,..; G'esar-Portela• dixo aue ~así · co-· · • pedra! ~ ' ··,, ·· • k • ~ • -. ' 
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C~MARCAS 

Arousa parou o Venres 28 de Xaneiro contra os depóSitos de hidrocaíburos .. 

'E todos estes barcos 
'f' ftl .I 

Vkiños do mar de Arousa acodiron até o porto de Vilagarcia para receber a manifestación de barcas. 

-0- A. ESTtVEZ 

Con bengaJas, que tinxiron o ceo arousán de laranxa, rematou a 
manifestación marítima que o Venres 28 encheu de barcos a ria de 
Arousa. A xomada de paro, convocada pola plataforma en defensa 
da ria, tivo un seguimento total en Vilanova, A llla, A Pobra do Ca
ramiñal, Ribeira e Boiro. Milleiros de viciños voltaron a amosar a 
sua oposición aos depósitos de hidrocarburos, que ainda non en
traron en funcionamento. "Un día especial e único na ria de Arou
sa ', sinalaba Benito González, patrón da contraria de Cambados. 

"Saimos vin1e mil persoas á rua e 
non nos fan caso. Queiman catro 
rodas e saimos en todos os perió
dicos". Quen se queixaba deste 
xeito era Xosé, patrón do Roxo
mar, barco que portaba a alguns 
dos xomalistas que se despraza
ron ao peirao de Vilaxoán para 
asistir á protesta por mar. As dez 
e media, ian saindo os barcos de 
Vilaxoán, pero tamén da lila, de 
Vilanova e de Cambados. Xosé, a 
través do radar, ia sinalando co-

mo a canle da ria se enchia de 
naves, grandes e pequenas, que 
tiñan a consigna de, á mesma ve
locidade, circular unhas tras das 
outras. A organización foi comple
ta. Só algun patrón inquedo, que 
non aturaba o atasco, intentaba 
adiantar continuamente. E no ra
dar do Roxomar continuaban 
aparecendo pontiños verdes. 

Xosé, emocionado, perguntábase 
se '1odos estes barcos non signi-

fican nada?". O patrón calculaba 
que a cantidade de naves era 
tres veces maior que na última 
protesta. Segundo a Autoridade 
Portuária de Vilagarcia, foron 
seiscentos os barcos que partiron 
de todos os pontos da ria: non fa
cia falla máis que botar un ollo 
desde a cuberta do Roxomar pa
ra ver que a cantidade non facia 
xustiza. Pasaban de un milleiro 
os que ian tocando a buguina pa
ra facerse ver. "Abraiante", repe
tian os mariñeiros ocasionais, é 
dicer, xomalistas e algun político, 
como o deputado Guillerme Váz
quez e o parlamentário Francisco 
Trigo, que tamén participaron na 
protesta por mar. 

Os homes e mulleres do mar de 
Arousa están cansos. Máis de un 
ano de protestas contra uns de
pósitos que se erguen -ameazan-

Vixiantes 'disfrazados' de policia forcexearon con viciños e concelleiros da oposición 

P.B. 

tes no Ferrazo. O censo da ria 
contra os hidrocarburos apoia os 
temores: tres mil mariscadoras 
de a pé, cen barcos de frota de 
vieira, cinco mil mariñeiros de 
baixura, cincuenta barcos de fro
ta de cerco, mil parques privados 
de ameixa, sete mil famílias que 
viven das bateas de mexilóns, 
ademais dos percebeiros, depu
rado res e comercializadores. 
"Todo o mundo da mar está uni
do'', sinalaba Benito, o patrón de 
Cambados. 

E os barcos xuntábanse en Pun
ta Cabalo, deixando atrás a llla. 
Pola rádio, os mariñeiros comu
n icábanse entre eles. "Abriron 
as caixas de aforros?", pergun
taba Xosé. "Algunha, porque ho
xe é dia de cobro dos pensionis
tas", respostaban desde outra 
barco. O certo é que, como sina-
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laba Xoaquin Rubido, e ainda 
que o paro do Venres estivera 
só convocado para as activida
des da ria, "levamos a surpresa 
de que en vilas como Ribeira, 
Vilanova ou a llla, está todo pe
chado". A única lonxa que fun
cionaba era a de Ribeira, porque 
recebe moito barco extranxeiro e 
non podia paralisarse. 

11Fora das nosas vidas11 

Fin do traxecto. Non podían 
achegarse os niáis de un milleiro 
de barcos ao peirao de Vilagar
cia, onde os viciños esperában 
con aplausos. Asi que unha lan
cha corria entre os ba(cos bus
cando xornalistas e outros parti
cipantes que querían chegar a 
terra. Xa pasaba do mediodía, as 
pancartas despregábanse diante 
da Autoridade Portuária de Vila
g arcia mentres os barcos ian 
achegándose no medio dun bal
bordo de buguinas ·e bengalas. 
"A ria é nosa, non de FoRENSA", 
"Fraga, o futuro da ria está nas 
tuas mans "Fora depósitos das 
nasas rias", eran alguns dos le
mas despregados. Máis espontá
neos eran os berros de _"Os bi
dóns metédeos nos collóns". Ao 
lado dos vellos, moitos rapaces 
que aproveitaron a festividade 
-celebrábase Santo Tomé de 
Aquino- para apoiar a protesta. 

Xoaquin Rubido, presidente da 
plataforma, amasaba o seu con
tento polo seguimento da convo
catória, tanto por terra como por 
mar. "Mália os intentos desde a 
alcaldía de Vilagarcia de criminali
zar á plataforma, os viciños da co
marca sairon á rua e secundaron 
o paro", comentaba. Xavier Gago, 
alcalde socialista de Vilagarcia, 
ante o éxito das mobilizacións, 
reiteraba que a el "persoalmente" 
non lle parecía a ubicación máis 
apropriada para os depósitos pe
ro que non ia a paralisar a trami
tación da licéncia. Mentres, os 
mariñeiros, especialmente, pen
saban no peor. "Se hai algun ac
cidente, tendo en canta o lugar no 
que están os depósitos, máis da 
metade das famílias da comarca, 
quedamos sen meio de vida. O 
mar é todo para nós", explicaban. 
O patrón de Cambados pedia an
te a multitude unha negociación 
política e Xosé, ao mando do Ro
xomar, lembraba algo que todos 
pensan. "Nón se van enriquecer 
catro a costa de toda Arousa. 
Custe o que custe, irnos gañar 
esta batalla".+ 

Xosé Castro xa non pode pecharse no despacho da alcaldia 
A Xosé Castro, alcalde de Ponte
areas, o pleno número trece des
ta lexislatura, que pretendía cele
brar novamente a porta pechada, 
saiulle torta. A oposición, BNG e 
PSOE, non consentiu que o al
calde se pechara no despacho o 
Venres 21, provocando un baru
llo que rematou coa intervención 
da Garda Civil. O primeiro balan
ce daba como resultado un poli
cía local ferido e transladado ao 
hospital do Meixoeiro, en Vigo. 
Ao final, o axente local non é tal, 
senón un vixiante contratado a 
dedo, ao que Xosé Castro pro
porcionou o uniforme de policía. 

A vida política de Ponteareas en
trou nunha nova fa$e cl~sque o 
PP rexeitou o goverrió 'de con-

centración que lle oferecian na
cionalistas e socialistas como al
ternativa aos trinta e dous .anos 
de governo de Castro. Proba dis
to é a cantidade de meios de co
municación que se atopaban na 

ta calou cando Castro lle retirou a 
palabra. O plene podía continuar 
sen nengun problema", explican 
Carlos Losada, portavoz do 
PSOE, e Roberto Mera, do BNG. 

casa do concello o pasado Ven- Non aconteceu como nas ante-

entrou a Garda Civil, que trataba 
de convencer ao alcalde de que 
abandoara a sua atitude. Tras a 
tirapuxa, Emílio Codeseda Ucha, 
vestido de policía municipal, tiña 
que ser transladado a un hospital 
vigués por lesións nunha perna. 

res 28 e o feíto de pendurar un rieres ocasións, nas que a oposi-
pancarta no balcón central pedin- ción se resignaba e palas que, in- Denúncias dos disfraces 
do a "inabilitación xa". Perta de cluso, o BNG puxo en marcha os 
duascentas persoas asistían ao plenos ao ar libre, que convoca- O BNG xa denunciou no Minis-
pleno cando o alcalde decidiu ban aos viciños na praza da vila tério do Interior que "persoas 
suspendelo, como xa fixera en e nas parróquias. Desta vez, os · que non son policías locais van 
doce das dezaseis convocatórias concelleiros, apoiados polos vici- disfrazadas e realizan funcións 
desta lexislatura. "O alcalde sus- ños asistentes, quixeron entrar de policía sen selo". Pensa face-
pendeu o pleno aos cuarenta se- no despacho, onde se pechara lo tamén no xulgado. "Emílio 
gundos do seu comezo ao retirar, Castro. E comezou o rebúmbio. Codeseda non é policía local, 
sen razón, a palabra ao portavoz A policía local impedindo o acce- senón que está contratado co-
do PSOE e expulsalo directa- so e unha chea de persoas inten- mo vixiante de seguridade polo 
menJ~ sen adverténci?-~· p,r~i~s, ... ~ t'trtdo., ~r;itcar1 Q~ 1e,p,f!npiq. Cops~- <.. : , qo11~e lo •. _ a dedo, qomo el mes
e malla que o concelle1ro soc1alls- gu1rono e, xunto a eles, tamen mo reconeceu na sua declara-

ción no xulgado en relación á 
querela dos enchufados, e sen 
ter titulación oficial pqra desen
volver estar función. E militante 
do PP e sobriño do ex concellei
ro Castro Rivera "Chiño'', actual 
asesor do alcalde", sinala o res
ponsábel local dos nacionalis
tas, Xurxo López. 

Desde hai tres semanas , o 
PSOE e o BNG levan convoca
das mobilizacións para pedir a 
inabilitación de Castro, pendente 
do indulto. O vindeiro Sábado 5, 
mobilizaranse para trocar o no
me das ruas franquistas. A deci
sión foi aprobada cos votos do 
BNG, PSOE e PP, pero coma 
outros once acordps plenários, 
Castro négase a cumprilos. + 
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O comité de empresa exixe novas contratacións na central térmica 

ENDESA incumpre o compromiso 
de manter o actual plantel nas Pontes 
*CÉSAR LORENZO GIL 

O complexo industrial que a 
empresa ENDESA mantén no 
concello das Pontes atravesa 
un intre de transición, por 
mor da liberalización do mer
cado eléctrico e da proximi
dade do esgotamento da mi
na de carbón. A dirección da 
indústria pretende conter os 
ben.efícios reducindo o plan
tel de traballadores. O comité 
de ·empresa considera esta 
prática un claro incumprimen
to do programa de viabilida
de asinado hai ano e médio. 

A situación da planta de ENDE
SA nas Pontes comezou a ser 
preocupante cando se detecta
ron síntomas de esgotamento 
da mina de carbón que nutre a 
central térmica. As análises de
mostraron que o depósito de 
mineral se acabaria en torno 
ao 201 O e tanto a empresa co
mo os traballadores procuraron 
solucións en previsión dunha 
profunda crise económica e la
boral en toda a bisbarra. 

Froito da negociación entre 
uns e outros, asinouse en Xu
ñ o de 1998 un programa de 

. viabilidade que incluia a prexu
bilación de máis de setecentas 
persoas, moitas delas menores 
de 50 anos, acollidas tamén ás 
medidas de reconversión da 
mineria. Este programa tamén 
recollia a obrigación da direc
ción de ampliar o plantel da 
central eléctrica e das empre
sas auxiliares con novas traba
lladores para evitar que os reti
ros dos máis vellos reducise 
demasiado o número de em
pre_gados. 

Segundo denúncia o presidente 
do comité de empresa, Xaime 
Castro, da Confederación lnter
sindical Galega (CIG), o cadro 
de persoal da central reduciuse 

das 600 persoas que ali traba
llaban cando se iniciou o pro
grama ás 450 que agora se
guen traballando. "Mais o pro
blema é ainda maior, xa que a 
dirección da compañia quer só 
contar con 300 empregados". 
As indústrias auxiliares tamén 
se viron prexudicadas polo des
censo de empregos e, tal e co
mo afirma Castro, esta dinámi
ca pon en perigo o futuro de 
moitos traballadores . "Cando 
se negociou o xeito de asimilar 
a falla de emprego que vai pro
vocar o feche da. mina, aclarou
se que a central ia actuar de 
colchón. Pero, visto o modo de 
encauzar a crise de ENDESA, 
vemos que esa opción corre un 
sério perigo". 

Redución de custos 

Detrás da redución de postas 
de traballo agóchase a política 
macroeconómica de Endesa. A 
actual dirección, presidida polo 
ex ministro Rodolfo Martín Vi
lla, prometeulles aos principais 
accionistas manter o nível de 
beneficios prévio á entrada en 
vigor da liberalización do sec-

. tor eléctrico. Mália que este pa
so -que abrigará a unha redu
ción de prezos e a maiores in
vestimentos en mercadotécnia 
e captación de usuários- se 
viu favo.recido palas multimillo
nárias axudas governamentais, 
os maos resultados da compa
ñia en mercados como o chile
no, complicou as cantas de re
sultados. 

Como mellar remédio para que 
os investidores non perdan o 
seu alto nivel de rendibilidade, 
Endesa decidiu utilizar o progra
ma de prexubilación como excu
sa perfecta para encubrir unha 
reconversión da planta. Asi pui
do abaratar custos da forma 
máis sinxela, eliminando persoal 
e limando as condicións de tra-

ballo ªº seu xeito para aumen
tar a produtividade sen facer 
medrar os salários. 

Esta tendéncia foi confirmada 
por Xaime Castro, quen chamou 
a atención sobre as intencións 
da dirección en matéria de con
dición s laborais. "Cando nos 
reunimos cos directivos, procu
rando facerlles cumprir as pro
mesas de novas contratacións 
que nos fixeran, eles sempre 
nos explican que si pretenden 
ampliar o persoal , pero prefiren 
agardar a que o convénio colec
tivo permita precarizar as suas 
condicións". Contado, se é certa 
esta vontade de contratar novo 
persoal , os novas traballadores 
sairán moi prexudicados. A in
tención da compañia é reducir 
os salários nunha alta porcenta
xe e eliminar beneficios sociais 
tais como a redución das tarifas 
da electricidade e bolsas de es
tudo, entre outros. 

Pero o comité de empresa man
tén a desconfianza de cara á re
solución do conflito criado e te
me que a indústria ralentice o 
proceso de compensación das 
baixas até o feche da mina. Da
q uela, a crise que xurdirá nas 
Pontes será unha excusa sufi
ciente para suspender as con
tratacións. 

Mais XaimE;! Castro aclarou que 
os traballadores non van ter tan
ta paciéncia e que, logo de es
gotar todas as canles de diálogo 
coa empresa, tomarán medidas 
que sirvan para paliar a actual 
situación. "O noso interese pri
mordial é chegar a un acordo. 
Mantemos reunións constante
mente. Mais, se a directiva per
siste en ampararse en motivos 
indefendíbeis para evitar o man
temento da planta nunhas ópti 
mas condicións para os asala
riados, é óbvio que taremos que 
iniciar mobilizacións".+ 

) 

A situación política 
co governo Aznar 

MANUELCAO 

Dende o ponto de vista da polf tica espafiola a lexislatura 
1996, 2000 debe considerarse como un paso adiante no ten, 
sionamento territorial e unha reafirmación dos princfpios 
centralistas e autoritários. A necesidade de pactar cos grupos 
nacionalistas s6 se xustificou, globalmente, desde o ponto de 
vista económico e, particularmente, en base ás apeténcias do 
PP como grupo de intereses. As diferéncias programáticas 
nunca foron ocultadas e a acción política do novo govemo 
sempre foi encarniñada a segar a herba baixo os pés dos "na
cionalismos disgregadores" con discursos e actuacións especí
ficas segundo as circunstáncias dos mapas políticos autonómi
cos de Catalunya, País Basca ou Canárias. O entendemento 
con estes grupos foi simplemente instrumental e episódico 
permanecendo no horizonte de preferéncias a implantación 
posta ao diada España una, grande y libre dos 40 anos do fran
quismo. Praticamente, todas as iniciativas políticas realizadas 
polo govemo Aznar tefien como fi condutor a reafirmación 
dos discursos centralistas clásicos. Ocorre, sen embargo, que 
unhas veces a falta da maioria uficiente para l val adiantc 
e, outras veces, a reacción dunha sociedad civil fort nalgun, 
has zonas do Estado frustra os intentos máis burd 
dos que teñen que arquivarse en espera de tem qu m -
xinan mellores. Surprendentemente, esta man ira de fac r 
política foi percebida desde o primeiro momento por unha ci
dadania moitas veces desinformada pero que tifia qu abrir 
ollas á forza <liante das flagrantes actuacións de manipulación 
de meios informativos, intentos de revisión de normas educa
tivas que violaban as competéncias das CCAA e insisténcia 
máis alá do que se podia maxinar na deslexitimación d gru
pos políticos da oposición e das CCAA. 

O clima político no período Aznar é excesivamente confliti
vo sen razón aparente. Este govemo tivo éxitos económic 
evidentes que se podían explotar politicamente, suceso e°' 
mo a entrada no euro do que derivar réditos eleitorai , lota
rias como a detención de Pinochet coa que se podía la ar un 
pasado ligado á Ditadura franquista ou a trégua de 14 meses 
de ET A coa que se entraba nunha dinámica de po íbel supe, 
ración do confuto basca. Facendo da necesidade virtude o 
governo Amar puido plantarse no centro político e recondu
cir as relacións cos nacionalismos desde o respeto instituci°' 
nal ás outras nacións do Estado deixando en evidéncia ao 
próprio PSOE e IU. Lémbrese, adema.is, que o principal par
tido da oposición estivo toda a lexislatura liado con proble
mas internos e descabezado no eu liderazgo tradicional. 

A. PANARO 

'Contar con todos os votos da 
direita sociolóxica ten unhas 

servidumes que se manifestan nos 
programas e, sobretodo, 
nos talantes políticos" 

Optar pola conflitividade é entón unha decisión que só in, 
cumbe as preferéncias específicas do PP e do entorno que o 
apoia e constiúe a sua principal base social. Non hai que ser un 
lince para detectar que detrás de todo isto atópase unha gran, 
de masa de militantes, votantes e achegados que foron o sos, 
tén fundamental e os beneficiários da España franquista e que, 
no fondo, soportan pero non se sinten cómodos nen coa de, 
mocrácia nen coa institucionalización política e territorial 
pactada na transición de finais dos setenta e princípios dos oi
tenta. Contar con todos os votos da direita sociolóxica ten un
has servidumes que se manifestan nos programas e, sobretodo, 
nos talantes políticos. A cidadania captou no governo Aznar a 
dupla moral, a falta de respeto ás ideas políticas do adversário, 
a preferéncia polo control total dos meios de comunicación, a 
veta do autoritarismo e o retomo a un centralismo máis elabo
rado. O próprio PP de Galiza ~en notícias de todo isto. + 
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Atopámonos nun proceso 
pre-eleitoral que apresenta 
novidades a respeito de comi
cios anteriores, ao barallarse 
a posibilidade de que se aca
de un pacto entre PSOE e IU. 
Como se analisa desde CCOO 
esta posibilidade? 

CCOO, sen tomar nengunha ati
tude partidista -cada vez apos
tamos máis pola autonomia sin
dical- é partidária de conformar 
unha unidade da esquerda polí
tica para desprazar á direita do 
governo do estado. Por múlti
ples razóns pero, sobre todo, 
porque está levando a cabo po
líticas negativas en aspectos co
mo privatizacións, afondando 
nas diferéncias entre a.s persoas 
máis privilexiadas e os máis 
desfavorecidos. Tampouco se 
está aproveitando unha situa
ción boa, de crecimento econó
mico, para conseguir un cámbio 
cualitativo en cuestións que po
den ser aplicábeis tanto a nível 
de estado como a nível galega. 
De feito, mália que se di que 
nos achegamos aos níveis de 
converxéncia, cando se vai pro
ducir esa converxéncia? 

Neste contexto político, como 
avalia CCOO a situación labo
ral na Galiza? 

Hai un crecimento económico, 
pero a variábel emprego no~ es
tá evoluindo como deberia. E un 
crecimento sen capitalización 
própria, porque os centros de 
decisión das empresas están fó
ra de Galiza, como é agora o 
caso de Leyma exa o era de 
moitas moitas outras. Polo tan
to, hai un crecimento que non 
vai parella a unha consolidación 
dunha determinada estrutura, 
tanto industrial como de servi
zos, e tampouco é un crecimen
to solidário. Pode haber cues
tións coxunturais, onde se pode 
dar unha mellara, pero os pro
blemas fundamentais do país 
seguen sen se solventar. Care
cemos dunha verdadeira política 
industrial e económica e o de 
utilizar os instrumentos do poder 
político para favorecer o creci
mento, está quedando moi por 
baixo das posibilidades, sobre 
todo tendo en canta que esta
mos nunha zona europea Ob
xectivo 1 e comparativamente ao 
crecímento que están tendo ou
tros territóríos dentro da U E, 
Galiza non é das zonas que 
máis medra. Unha responsabili
dade que recae en aqueles que 
governan o paf s. 

Mália este panorama, tanto 
CCOO como UGT asinaron 
pactos de emprego, tanto a ni
vel estatal como a nfvel gale
go. Como avalia logo os resul
tados obtldos até o de agora? 

Os pactos tañen efeitos positi
vos en algunhas causas. Propí
cian unha carta interlocución co
as patronais respeitivas a nível 
sectorial e pretenden conseguir 
conxunturalmente unha transfor
mación de emprego eventual en 
emprego fixo. Pero moitas ve
ces, o que se consegue é que 
se siga disparando o emprego 
eventual de forma semellante a 
como estaba acontecendo en 
anos anteriores. Ou sexa, lógra
se máis frear a tendéncia ante
rior que unha verdadeira liña de 
avanzar de cara á criación de 
emprego fixo. Esto tanto ao que 
respeita ao emprego privado co
mo ao emprego público, porque 
unha das cuestións máis positi
vas neste sentido, é a transfor
mación de 1003 postas de tra
ballo da Xunta, nomeadamente 

ECONOMIA 
ANOSATERRA 

Xoán Maria Castro 
'O balanza dos pactos de emprego non é satisf actório1 

-0- PAULA CASTRO 

A princípios do mes de Abril, CCOO celebra o seu VII Congreso na Galiza e Xan Ma
ria Castro barállase como o máis que probábel substituto do que foi, até o de agora, 
o seu Secretário Xeral, Xesús Díaz. Entre as propostas que se recollen nas ponén
cias destaca a consolidación dunha tendéntia que viña a ser xa a carta de identifica
ción de CCOO, outrora vencellada ao Partido Comunista: a autonomía sindical. Cas
tro explica ademais ·que o sindicato apostará pola unidade de acción coa CIG e con UGT. 

de traballadores forestais que 
pasaron de ser postas eventuais 
a ser pastos fixos. Agora ben, 
nós xa dixemos no seu momen
to que non criamos que os acor
dos foran posibilitar que se in
vertira a situación. Tratábase 
duns acordos máis moderados 
que podían permitir variar a ac
tual tendéncia e pór en marcha 
unha série de medidas que fo
sen positivas, como a transfor
maciónde Sodiga e do lgape, 
para que foran máis eficaces. 
Pero outras cuestión, tamén 
acordadas e que tiveron un 
efecto practicamente nulo, como 
a cuestión de incentivar a reduc
ción de xornada, resultaron un 
grande fracaso, porque non foi 
asumido pola patronal. Ademais 
a Xunta limitóuse a aceitar esa 
incentivación, pero nen sequer 
houbo unha campaña destinada 
a promocionar o coñecimento 

· destes incentivos cara a reorde
nación ou reducción da xorna-

da. Polo tanto, podemos dicer 
que no primeiro ano de aplica
ción, os pactos avanzan moi a 
regañadentes porque hai un es
caso compromiso do seu cum
primento por parte da patronal, 
sobre todo e tamén unha certa 
indiferéncia, na maioria dos ca
sos por parte dos poderes públi
cos. Irnos tratar de variar iso, 
pero o balanza podemos dicer 
que non é satisfactório. 

Oeste proceso congresual, 
sairá unha liña de acción con
tinuista ou apóstase por abor
dar novos retos? 

Logo deste VII Congreso, vai 
haber unha continuidade e unha 
renovación. Váise afondar en al
guns aspectos que xa, de algun
ha forma se viñan producindo, 
como a autonomía sindical. So
mos partidários dun sindicato 
que teña a sua própria política 
sindical, ubicado dentro da es-

_, 1..1. 

A. PANARO 

querda social, pero prescindindo 
totalmente de calquera referente 
partidário e irnos tirar por esta li
ña, que esperamos consagrar 
no próprio congreso. Tamén 
irnos defender unha política sin
dical própria para Galiza, non 
confrontada coa que ten CCOO 
a nível de estado nen coa CES 
(Confederación Europea de Sin
dicatos) á que tamén pertence
mos. Pero pensamos que ternos 
que contar cunha política sindi
cal própria que atenda ás pecu
liaridades galegas e n~se senti
do vai o relatório do Congreso. 
Se comparamos os nosos rela
tó ri os cos de CCOO a nível 
estatal, porque o congreso prac
ticamente coincide no tempo, as 
nasas ponéncias están moi cen
tradas en Galiza e nos proble
mas que lle afectan. Tamén 
queremos seguir avanzando e 
afondando ·en ser un· sindicato 
de propostas e de negociación e 
non ser un sindicato que se limi-
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te, simplesmente, a lamentar o 
que ocorre, senón que o irnos 
tratar de corrixir. Para iso, hai 
que divulgar as nasas propos
tas, para que sexan aceitadas 
-socialmente, mobilizarse para 
defender. as mesmas e desen
vo"car nunha negociación coas 
que consideramos que son as 
nasas contrapartes: a patronal e 
os poderes públicos. Cara a es- . 
to é necesário o coñecimento a 

· nível social e dos próprios parti
dos políticos e apostar pola uni
dade sindical, non entendida co
mo algo abstracto senón como 
unidade para sacar adiante as 
propostas. Pensamos que hai 
moitos elementos que nos dife
réncian as tres centrais sindi
cais, porque en Galiza hai un 
sindicalismo a tres e o vai a ha
ber por moito tempo, porque 
non varia a representatividade 
significativamente a nivel gale
ga, logo das últimas eleicións 
sindicais. O ideal é, mediante un 
exercício de certo pragmatismo 
ver aquelas cuestións que son 
susceptíbeis de posibilitar que 
estas propostas saian adiante. 

- Polo tanto, combinar esta unida-
- de sindical con of erecer á socie-

dad e as nosas propostas e posi
bilitar, se asi se decide politica
mente, ben polo parlame_nto ou 
ben mediante negociacións, que 
estas propostas saian adiante. 

Esa aposta pola unidade de 
ación sindical, xa ensaiada 
nos últimos tempos entre 
CCOO e UGT, como se combi
na coas críticas realizadas 
desde a UGT acusándoos de 
ser o sindicato do PP na ad
ministración? 

Desgraciadamente, cando hai 
un proceso de eleicións sindi
cais, prodúcense cartas cues
tións ... Parécéme que deberia 
haber un exercício de responsa
bilidade por parte dos sindicatos 
e tratar de separar a competén
cia lexítima entre as diversas 
opcións sindicais, nun momento 
no que se concentran as elei
cións con poder seguir tamén, 
nese mesmo período, cunha 
certa unidade en aquello no que 
podemos coincidir. Aproveitan
do que agora no voltamos a en
trar en eleicións até dentro de 
catro anos, ao mellar haberia 
que aproveitar para -talar de to
das estas cuestións e ver que, a 
veces, por unha competénciéf o 
que estamos é tirando pola bor
da o que poderiamos conseguir 
se actuaramos unitariamente. 
Hai que entender a unidade, 
non como unha cuestión do mo
mento, senón concebida máis a 
longo prazo, prevendo todo 
aquello que a pode entorpecer. 

Considera, polo tanto, esas 
críticas como consecuéncia 
do proceso eleitoral. 

Pode haber, á marxe desa com
peténcia outras cuestións que 
poden afectar· a calquera das 
opcións sindicais. Nós desde 
hai bastante tempo chegamos a 
unha conclusión: ternos intere
ses contrapostos co que chama
mos a contraparte, a patronal e 
os poderes públicos. Dentro de
so, desde a óptica sindical sem
pre ternos que tender a tratar de 
negociar coa contraparte unha 
série de cuestións que poden 
ser favorábeis cos que poden 
ser os afectados, os asalaria
dos. Do noso ponto de vista non 
se trata de se acordamos cau
sas co PP ou non, senón de se 
estas cuestións son positivas ou 
non. Admito que aí todo o mun
do pode errar, pero o problema 
de fundo é este.• 
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·EN DEFENSA 
DAS CAIXAS DE AFORROS GALEGAS 

O Fondo Monetário Internacional (FMI), no 
seu informe sobre a economía española, suxe, 
riu a comenéncia de privatizar as caixas de 
aforros. Como o FMI fai públicos os seus infor, 
mes despois de consultar ás autoridades econó, 
micas do Estado, parece lóxico que, nesas con, 
versas, lle pedisen ao organismo internacional 
que recolla esta pr-oposta pola que Rodrigo Ra, 
to debece, a maioria dos médios de comunica, 
ción defenden, e o Banco de España apoia, 

. posto que non se pronunciou ainda en contra. 

As razóns que alegan son diversas, entre outras, 
citan como máis importantes unha maior defi, 
nición dos direitos de propriedade, dotalas de 
maior capacidade para a captación de recursos, 
evitar a sua politización, posibilitar as fusións ... 

Se contemplamos os balamos das-caixas de 
aforros galegas, podemos ollar a eficácia destas 
entidades á hora de de canalizar o aforro cara 
os investimentos que precisa a sociedade _na 
que se asentañ e, tamén, ·a sua capacidade para 
unirse, para fusionarse. As caixas galegas xa 
están a operar coma bancos e con mellores re, 
sultados. A sua xestión nunca as levou a crises 
como as que sufriron os bancos estatais en 
1978 e 1985, cun custe moi elevado que rive, 
mos que pagar todos os cidadáns. · 

Ademáis, na Galiza, as caixas superan aos ban, 
cos na rede de oficinas (básica para a compe, 
téncia e a captación de recursos)' son compe, 

· titivas e comezan a exercer un importante con, 
trol empresarial. Un mundo no que están a en, 
trar agora con máis forza. Por se fose pouco, 
dentro das suas estratéxias, agora con dous gru, 
pos (Caixa Galícia e Nova Caixa Galega) está á 
de sair ao mercado exterior. Caixa Galiza defi, 
nese máis polo mercado estatal, mentres que a 
Nova Caixa Galega (Caixa Vigo, Ourense e 
Pontevedra, cun nome, ainda sen decidir) olla 
máis cara Portugal e o mercado Latinoameríca, 
no, co Brasil, Arxentina e mesmo Cuba entre 
os seus obxectivos, así como Suíza e Franza. Pe, 
ro agora xa non é unicamente para captar os 
afo_rros dos emigrantes e vendedlos aos outros 
bancos ou investir na SEA T ou Altos Fornas, se, 
nón para facer negócio cos empresários galegos. 

A. EIRÉ 

A forza das caixas galegas é, ademáis, unha 
cuestión de confianza. O galega é bon paga, 
dor, non quer deber. Asi, se analisamos os da, 
dos das caixas, podemos ollar como os morosos 
galegos, tanto en créditos familiares como em, 
presariais son moi escasos, en comparación 
con outras entidades. Os directores bancários 
sábeno moi ben. Ao mesmo. tempo, os clientes 
das caixas teñen unha confianza nelas que non 
teñen noutras institucións e non cámbian do, 
adamente de entidade creditícia. 

Polo demáis, as obras sociais que promoven es, 
tas entidades, cada vez con máis capacidade 
orzamentária, son imprescindíbeis para Galiza, 
sobre todo no apartado cultural, tan esquecido 
até de agora polas administracións. Un maior 
compromiso coa cultura nacional melloraria a 
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sua imaxe e optimizarla os recursos. 

Finalmente as contas de resultados mostran non 
só a boa xestión, senón un estado saudábel destas 
institucións que, mesmo nalgun momento, c°' 
rrerron riscos importantes ao apostar por sectores 
en crise ou ao non modernizar as estruturas. 

Como as caixas son un prcxluto social, un esfor, 
w colectivo dos galegas, cuxo beneficio social 
revertiu maioritáriamente na sociedade galega, 
acentuándose esta aposta autóctona nos últi, 
mos anos, é inadmisíbel que unhas institucións 
que nasceron para que os pobres do século XIX 

fw\iran dos usureiros, caían en mans agora dos 
novas fanecas dó século XXI (concentrados): as 
grandes corporacións bancárias. Seria un paso 
atrás na cadea evolutiva económica.+ 

Estados Unidos e Xapón 
Nos últimos tempos circulan profusamente 
nas publicacións especializadas comparacións 
entre a actual situación da economía esta, 
doi.Inidense e a que viveu XapÓn entre 1980 
e 1992. A economía xaponesa coñeceu un 
ciclo expansivo entre 1980 e 1992 que supu, 
xo unha média 'de crecimento do 4%. Foron 
'doce ª11()S de expansión continua. Estos da, 
dos utilízanse para desmentir o árgumento de 
que a actual conxuntura económica estadou, 
nidense é única e irrepetíbel, descoñecida na 
história económica. Causas do aparato de 
propaganda norteamericano das que se fan 
eco os babiecas de todo o planeta. 

O caso é que a situación actual dos EEUU 
é bastante semellante á xaporiesa do de, 
vandito periodo. O que falla para que a se, 
mellanza sexa total é ·que se desate unha 
fonda recesión · como realmente aconteceu 
no Xapón. Despois de doce anos ·crecendo a 
toda máquina, a economía xaponesa caiu 
en picado e. ainda non se recupera. Os doce 
anos da bonanza do Xapón (Estados Unidos 
leva dez anos) ·tiveron un IPC moderado 
(1,7% de crecimento médio en doce anos). 
O Banco Central do Xapón aplicou unha 
política monetária contractiva e o pico 
máis alto do crecimento chégou en 1988. A 
partir des te ano a economía . xaponesa co, 

sumidores, caiu o valor dos imóbeis, etc. É 
história coñecida que Xapón ainda no sae 
da recesión despois de oito anos. 

tos son doados de obter, increméntase amo, 
rosidade. Unha caída na riqueza dos consu, 
midores provocaría unha recesión peor qoe a 
xaponesa, a pesar do incremento da produti, 
vidade e as novas tecnoloxias. A expansión estadounidense, apoiada por 

factores como o crecí, 
mento da produtivida, 
de, comezou en 1991. 
Desde ese ano o crecí, 
mento promédio foi do 
3,6% e a inflación mé, 
dia de 2,6%. A política 
monetária tamén foi 
contractiva até 1995. 
Lago foi expansiva e de 
novo a FED apreta cos 
tipos de xuro-ante os 
perigos que avizora. A 
riqueza do consumidor 

· é o verdadeiro motor 
do crecimento estadou, 
nidense como xa co, 
mentáramos aqui. Os -
dados recentes sinalan 
que o consumo privado · 
representa o 67% do · 
PIB. A suba dos valores 

'Unhacaída 
na nqueza 

dos consumidores 
provocaria unha 

recesi_ón peor que a · 
xaponesa, a pesar 

do incremento 
da produtividade e as 

noyas tecnoloxias" 

O mundo económico 
matina hoxe sobre a 
duración do ciclo ex, 
pansivo dos EEUU. 
Mentres dure, todos se 
preparan para vender 
a maior cantidade de 
mercadorias posíbel 
aos consumidores nor, 
teamericanos. A re, 
cente caída do euro 
ten por obxecto o aba, 
ratamento das expor, 
tacións europeas no 
mercado estadouni, 
dense. O mercado in, 
terior da UE non ten a 
suficiente fortaleza co, 
mo para soster un sóli, 
do crecimento. Todos 
buscan o mercado 

bursátiles afecta xa á economía directa dun, 
ha boa parte dos c_onsumidores americanos. 

norteamericano, que consume a toda pasti, 
lla toda caste de cousas. ' 

mezou á requentarse, a burbulla bursátil de, Os riscos son óbvios. Empresas e famílias uti, Os augafestas de tumo xa teñen a análise 
preparada para cando cheguen as vacas sinflouse, cairon os valores bursátiles o que lizan os seus investimentos en bolsa como ga, 

pr9.voucou unha batxa... o.a riqueza dos. cot;i, . I,?Iltia _pq.r;i. up c.onsul}lp .deJ5?tado'- P,s
4 
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O persoal de Gesn1b&er 
leva tres semanas 
de feche 

Todos os traballadores da 
factoria Gesrubber de Tui 
cumpriron o pasado dous de 
Febreiro vinteun dias de 
feche no consistório 
tudense, en demanda de 
solución da grave situación 
que vive esta empresa, en 
ameaza de cerre definitivo. 
Os empregados 
conseguiron sensibilizar· a 
sociedade de Tui ao seu 
favor e xa se convocou para 
o próximo dia nove de 
Febreiro unha folga xeral en 
todo o concello. Esta folga 
está apoiada polos 
comerciantes, as 
organizacións estudiantis, 
os partidos políticos 
presentes no Concello e por 
outras empresas que, como 
no caso de A TSA, evitarán 
transitar pala vila fronteiriza 
durante toda esa xornada. • 

Astúrias competirá 
con Galiza 
na regasificación 

O Governo asturiano é 
máis decidido que o 
galego no apoio á sua 
indústria e está a 
promover a construción 
dunha planta de 
regasificación que 
permitirá reducir a 
dependéncia enerxética 
asturiana e ao tempo 
facerlle a competéncia ao 
proxecto da planta 
regasificadora de Ferro!, 
que promove o empresárlo 
Toxeiro pero que non 
conta cun apoio decidido 
da Xunta. Ademais, vén de 
facerse público que as 
obras da rede de gas no 
noso país rexistran 
importantes deficiéncias e 
que a subministración 
chega a algunhas 
empresas mália a 
Instalación incumprlr 
algunhas das normas 
básicas.• 

Pesca 
quer reducir 
a captura da sardiña 

A escaseza de sardiñas nos 
bancos pesqueiros durante 
os últimos anos chamou a 
atención do sector 
pesqueiro, preocupado polo 
futuro dunha das actividades 
máis tradicionais da 
economia galega. Para 
alcanzar un acordo que 
beneficie a todas as partes, 
a Conselleria de Pesca 
decidiu convocar ao sector 
de cerco para propoñerlle un 
programa de vedas que 
serva para rexenerar a 
povoación deste peixe. O 
proxecto da Xunta prevé 
dous meses de paro 
biolóxico cada ano desde o 
2000 até o 2002. O 
departamento autonómico xa 
fixo públicas as 
indenizacións previstas para 
os afectados por este paro, 
pouco máis de 90.000 
pesetas para os mariñeiros e 
algo menos de 128.000 para 
os técnicos.• 
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De 
interinidad e 

. . ,,,,. 
a com1s1on 
de servizos 

A princfpio de curso, Do, 
lores Galván Breraña foi 

e tinada a ocupar interi, 
nament unha praza de pro, 
f ora d informática no 
in tituto de bacharelato de 
Rodeira, en Cangas. Á vol, 
ta de Nadal non se incorpo, 
rou ao traballo e a dirección 
do centro enterouse de que 
fora de tinada en comisión 
de ervizo a unha praza que 
nada ten que ver coa do, 
céncia na Delegadón de 
Educación en Ourense. Por 
uposto, nun primeiro mo, 

menrn non se comunicou 
nada ao centro no que Do, 
lores Galván estaba desina, 
da nen se produciu unha 
sub titución. 

A consecuéncia da sentén, 
cia xudicial, moitas persoas 
en comisión de servizos re, 
tornaron aos seus destinos 
habi tu a is e só quedaron 
pendentes alguns casos con, 
tados para evitar cámbios 
antes de rematar o curso. 
Ademais, o normal é que 
para as comisións de servizo 
se elixa a persoal funcioná, 
rio e non a interinos e que 
os servizos administrativos 
sexan desenvolvidos por 
persoal administrativo e 
non docente.+ 

SdélEDADE 

O remo de banco móbil é o innán pobre do remo tradicional. 

O Náutico de Vigo gañou 75 medallas nos últimos dez anos 

O remo olímpico responde 
con títulos á desidia da Administración 
*CÉSAR LORENZO GIL 

Mentres que o remo tradicio
nal ou de banco fixo é moi co
ñecido na Galiza e mantén un 
funcionamento estábel, gr.azas 
á difusión mediática, ao patro
cínio privado e ao apoio públi
co, o remo olímpico ou de 
banco móbil permanece case 
que esquecido. Mais este, cul
tivado por ben poucos clubes, 
ten un alto nível de títulos, tal 
e como o demostran as 75 
medallas obtídas polo Náutico 
de Vigo nos últimos dez anos. 

As dificuldades coas que canta o 
remo olímpico son moitas e os 
problemas cotiáns do Náutico son 
a exemplificación perfecta. Esta 
equipa, composta por 50 remei
ros, como média, cada ano, conta 
sé cun orzamento de 6 millóns 
por tempada -pagados integra
mente polos sócios do Náutico-, 
unha cantidade moi limitada se se 
ten en conta o alto custo do mate
rial deportivo que se utiliza nesta 
disciplina. "Xa sé os barcos de 
adestramento teñen un prezo de 
700.000 pesetas", explica Arturo 
Abruñedo, adestrador do Náutico. 

Os problemas económicos amplí
anse, paradoxalmente, á hora de 
competir internacionalmente. As 
viaxes e o aloxamento nas sedes 
dos diferentes campionatos supo
ñen un investimento engadido, 
que non se compensa,nen se
quer gañando a proba. E por isto 
todo que a flota que se utiliza, 
tanto nas práticas como nas com
peticións, está visibelmente dete
riorada e abriga aos remeiros a 
facer un sobreesforzo. 

A penúria económica compró
base rapidamente ao coñecer 
as condicións- de traballo nas 
que adestra o Náutico. Os exer
cícios físicos fanse nun local 
abandonado no próprio edifício 

do Náutico, reconvertido en 
ximnásio. As práticas de mar 
realízanse nun galpón da dár
sena de Bauzas, cedido ao club 
pola Federación Galega de Re
mo, quen llo alugou ao Porto de 
Vigo. Este local carece de ves
tiários separados para homes e 
mulleres e nen sequer ten du
chas_ Ademais, o Porto impede 
a ampliación ou mellara das 
instalacións e por iso até os 
barcos permanecen gardados 
sen as máis mínimas medidas 
de seguridade 

Abandono institucional 

Para Abruñedo, a situación que 
ten que vivir o remo é inxusta se 
se comparan os títulos consegui
dos e as axudas públicas percibi
das. "Non é posíbel manter unha 
equipa destas características sen 
apoio das Admi-
nistracións. Tanto 

gueses o in_greso no Náutico pa
ra faceren remo olímpico. 

Abruñedo critica a política da 
Xunta porque non se corresponde 
coa realidade do deporte. "Non se 
planificou nada en relación co 
banco móbil. Sé existe o Centro 
de Alto Rendimento de Ponteve
dra, unha escala inútil en parte 
porque quedan excluídos dela os 
maiores de 18 anos, co que se 
frustra a carreira de moitas pro
mesas que non poden despois 
continuar facendo remo", afirmou 
o técnico. "É curioso que se des
coide un deporte no que somos 
poténcia. Sé Cataluña e Andalu
cia nos superan en todo o Estado, 
e esa superioridade está moi rela
cionada co grande investimento 
que alá se fixo en instalacións". 

Para o preparador vigués, cómpre 
cambiar radical

o concello, como 
a Xunta e o Go
verno de Madrid 
pásanse estupi
damente a bola 
para non darnos 
o seu apoio". 

. Respecto á políti
ca do Concello 
de Vigo, o ades
trado r recoñece 
que sé mantivo 
unha reunión cun 
funcionário da 
concelleria de 
Deportes, na le
xislatura que co
mezou no verán, 
"despois de vinte 
anos sen recibir 

Os exercícios 
físicos fanse 
nun local 
abandonado, as 
práticas de mar 
nun galpón 

mente a política 
de axuda. "A es
cola do Miño é un 
excelente cenário 
no que construír 
unha grande es
cala de remo, á 
imaxe das que se 
fixeron noutras 
autonomias". Se
gundo as declara
cións de Abruñe
do, o ritmo actual 
de triunfos, cunha 
média de sete 
medallas nos 
Campionatos de 
España e a parti
cipa c i 6 n conti
nuada nas máis 
grandes competi-

que carece 
de vestiários 
separados 
para homes e 
mulleres. 

néngunha dedi-
cación municipal". Abruñedo re
coñece que é preciso achegar 
posturas entre o consistório e o 
clube para buscar un bon modo 
de mellorar a prática deste de
porte e facilitarlles aos nenos vi-

ción s mundiais, 
con vários olí mpi

cos nos últimos vinte anos, está 
en perigo. "Sen apoios, estou 
seguro de que o Náutico acaba
rá cansando e a moita afeizón 
que existe minguará progresiva-
mente até oesaparecer".. ' 
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Ano e medio de cárcere 
polas mobilizacións 
da empacadora 

Tres xóvenes, Armando Riva
dulha, Óscar Gomes e André 
Martins, os dous últimos mili
tantes da AMI, foron condea
dos a un ano e medio de pri
sión en Pontevedra, onde fo
ron xulgados o 16 d~ Decem
bro do pasado ano. Estaban 
acusados de desordes públi
cas e atentando contra a au
toridade ao participar nunha 
protesta contra a empacado
ra de Vilaboa. O fiscal pedia 
tres anos e medio para cada 
un deles. A senténcia, ainda 
pendente de recurso, é consi
derada "desproporcionada" 
pola AMI , que a encadra den
tro dunha campaña política 
contra a esquerda 
independentista. A organiza
ción xuvenil deu unha rolda 
de prensa o 31 de Xaneiro en 
Compostela, na que tamén 
estiveron presentes Osear 
Gómes e André Martins. • 

Celebran o Dia da Paz 
en coléxios e institutos 

Milleiros de alunos de colé
xios e centros de secundá
ria celebraron o pasado 30 
de 'Xaneiro o Dia Escolar 
pala Paz e a Non Violéncia, 
aniversário da morte de Ma
hatma Gandhi. O Seminário 
Galega de Educación para 
a Paz recebiu cinco mil si
naturas dos centros educa
tivos a prol do Manifesto 
2000, un documento 
promovido pola Unesco. O 
organismo pretende 
recoller cen millóns de 
sinaturas antes de Setem
bro, mes no que se reune a 
asemblea xeral da ONU. 
Desde o Seminário coñtian 
que esta celebración masi
va sirva para incorporar a 
Educación para a Paz como 
un eixo transversal do cu
rrículo escolar tal e como 
estabelece a reforma 
educativa.+ 

O Entroido 
xa comezou en Ourense 

O Sábado 29 de Xaneiro os 
disfraces sairon á rua no cen
tro histórico de Ourense tras a 
convocatória da Asociación de 
Amantes do Entroido, que en
tande que "a proví ncia ouren
sá é a que ten máis tradición 
desta festa que, sen embargo, 
estase perdendo". Máis de 
medio cento de persoas desfi
laron cos seus disfraces de ro
manos frente á igrexa de San
ta Eufemia para rematar cun
ha cea na que, entre outros, 
estiveron presentes o 
debuxante Xosé Lois "O 
Carrabouxo" e o actor Sérxio 
Pazos. Outra das metas é fes
texar o Entroido de Verán, que 
xa se leva recuperando no 
Carballiño desde hai seis 
anos. Ademais, a asociación 
tamén quer festexar o "Xoves 
de Comadres e Compadres", 
unha escenificación tradicional 
da "guerra de sexos" que for
ma parte do Entroido. • 
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Despois de oito meses de atraso no pagamento dos seus sa
lários, os mariñeiros do barco ruso Suloi decidiron atracar o 
buq·ue en Marin para obrigar ao seu armador a cumprir os 
seus compromisos económicos. Mentres en Marin hai vários 
armadores interesados na adquisición do barco, o proprie
tár.io está a tentar repatriar o. buque, como xa fixo hai un ano 
cando outro grupo de mariñeiros retivo o barco en Escócia. 

avión á nosa casa, non quere
mos seguir nesta empresa por
que nos estafa", indica Dima Ba
talov, o segundo piloto. 

Até o momento a resposta do ar
mador foi que non ten cartas pa
ra abonar os salários, polo que 
nos dous últimos meses produ
ciuse un tirapuxa entre a tripula
ción e o proprietário que mantén 
parado o barco. Os mariñeiros 
non queren deixalo partir de xeito 
nengun en tanto non cobren. 
Tampouco están dispostos a tri
pular o barco até Rúsia porque 

saben' que unha vez ali non van 
cobrar e o armador vai contratar 
novas mariñeiros. Daquela, a na
ve é un refén. De feíto, aprovisa
la de alimentos e combustíbel 
para unha travesia de regreso é 
relativamente asequíbel. Cando 
hai un ano outra tripulación retivo 
o barco durante seis meses en 
Escócia, o armador repatriou o 
buque e deixou aos mariñeiros 
na rua. Destas parez que non vai 
sevir a picaresca do armador. 

Cun cargamento de peixe, o Su
loi chegou a Marin procedente 
de Mauritánia o pasado sete de 
Decembro: Tras non cobrar osa
lário durante oito meses -hoxe 
os atrasos son de dez meses-, 

os mariñeiros do barco atracaron 
a nave en Marine exixiron ao ar
mador o pagamento dos atrasos. 
"Non queremos seguir embarca
dos neste barco e cando pague 
o armador, queremos volver en 

Nen o Governo ruso nen a em
bai x ad a en Madrid prestaron 

Dixéronlle que ian de balde a unha charla e un convite en Compostela e remataron nun mítin en Padrón 

O PP engadou a xubilados vigueses para ir a un acto eleitoral 
-0-H.V. 

O PP recrutou enganados a un 
· grupo de pensionistas para asis
tir a un acto eleitoral o pasado 
14 de Xaneiro en Padrón. Os xu
bilados acudiron a unha excur
sión para recebir unha charla en 
Compostela pero remataron en 
Padrón nun mítin popular do que 
xa deu conta ANT no seu núme
ro do 20 de Xaneiro. A organiza
ción da excursión, que en Vigo 
promoveu Manuel Rua, ocultou . 
as protestas dos engadados. 

Os pensionistas atenderon a un 
anúncio exposto no Fogar da Ter
ceira ldade de Pi i Margan en Vi
go. O cartaz colocado no taboeiro 
do centro non estaba asinado por 
nengunha organización e invitaba 

.11 • ~-J •. 
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aos asistentes a unha excursión 
gratuita a Santiago de Composte
la. "Os autobuses saian o dia 14 
ás tres e média da tarde con di
rección ao Hotel Porta do Camiño, 
onde se daria unha charla sobre o 
aumento das pensións, o plano do 
cheque asistencial, xeriatrico e xe
rontolóxico; ao finalizar brindaría
se cun suculento ágape, todo 
completamente gratuito", explicou 
un dos enganados, que prefire 
manter o anonimato. 

final resultou ser un .engado, coa 
desagradábel sorpresa da pre
senza de Manuel Rua ( ... ), a in
dignación foi maiúscula", explica 
un dos afectados. Ao pedir expli
cacións a Rua, este "manifestou 
con desfachatez que el era utili
zado polo Partido Popular e todo 
tiña un prezo". 

afirmou un deles, que mesmo re
coñeceu ser simpatizante do Par
tido Popular. Outro sócio do Cen
tro da Terceira ldade, que non 
asistiu ao acto e que reprobou o 
engado, explicou que "pode haber 
xente conforme porque a ninguén 
lle gasta de recoñecer que o en
ganaron; ademais, algunhas per
soas apóntanse a calquer excur
sión con tal de dar unha voltiña". Outros sócios do Centro da Ter

ceira ldade de Pi i Margan confir
maron o engado ao que foron Manuel Rua 
submetidos, ainda que manifesta-

Finalmente, os autobuses foron ron posicións diferenciadas. Men- O organizador da excursión vi-
a Padrón, ao Hotel Escala, onde tres alguns afirmaban que non guesa é Manuel Rua, un contro-
representantes do PP oferece- habia excusa, outros indicaron vertido personaxe das fieiras da 
ron un mítin. A explicación dada que non se sentian extrañados. direita que non é a primeira vez 
pola organización aos asistentes "Aqui xa se sabe que nada é de que recibe críticas pola organiza-
era que non collian en Campos- balde e cando hai unha excursión ción dalguns actos. Rua está rela-
tela, ainda que nada aclararon grátis, é por motivos políticos, cionado co PP, pero no pasado 
sobre que o acto era do PP. "Ao sempre para ir a un mítin do PP", encabezou listas eleitorais de for-
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atención aos mariñeiros porque 
se trata dun problema laboral e 
non de cidadáns rusos abando
ados noutro país. Ainda que a 
tripulación afirma que o seu Go
verno non se interesa polo sue 
problema por falta de recursos, 

- na realidade prefire non interfe
rir porque en Rúsia non hai nen
gun mecanismo real que abri
gue ao armador ao pagamento 
dos salários adebedados. 

A consecuéncia da situación que 
viven en Marin, os mariñeiros do 
Suloi están praticamente inco
municados. A relación coas suas 
famílias é nula e apenas mante
ñen contacto co armador, unica
mente desde as oficinas dos 
porto reciben e envían alguns fa
xes ao proprietário do barco. 

A consecuéncia da incomunica
ción e da falta de recursos eco
nómicos, é Protección Civil de 
Marin o organismo encargado 
de fornecelos de alimentos. A 
enerxia eléctrica do buque, sen 
embargo, procede do xenerador 
diesel que hai a bordo, o que 
pon de manifesto que non están 
completamente desprovistos de 
combustíbel. 

De Angola á Gali%a 

"Cando nos paguen, volveremos 
a casa", explica Dima Batalov, 
un home novo que tala un defi
ciente inglés pero que se fai en
tender. Andrei, un mariñeiro, in
dica que ten un amigo eri Vigo 
que traballa na Citroen. "E ruso, 
coma min, ten os papeis en re
gra, pero aqui no porto de Marin 
e en Pontevedra hai bastantes 
rusos que están ilegais", explica 
o ruso, que, como Dima Bata
lov, procede de Kaliningrado, o 
enclave ruso no Mar Báltico, en
tre Polónia e Lituánia. 

Ainda que levan dous meses en 
Marin, os mariñeiros do Suloi te
ñen consciéncia de que se ato
pan nun país con peculiaridades 
que o diferéncian do resto do 
Estado español. "Estamos na 
Galiza -din-, aqui fálase o gale
ga". Dima e Andrei recoñecen a 
semellanza do naso idioma co 
portugués : "Ambos estivemos 
embarcados en Angola, Andrei 
traballou ali seis meses entre o 
94 e o 95 e eu trece meses en
tre 1998 e 1999", explica Dima 
Batalov. "A consecuéncia diso, 
eu algo de portugués souben 
-indica Andrei-; estas idiomas, 
o castellano e o galega, son do
ados, o inglés, para n6s non". • 

macións independentes da direita 
ao estar en desacorde coa direc
ción de turno do PP local. Por ou
tra banda, tense arrogado a re
presentación de distintos grupos 
de comerciantes vigueses e mes
mo recentemente foi expulsado 
do Consello Estatal das Persoas 
Maiores ao representar a unha 
escura organización con ánimo 
de lucro. Manuel Rua tamén se 
atribue a representación dos pen
sionistas vigueses e actua cliente
larmente nos Centros da T erceira 
ldade de Vigo coa permisividade 
da Delegación da Consellaria de 
Sanidade e Servizos Sociais. Son 
frecuentes os seus mítins nos bai
les organizados polos Fogares de 
Pensionistas, ainda que as de
vandidtas intervencións non este
xa!l progra~adas. • . 

J \,/ \ ~ ,) 
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A decisión do Supremo abre paso a novas reclamacións 

O Casino de Artesáns de Muxia, incautado polo ftanquismo, 
volve aos seus lexítimos proprietários 
Unha senténcia do Tribunal Su
premo vén de pof'íer outravolta 
de actualidade a situación legal 
dos bens incautados polo fran
quismo, que á falta dunha re
solución lexislativa clara, ve
ñen sendo fonte de resolución 
xurisprudencial nos tribunais. 
O acordado respeito ao Casi
no de Artesáns de Muxia sen
ta as bases para unha man
chea de novas reclamacións. 

puxeron en política para 
facer causas polo pavo", 
comentou Xoán Xosé 
Mostjuera, outros dos her
deiros dos fundadores. 

Pero o delegado civil en 
Muxia do governo golpis
ta deu fe ás denúncias de 
milicianos fascistas que 
afirmaban que os asocia
dos do Casino "permiten
se dun modo descarado 
acudir áo indicado edifí
ci o social para alentar 
con bulos e notícias ten
denciosas aos simpati
zantes da derrotada e 
antipatriótica Frente Po
pular". O delegado civil, 
deu creta ás denúncias 
basándose en que moitos 

Ao comenzo da actual lexislatu
ra volveu poñerse de manifesto 
a necesidade de restaurar os 
bens expropriados aos partidos 
políticos tras o golpe de Estado 
de 1936. Para evitar unha inter
mi n ábe I ringleira de reclama
cións , o Estado aprobara un 
xustiprezo discutíbel e tratara de 
chegar a un acordo coas organi
zacións políticas. O acorde non 
se resolveu porque a oferta eran 
ben cicateira. Agora, con esta 
senténcia, emitida o pasado se
te de Xaneiro, ao conflito do Es
tado con partidos e asociacións 
súmase o dos particulares e dis
tintos colectivos que foron víti
mas de incautacións. Alguns 
destes casos son o local e a ca
beceira do xomal El Pueblo Ga
llego, do político da ORGA Ma
nuel Portela Valladares, en Vi
go, ou a casa dos Álvarez Lima
ses en Tui. 

A senténcia recoñece que a 
incautación foi ilegal e mar
ca data de incautación para 
reclamar a sua devolución. 
O Supremo indica que todo 
o que foi usurpado entre 
1936 e a Constitución de 
1978 pode reclamarse, xa 
que o Tribunal recoñece 
que entre esas duas datas 
"era imposíbel exercitar 
eses direitos", dado o se
cuestro dos direitos e liberda
des que provocou a ditadura 
franquista. O imoble onde es
taba situado o Casino de Ar
tesáns de Muxia, na rua Re
al , hoxe está derrubado. 
Queda unicamente o solar, 
que os seus proprietários le
x í timos poderian ceder ao 
concello para o seu uso pú
blico. A reclamación ante os 
tribunais partiu dos deseen- o Casino de Artesáns era lugar de encontro e actividade sócio-cultural até 1936. 

CAAMAÑO dos sócios eran afiliados 
ou simpatizantes da 
Frente Popular, "pois así dentes dos accionistas do 

Casino, que agora recuperan 
a sua condición de proprietários. 

Centro sócio-cultural 

O Casino de Artesáns de Muxia 
era unha organización sen ánimo 
de lucro que contaba con 58 só
cios no momento da incautación. 
Entre os asociados contábanse 
29 membros da Frente Popular, 
pero no listado tamén había per
soas sen filiación política. Alguns 

dos proprietários lexítimos eran 
avogados, comerciantes e até o 
banqueiro Manuel Lastres Gar
cía, cuxo irmán, o médico e pro
prietário de Autos Muxia, Xosé 
Lastres, tamén era sócio. 

Entre as actividades organiza
das polo Casino contábanse os 
bailes, as sesión de teatro, as 
reunión e as conferéncias, "ás 
que acudían xente de vilas des-

Nome ..................................... Apelidos ......................... .. 

Enderezo ......................................................................... .. 

Cod. Postal ............................. Teléfono .......................... . 

Povoación ............................... N.l.F. 

Província ................................ País. 

Suscrébome a A Nosa Terra (Incluidos os Csdemos de Pensamento e Cultura) 
por un ano/semestre ao prezo de: 
Galiza/Estado/Portugal .................................. 9.000 pta./ano ....... 4.500 ptaJsemestre 

Europa ........................................ 10.920 

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

a) Subscricións para o Estado espa-
ñol · 

O Talón bancário adxunto 
O Reembolso {máis 175 pta.) 

b) Para o resto do mundo 

O Cheque bancário adxtinto 

O Xlro lntemacional a nome de 
A NOSA TERRA Apartado 1371 

Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

Banco/Caixa de A forros ........................................................... . 

Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0J 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Titular ........................................................................................ . 

........................................... : ......... Nº Sucursal ....................... .. 

Povoación ................................... Província ............................ . 

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

DATA ATENTAMENTE (SINATURA) 

de Carballlo até Fisterra, eran 
precioso$", dixeron ao xornal O 
<farreo Galego ~as irmás Leis 
Alvarez, dunhas das herdeiras 
dos sócios do Casino e habi
tuais do mesmo cando eran ne
nas. Ainda que era un centro 
sócio-cultural, o nome débese a 
que os seus fundadores esta
ban relacionados coas activida
d es artesáns. "Eran xente de 
ben, non revolucionários, que se 

o evidenciaron en múlti
ples ocasións". Por todo iso, o · 
15 de Agosto de 1936 emitiu un 
Decreto que ordenaba disolver 
esa sociedade de recreo e a in
cautación do edifício, mobles, 
enseres e fundos ali deposita
dos, "quedando todo iso a dis
posición do Excmo. Sr. Gover
nador Civil". O texto do Decre
to, que incluía a xustificación da 
incautación, serviu de proba 
ante o Tribunal Supremo.• 
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Os medos do PP durante os dez dias de negociación, danlle a razón ao PSOE 

Almunia confia no atractivo eleitoral do acordo cos 
. comunistas1 mesmo sen listas comuns ·para o Congreso 

e<>- G. LUCA 

Izquierda Unida acorda co 
PSOE unha opción eleitoral 
pragmática, na que atempera 
as propostas iniciais coa in
tención de asinar un docu
mento común de cara o 12-M. 
Como anunciaran os comu
nistas na primeira resposta á 
invitacion de Joaquín Almu
nia, o convénio sobre listas 
limítase á Cámara Alta, nas 
trinta circunscripcións nas 
que o PP ten hoxendia tres 
senadores e o PSOE un só. 

A suma de forzas socialistas e 
comunistas para o Senado, está 
dirixida a que nas 30 províncias 
nas que o partido Popular tivera 
tres senadores e o PSOE un só, 
este poda sumar dous escanos e 
IU teña un. O acordo será de 
aplicación en A Coruña, Ala,va, 
Albacete, Alicante, Astúrias, Avi
la, Burgos, Cantábria, Castellón, 
_Cuenca, Guadalaxara, Huesca, A 
Rioxa, León, Lugo, Madrid, Mur- . 
da, Nafarroa, Ourense, Paléncia, 
·Pontevedra, teruel, Toledo, Sala
manca, Segovia, Sória, Valencia, 
Valadolid, Zamora e Zaragoza. 

O convenido entre as duas for
zas é que nas listas abertas pa
ra o Senado, en cc;¡da papeleta 
aparezan dos riomes polo PSOE 
e un por IU. Senda as listas alfa
béticas, os dirfxentes federais do . 
PSOE e IU negociarán a compo
sición definitiva da lista de tres 
candidados por cada circuns
cripción. O acordo inclue que ca
da formación pida en campaña o 
voto para esta lista mixta. 

O acordo programático foi posi
bel por{!ue IU cortou os cantos 
da sua proposta inicial da que 
desapareceron. todos os temas 
de governo 11os que era previsf
bef o desencontro, ao pé da ex
periéncia parlamentar. Asi revi
sarase o regul~mento das em
presas dé trabllo temporal pero 
9ae da lista a sua desaparición; 
xa non . aparece o aumento da 
presión fiscal e asegúrase o res
peito aos compromisos coa UE 
en matéria de orzamentos e de 
seguridade, o que atinxe clara
mente á .perténcia á OTAN. 

Francisco Frutos. 

Finanzas compensadas 
para as autonomias 

Outros aspecto do programa 
· nos que hai plena coincidéncia 
os da política autonómica, que 
se limita a un voto de afortala
mento do Estado das Autono
mias nunha perspectiva federal, 
compensado cun sistema de fi
nanzamento autonómico con
sensuado e estábel. 

A educación recebe a calificación 
de principal instrumento para ga
rantir a igualdade de oportunida
des. Tamén se defende o ensino 
público como servício universal, 
promúlgase unha lei de calidade · 
e igualdade da educación e a to
tal gratuidade do ensino incluidos 
os livros de texto; as medidas le
gais e regulamentares para esta
blecer a reducción da xornada la
boral a 35 horas, a revisión da 
normativa das empresas de tra
ballo temporal e a suba do salá-

ria mínimo no 12% (até 77.582 
pts) para recuperar o poder ad
quisitivo; o mantemento dos 
compromisos de orzamento coa 
UE e a interrupcion dos procesos 
de privatización. 

Canto á política fiscal convense 
aumentar a progresividade do 
IRPF, a mellara da fiscalidade 
para as rendas máis baixas e a 
equiparacion de tributos entre 
rendas de trabllo e de capital. 
En meio ambiente IU procura 
corroborar a proposta de peche 
de centrais nucleares dos socia
listas, pola fórmula da sustitu
ción da enerxia nuclear e o fo
mento das enerxias alternativas. 
PSOE e IU están dacordo en 
proibir a incineración de resi
duos e impulsar a reciclaxe, da
cordo cunha tendéncia xeral en 
todo o mundo industrializado. 

Non hai variación, como era 
previsibel, no respaldo de PSOE 

O império contra.-ataca 

e IU ao acorde de Ajúria Enea. 

Almúnia salientou que en dez 
días acadaran un acorde cos 
comunistas que durante anos 
parecera quimeira e expresou a 
sua confianza nun efeito de 
arrastre provocado polo atracti
vo eleitoral da alianza dos dous 
partidos de esquerdas de obe
diéncia centralista. "Ainda que 
non haxa acorde para o Congre
so -dixo o candidato socialista á 
presidéncia do governo central
o s eleitotres poderan tirar as 
suas consecuéncias da división 
da esquerda". 

Estes dez días de negociación 
para un acordo entre 1 U e 
PSOE foron seguidos desde o 
governo do PP cun inicial alar
mismo pala alianza social-co
munista, o que non acae coa li
ña de entendemento que man
tén Aznar con Blair e Jospin, 
ambolosdous da IS e o segun
do cun governo de coalición 
cos comunistas. Nuna primeira 
rolda de prensa, Aznar agoirou 
o fracaso do proceso cara a 
moeda única de confirmarse a 
fronte vermella. 

O PP cambiou ao cabo de catro 
días esta estratéxia de espanto, 
por outras consistente en apre
sentar coma un panterlo para 
rulas a proposta do PSOE a IU 
porque se Francesc Frutos en
traba acabaría fagocitado polos 
socialistas e se recusaba o 
acordo seria acusado polos de 
Almunia de renovar a pinza (An
guita) coa díreita. Asi que am
bos partidos demonstraron unha 
flexibilidade que facia medrar a 
confianza do eleitorado no pro
ceso, o PP acusou aos socialis
tas de deitar unha alfombra aos 
pés dos comunistas para condu
cilos entre compases de chirimí
as á casa da esquerda e agasa
llalos coas chaves. O mesmo 
comentário de Almúnia citado 
máis arriba debe ser o motivo e 
a xustificación interna da alarma 
peristáltica dos franquistas reci
clados: as oportunidades eleito
rais de PSOE e IU mellaran a 
ollas vistas como consecuéncia 
da confianza na esquerda que 
induce o acorde.• 

A pri~cípios do século XX, os teóricos da 
economia clásica, apoloxetas do capitalis
mo, non defensores dunha transformazón 
revolucionária da sociedade burguesa, non 
tiñan qualquer reparo en empregaren o ter
mo 'imperialismo' para denominar os fenó
menos de concentrazón estrema do capital 
transnacional que; se estaba a verificar quer 
nos EUA quer na Europa Ocidental. Deste 
periodo histórico data a obra prima de J .A. 
Hobson 'Estudo do imperialismo'. En sín
tese, os dentistas da oficialidade achega
ban dados empíricos que teimudamente fa
laban da marte do capitalismo da compe
téncia e da sua substituzón polo capitalis
mo dos monopólios privados. En definiti
va: Adam Smith pasara a mellar vida, a 
mao era visíbel e chamaba-se trust ou car
tel ou oligopólio. 

A análise de J .A. Hobson forneceu argumen
tos aos marxistas cantrários á ortodóxia libe
ral, e entre eles nomeadamente a Lenin. O 
líder bolchevique rendeu homenaxe aos eco
nomistas burgueses no limiar da sua obra 
máis revéladora, "O Imperialismo, a fase su
períor . do capitalismo". Nada aberrante nun 
pensador materialista: só é posíbel superar o 
que se nega desde a asunzón do que, for pou
co ou muito, teña de positivo. 

ás veces tamén chamado 'mundializazón', os 
dentistas xa tiñan qualquer reparo. 

Xa sabemos o que ocorreu despois: a oficiali
dade perdeu a mémoria supetamente, a gue
rra fria encenou-se tamén nas faculdades de 
economía, o libro de Hobson ficou arromba
do, a posmodemidade comezou a gañar terre
no e a sementar a sua semántica, o imperia
lismo deixou de coñecer-se como tal, após á 
queda do Muro nascfa o terina 'globalizazón', 

Mais coidado, ainda non está todo perdido. 
Os voceiros de EU A no foro de Da vos acaban 
de agasallar-nos con esta pérola: "O grande 
suceso do noso país ten sido conseguir non 
sir unha nazón imperialista", frase da coauto
ria dos secretários de Tesauro e Estado, Law
rence Summers e Madeleine Allbrigth. Ou
travolta a palabriña e precisamente nos beizos 
dos' que coñecen o seu senso máis profundo. 
Só que agora os imperialistas están dispostos a 
subvertir a linguaxe.T en.donar a abertura dos 
mercados alleos, é dicer, a sua colonizazón, 
non é ser imperialista. É ser simplesmente 
globalizador, mundializador. Palabra de All
bright. Agora son os restos de Hobson os que 
se revolven no seu sartego. • 
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Pactos na esquerda 
do País Valencia 

No País Valencia as forzas 
políticas viven un proceso 
de concreción das suas 
posicións. É o caso de 
Esquerra Republicanba de 
Catalunya e do Front pel 
País Valencia, que 
concorrerán coaligados 
nas vindeiras eleicións 
xerais en Valéncia cun 
programa nacionalista e de 
esquerdas. Igualmente, o 
Bloc Nacionalista Valencia 
vén de celebrar un 
congreso constituinte 
despois de unir a várias 
correntes da Unitat del 
Poble Valencia e do Partit 
Valencia Nacionalista. O 
Bloc, que ten unha 
defir:iición política ampla, 
con postulados 
valencianistas e 
progresistas, nas vindeiras 
lexislativas vai manter o 
seu acorde con Els Verds e 
coa plataforma Valencians 
pel Canvi .• 

A oposición portuguesa 
acusa ao Govemo 
socialista de saldar 
as empresas públicas 

Segundo os partidos da 
oposición, as empresas 
participadas polo Estado 
están a ser entregadas a 
mans estranxeiras por 
via das privatizacións. 
Neste caso, o PP 
(extrema direita) e o PCP, 
coinciden en denunciar 
que o Executivo de 
Guterres vende alienando 
o mercado nacional a 
intereses estranxeiros. 
Para o PCP a venda da 
TAP (Transportes Aéreos 
de Portugal) que vai facer 
o Estado á Swissair vai 
resultar ruinosa. O PP 
pola sua banda critica a 
venda a empresas 
espaf'iolas en pos dun 
iberismo que só 
beneffcia a Madrid.• 

Máis de 650 empresas 
bascas apoiaron a folga 

Dados do xornal Gara 
confirmados polo sindicato 
LAB indican que máis de 
650 empresas bascas e 
milleiros de traballadores 
secundaron a convocatória 
de folga convocada para o 
27 de Xaneiro pola 
organización Euskal 
Herritarrok en favor dos 
presos políticos. Segundo 
as empresas nas que se 
celebrou a folga, houbo 
paros totais e outros 
parciais até doar o soldo 
dese dia á organización de 
apoio aos presos 
Senideak. Se LAB resaltou 
"a atitude solidária e de 
compromiso amasada por 
milleiros de traballadores" 
e considerou un éxito a 
convocatória, outras 
organizacións, sobretodo 
partidos políticos de 
obediéncia estatal e meios 
de comunicación de 
Madrid, aseguraron que a 
mobilización foi un 
fracaso.+ · 
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Tarxeta Universitária, 
ter "xeta" 
universitária 

1 Por toda a comunidade universi-
1 tária é sabido o cámbio da entida .. -
1 de financieira privada que xestio-
1 na os servizos da nosa tarxeta 
1 universitária. 

1 
Dita tarxeta, á 
que ternos ac-

1 ceso todos os 
1 estudantes da 
1 use, é precisa 

A trapallada de para disfrutar 

l
l manter un edificio en dos servizos 

de préstamo 
1 obras durante anos bibliotecário, 

1 
para consultar 

para non pagar o expediente 
1 impostes, está académico (via 
1 informática), e 
1 admitida en todo o máis para go-

l país. Detrás dunha ~ar doutra sé-
rie de avanta-

Se a entidade 
que fai a tarxeta 
universltária se 
negaapoñer 
persoal 
competente, 
deberia ser a 
própria 
universidade 

ANOSATERRA 
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nun agoiro ben aborrido no que 
se dedica a falar con máis ben 
pouca graza e menos contido di
dáctico. Sen embargo os atentos 
alunes aprenderon algo constru
tivo: non vale a pena facer o es
tarzo de erguerse tan cedo para 
escoitar tan aleccionadores dis
cursos. Será por iso que a aula 
presenta ultimamente un tércio 
de entrada e as reaccións do 
respeitábel móvense entre silén
cio ou marmurio xeral, sen ova
cións para o figurante. 

A seguinte clase transcorre con 
igual divertimento por parte dos 
alunes, ou mesmo maior. Estes 
adícanse a talar entre eles sen 
mostrar interese algun para co 
mestre dous, que ao princípio 
esforzábase por conseguir a 
atención do seu auditório pero 
que pasados tres meses xa de
sistiu dos seus intentos e confór
mase coa ovación dos poucos 
espectadores da primeira fila. 

1 entrada sen revocar,_ Jes__e_descon-

_1 co cemento e a area tos. 
quen-eontrate - -- . 
persoal ,. ~-· · .· /"' 

A terceira hora existe p~ro non 
é, ou é pero non existe. E dicer, 
o auditório espera impaciente a 
aparición en cena do seguinte 
personaxe pero detrás da porta 
xorde suspeitosamente un pa
peliño pegado cunhas tiriñas de 
selo que informa: "o terceiro fi
gurante non pode acudir á fun
ción. O seu espectáculo será re
posto para a semana que ven. 
O prezo da entrada non será 
devolto en billeteira". Médio re
signados, médio contentos, os 
alunes aproveitan para tomar un 
café, marchar para casa ou que
dan a facer algo de urxéncia. 

1
1 

estrados á porta, Por todo isto, 
e pola impor-

1 aparece unha tácia que para 
cualtticado. ·-.~. : v . ~< 

1 mansión por veces nós supón ter 
1 un documento 

que nos acredite como estudan-
1 tes, deberiamos contar con in-
1 formación cando vaiamos solici-
1 Como se pode ser tala (cuestións tais coma se ta-
l b cendo o CAP podemos pedila, 

1 
mem ro e as diferéncias entre abrir canta 
colaborador de banda bancária coa tarxeta ou non 

1 d f" abrila, etc ... ) 
1 arma a, a nova 1gura 
1 delitiva inventada por 
1 Baltasar Garzón? A 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

redundáncia xurídica 
engade algo máis dé 
escuridade e 
confusión ao 
proceder da 
Audiéncia de Madrid 
a respeito dos 
bascos. 

Segundo aparece 
agora nos arquivos 
do caso Guiña, Xosé 
Martínez Núñez 

1 impón a sua lei con 

Eu, estudante de bioloxia, fun 
solicitala onte, e quedei pouco 
menos que abraiada polo trato 
recebido. Cheguei á faculdade 
onde se atopaba o pasto e soli
citei os papeis pertinentes, pe
din cubrilos eu mesma na vez 
de que mos cubrise a amábel 
rapaza que me atendia. 

Pergunteille, antes de rematar de 
cubrilos, onde estaban as bases, 
pontos, cláusulas, ou o que fose, 
do contrato que eu ia asinar. De 
maus modos xa, respondeume 
que estaban noutro papel (noutro 
papel!). Claro, ademais como ela 
xa dera por suposto que eu que
ria que me abrise unha conta no 
banco, pois esquecérase de per
guntarmo. 

Logo de lelo, pasto que na folla 
non constaba nada, pergunteille 
que vantaxes dependen do feito 
de abrir conta ou non. Respon
deume que, sen abrila, o único 

CURRA, 41. SAN ADRIAN DE Cü~RES (VILABOA) 

Horario de inverno: 
De Xoves a Domingo de 19 a 24 horas. 

servizo que teria seria o de Biblio
teca e abríndoa, ademais diste, 
descontos en transporte urbano, 
cinemas e a posibilidade de con
sultar o expediente.académico 
desde calquer dos seus caixeiros 
en todo o Estado. (Cousa que me 
extranou moitísimo pois era bas
tante diferente ao que, desde os 
organismos universitários perti
nentes, se nos informou.) 

Unha cuestión que chamou moi
to a miña atención foi que todos 
os papeis que me deron a ler fa
cian referéncia ao uso da tarxeta 
como bancária, e non coma un 
servizo universitário; e posto que 
habia pontos tais coma "O ban
co resérvase o direito de uso 
dos dados derivados da abertura 
da canta, dados persoais", a mi
ña seguinte pergunta foi que por 
que non se me garantia en nen
g un momento que a entidade 
non teria acceso aos meus da
dos académicos. Ante isto, ara
paza alporizouse e díxome: "Pe
ro vamos a ver, niña; ¿tú quieres 
hacer la tarjeta o vienes aquí a 
tocarme las narices?' 

- "Cálmese, estoulle pedindo 
información porque creo que 
vostede está aqui para iso", re
truquei. 

Díxome que non, efectivamente 
non existia tal ponto, pero que era 
por darse o mesmo por suposto. 

- "Non estou de acordo, e da
do que vou asinar este docu
mento no que porén se di que · 
poden dispar dos meus dados 
persoais, pensei que é lícito que 
se dé confusión". 

A seguinte resposta foi a mellor 
de todas. Díxome que, pese a 
non constar, ela dábame a sua 
palavra. Se me valia, ben, e. se 
non, pois que non fixese a tar
xeta e ponto. 

A xente nova somos só iso; no
vas, inexpertos; pero por favor, 
que distamos moito de sermos 
parvos. Coñecemos os nosos 
direitos e sabemos que, como 
estudantes, deberiasenos infor
mar sobre todas estas cuestións 
correctamente. E a entidade se 
nega a poñer persoal competen
te nos seus postes e sucursais, 
debería ser a própria universida
de quen contrate persoal cualifi
cado. E debería de ser asi por
que a Universidade é unha insti
tución pública, e xa custa caro 
asimilar que delegue nunha en
tidade privada para xestións de 
servizos universitários de vital 
importáncia para canto máis se 
comprobamos unha total falta 
de respeito co estudantado. 

Dado que casos coma o meu 
véñense repetindo, desde o iní
cio diste proceso, pedimos que 
a Administración non faga ouvi
dos xordos e que actue en con
secuéncia coas lícitas deman
das dos e das estudantes. + 

BRANCA Mª Vn..LARES E NA VEIRA 
EsTUDANTE DA f ACULDADE DE 

BIOLOXIA DA use 

Estudar xomalismo 
en Compostela 
O sofrido estudante de xornalis
mo levántase cada dia ás oito 
da mañá para acudir á sua fa
culdade e aprender algo novo: 
os procedimentos narrativos 
subxectivos e obxectivos da lin
guaxe audiovisual, o plantexa
mento estratéxico das campa
ñas publicitárias, como se re
dacta unha boa crónica e se ca
dra como é a correcta pronúncia 
da palabra discoteca. 

A sesión de tarde apreséntase 
con moi poucas espectativas. O 
seu cartaz non é moi atractivo e 
parece que 
pesan máis a 
sestiña e unha 
serán soleado 
ca acudir de 
novo á aula. 
Un cuarto de 
entrada tala 
por el mesmo. 
A pesar desta 
escasa afluén
cia algun mes
tre tenta levar 
o seu tempo 
con dignidade 
e propón víde
os instrutivos 
que consiguen 
arrancar os 
primeiros 
aplausos do 
dia . Non era 
sen tempo. Ás 
veces a se-

ParaaJguns 
erran os actores, 
para outros os 
directores e 
mesmo para 
outros a obra 
pero os futuros 
xomaJistas non 
se merecen ese 
teatro tan 
esperpéntico. 

gunda actuación vespertina é 
suspendida de mútuo acorde, 
sen que fique moi claro quen é o 
que ten un maior interese en 
que non saia á cena, se o públi
co ou o actor. En definitiva, o 
aluno non aprendeu o que pen
saba pero si outras causas inte
resantísimas para a sua cultura: 
a crónica de guerra naceu cando 
houbo guerra, as cámaras prén
danse no botón de on. .. 

Ao final do día, cada espectador 
vese asaltado por unha desa
cougante disxuntiva: por un lado 
pensa que é unha sorte que a 
función careza de grande cali-

Pero pronto se vai decatar de dade porque asi pode asistir 
que isto non é como o pintan. A cando queira e cando non o fa-

Non tiña máis gaña de discutir, e sesión matinal amósase, a priori, ga non se perderá nada bon. 
como realmente preciso a tarxe- bastante interesante a xulgar po- Pero por outra banda laméntase 
ta, pois fíxena aproveitando o los títulos das funcións que se de ter pagado un abono para to-
maior número de s~ry~~~~ PJ~í~ ,_va~ levar a ce~a. O actor da pri- do o curso e de que as funcións 

- - -beis. Peh:fhón~t:fülsv1mfpeflMr i;:,flileira-~or~ .. Qh~a. ~qlJi111t;e,mi~,;.::. npn estmc-a111~~ <é;lltllr.a -~~mü:1imo .) J,.J 
que isto non deberia ter sido asi. tos tarde e converte a sua clase que se debe esixir. Para alguns· 
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erran os actores, para outros os 
directores e mesmo para outros 
a obra por ela mesma, pero se
xa o que sexa, os futuros xorna
listas non se merecen ese tea~ 
trotan esperpéntico.+ 

FERNANDO BECERRA ALDREI E 
20 SINATURAS MÁIS. 
EsTUDANTES DE 2 º DE 

XORNAUSMO 

Tauros en Vigo 
A Plataforma Antitaurina de Vigo 
quere informar que o perigo de 
que se construa en Cabral un co
liseu no que se celebren corridas 
de touros, ainda non desapare
ceu. Precisamos isto porque nun 
artigo publicado no n2 918 de 
ANT, dábase por feito que o 
Concello dera luz verde a un pro
xecto de coliseuo multiusos "no 
que non se podarán matar ani
mais". Desgrazadamente non é 
asi. Na comisión de governo ce
lebrada o 17 de Xaneiro abor
douse verbalmente o asunto, 
mais non se aprobou nen rexei
tou nada, xa que o concello ain
da non recibiu nengunha memó
ria do proxecto. O alcalde, Lois 
P. Castrillo, púxose en contacto 
coa Plataforma para aclarar pre
cisamente este asunto. Castrillo 
manifestóunos a sua intención 
de non perme-
ter que o coli-
se u, se se 
chega a cons-
truir, serva pa- Tendo en conta 
ra facer corri
das de tauros. 
Alégranos que 
o alcalde teña 
esa vontade 
pero, como 
sabedes, o 
BNG non ten 
a maioria, 

que os 
concelleiros 
socialistas C. 
Príncipe e D. 
Villarino son os 
"padn"n"'os" do 

senda a pos- proxecto 
tura do PSOE 
decislva neste empresartal, as 

cousasnon 
están 
demasiado 

tema. Tendo 
en canta que 
os concellei
ros socialistas 
C. Príncipe e 
D. Villarino claras. 
son os "padri-
ños" do pro -
xecto empre-
sarial, as cau-
sas non están demasiado claras. 

A Plataforma solicitou entrevis
tas con todos os grupos con 
representación no concello pa
ra que se posicionasen clara
mente sobre este asunto. Até 
agora o único partido que nos 
recibiu foi o PP. Na entrevista 
mantida o día 25 de Xaneiro 
con Juan Corral, este deunos a 
entender que o seu grupo po
deria votar co PSOE para sa
car adiante o proxecto: coliseu, 
xeriátrico, cidade do transpor
te, etc. na zona de Cabral. 

Desde a Plataforma suspeita
mos que este proxecto pode en
cubrir unha operación imobiliá
ria especulativa. Cónstanos que 
noutras cidades do estado a 
construción dun "coliseu-praza 
de touros" foi a 'tapadeira' para 
conseguer a recalificación de te
rreas municipais baratos e logo 
convertelos en superfícies ou 
centros comerciais. 

ANOSATERRA 

espectáculos taurinos, mais a 
única constáncia que ternos de 
tal promesa é pala prensa, e nós 
queremos unha garantía de que 
iso sexa certo. Suxerimos tamén 
aos viciños e viciñas de Cabral 
que fagan diso unha das condi
cións da cesión dos terreos. 

T endo en canta que as estruturas 
redondas non son as máis axeita
das para a maioria dos espectá
culos e se verdadeiramente ai 
non vai haber touradas, para que 
facer un espazo circular? Espere
mos o proxecto que seguramente 
nos vai 'aclarar' moitas cousas. 

A Plataforma segue coa campa
ña de información e recollida de 
sinaturas até que non se garanta 
que nesa instalación, efectiva
mente , "non se matarán ani
mais" para a sádica diversión 
duns cantos. Esta Plataforma 
Antitaurina de Vigo segue aberta 
a todas as organizacións e per
soas que queiran unirse a eta.• 

PLATAFORMA ANTITAURINA 
(LIBERACIÓN ANIMAL, 

COORDENAOORA ECOLOXISTA DE 
VIGO, ERVA, FEDERACIÓN 

GALEGA DE PROTECTORAS DE 
ANIMAIS, ASOCIACIÓN SEN 
FRONTElRAS, CAEF, CAE, 

AMI, XCG, GALIZA NOVA, 
WWF/ADENANIGO, FEGA, 

MOCO DE VIGO, RÁDIO 
PLRATONA, ASOCIACIÓN 

PROTECTORA DE ANIMAIS E 
PRANT AS "O VERDUXO" 

EcoLOXISTAS EN ACCIÓN, CIG.) 

Frente a 
manipulac;om 
mediático--policial 
O processo de unidade e reor
ganizaqom que está a viver a 
esquerda independentista é um 
processo político imprescindível 
e necessário para dotar a Galiza 
e ao seu Pavo Trabalhador dos 
mecanismos de defesa dos que 
hoje carece, ante a claudica<;om 
do nacionalismo moderado, e a 
continua agressom económica, 
socíal e cultural que vem pade
cendo a nossa na9om e as suas 
camadas populares por parte do 
Estado espanhol. O poder esta
belecido, seguindo as pautas 
desenhadas por qualquer dos 
manuais de contrainsurgencia, 
sabe que o combate ideológico 
é fulcral para derrotar ao inimi
go. No caso da Galiza, cum mo
vimento independentista frágil, 
mas emergente, em pleno pro
cesso de reorganiza<;om, as téc
nicas de intoxicagom mediáticas 
som habituais e constantes por 
parte dos aparelhos do estado. 

diante fantásticas, absurdas e de-
1 irantes falácias elaboradas polo 
Ministério de Interior. Anatemati
zando as legítimas aspira<;ons po
líticas da esqueda independentis
ta cos habituais tópicos da "cone
xom basca vía Jarra/', "consumo 
de estupefacientes', "violencia fut
bolísticéi', pretende-se gerar um 
clima de opiniom favorável ao in
cremento de repressom, que fcili
te a impunidade policia no seu 
contínuo seguimento, acosa, inti
mida<;om, da militáncia indepen
dentista, e a implanta<;om de me
didas tendentes a recortar o exer
cício da raquítica liberdade de ex
pressom (distribuir propaganda, 
videocámaras, direito a manifes
ta<;om). lsto em qualquer socieda
de democrática chama-se méto
dos fascistas de manipula<;om de 
massas. Mediante o férreo con
trolo dos meios de comunica<;om 
é bastante singelo, numha socie
dade anestesiada e desvertebra
da, modular a opiniom de milhons 
de pessoas, isolando os factos da 
realidade, par-
cializando um 
acontecimen-

Pretende-se 
abortar o 
processode 
reorgan~m 
daesquerda 
independentista, 
danarao 

to, desenhan
do os sucesos 
a medida das 
necesídades 
que requira o 
poder estabe
lecido. Som as 
mesmas técni
cas que se uti
lizarom nas 
etapas prévias 
das ditaduras nacionalismo 
militares latino- instltucional e 
americanas. 
Somas mes
mas técnicas 
que se utiliza
rom nas eta
pas prévias 
das ditaduras 
militares latino
americanas, 
ou em 
qualquer so-

desviara 
aten~do 
povodos 
verdadeiros 
problemas. 

ciedade na que se combate as 
torcas revolucionárias. 

As informa<;ons que diversos 
meios de comunicagom operan
tes na Galiza venhem recolhen
do estos dias a respeito do incre
mento das actividades indepen
dentistas, coincidindo coa activi
dade armada de Euskadi Ta As
katuna, é umha nova campanha 
pestilente de linchamento e cri
minalizac;om do nacionalismo em 
geral, e da esquerda indepen
dentista em particular. Aqueles 
sectores sociais, aquelas organi
zagons revolucionárias como Pri
meira Linha (Movimento de Li
bertagom Nacional) que nom nos 
aderimos as proclamas fascistoi
des do Ministro da Guerra, do 
Delegado do Governo na Galiza, 
de Pérez Varela ou de Fraga, do 
conjunto do entramado mediáti
co-policial, situámonos no ponto 
de mira daqueles nostálgicos 
dos experimentos políticos au
toritários que alguns dos actuais 
teóricos do capitalismo venhem 
apadrinhando subtilmente. 

Resulta paradoxal que num regi
me, -a actual monarquía constitu
cional espanhola, heredeira direc
ta do fascismo-, onde a classe 
política e os poderosos aparelhos 
de estado, manifestam machaco
namente a impecável natureza 
democrática do sistema, afirman-
do insistentemente que qualquer Com toda esta parafernália tam 
opgom política tem cabimento no só se pretende abortar o pro-
actual quadro jurídico-político, a cesso de reorganizagom da es-
imensa maioria dos meios de co- querda independentista, danar 
munica<;om utilizando habitual- ao nacionalismo institucional e 
mente fontes policiais, recolhem desviar a atem;om do Povo dos 
informa<;om onde "avisam sobre o verdadeiros problemas que pa-
aumento da actividade dos gru- dece no seu dia a dia: desem-

Despoi.s das primeiras protestas pos independentistas'. O seu ob- prego, pobreza, baixos salários. 
contra das corridas de tauros en jectivo, longe de informar, é criar . . 
Vigo, os empresários que pro- alarma social, isolar a esquerda Os comunistas galegas de práct1-
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nifestamos a nossa firme vontade 
de impedir os retrocessos nas tí
midas liberdades democráticas e 
direitos cívlvos que pretendem 
implantar as torgas políticas e os 
aparelhos do Estado espanhol. + 

CARLOS MORAIS 
SECRETÁRIO ÜERAL 

DE PRIMEIRA LINHA (MLN) 

Janeiro, ano 2000 
Hai uns dias encontrouse em 
Bembrive (Alto Ber<;o) umha tá
bua em latím con instrui<;óns pa
ra um general romano ao que 
se lhe tinha encarregado a loita 
contra os povos do norte que na 
mesma táboa designa co nome 
de "transdurienses". 

Fata a tábua, que atoparam uns 
cagadores, de duas aldeias que 
ficam, umha entre Lucus Augus
ta e Auriensis e a outra no Val 
de Orras. Seica eses habitantes 
nom aceitavam as maravilhas 
aterecidas polo lmpério e á 
forc;a tinham que as aceitar. 

Coido que a primeira das al
deias poda que seja Mons For
tis, a actual Montarte de Lemas, 
terra dos Lemavos, e a segunda 
o San Martinho de Valdeorras. 

Na actualidade a tábua encón
trase no Museo do Alto Berc;o, 
em Bembrive, pois o seu direc
tor ·"pediu permiso" ás autorida
des de Leóm para a ter, namen
tras procuram um lugar acaído 
onde fique definitivamente, se 
cadra Leóm ou Valladolid. 

O comentarista que falava na rá
dio fazía referéncia ao cámbio que 
supóm ao respecto do que se sa
be ate a data de hoje, eneal dos 
pavos habitantes desas terras 
quando os romanos chegarám. 

Que eu saiba, nengunha autori
dade política ou cultural da ac
tual Fragalícia pediu para sí o 
interés nese documento impor
tantísimo, encontrado na Galla
ecia romana, ainda que admi
nistrativamente Bembrive seja 
umha vila de Castela, onde nin
guém pulou polo galega e em 
consequencia foi esvaíndose. 

Esquecida polos que tinham a 
abriga de se preocupar, a franja 
oriental do país, agacha uns te
sauros que falam de nós, ao 
tempo que afondam na nossa 
história, mesmo quando o oci-

O folleto da Xunta 
Galícia terceiro 
milénio, define a 
Fraga coma O 
presidente que 
transformou Galícia. 
Nunha das fotos está 
o transformador ao 
pé da tumba de 
Churchill, con 
bombin. Na 
publicidade non se 
fala dos estaleiros, da 
pesca, nen das 
vacas. 

Avda Porteliña, 14 4°C. 

~994. Poio (Pontevedra) 

Lano 

• 986 873931 / 607 351501 

E-mail: ventos@ole.com 

~Educación ~mbiental 

e Educación para o Consumo 

oo Educación para a Saúde 

ó Informes Ambientais 
moven o proxecto manifestaron independetista dos sectores po- ca independentista de~unciamos 

que~nu~~~~~~: ~'.~l~~~~~~~~:~¡~~~~~~~r -'~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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campaña francesa. 
En todos os países 
da UE, as cidades 
gañan a cada máis 
espazo para 
viandantes. A 
Asociación de 
Comerciantes de 
Vigo presiona para 
que a Ruado 
Príncipe, a única 
pechada aos coches 
nesta cidade, 
regrese ao motor de 
explosión. 

Maradona escolleu 
unha 'Clínica da 
Habana para se curar 
do vício da cocaina 
porque Cuba é o 
único país de 
América que non ten 
tráfico de drogas. 
Neutras curas 
denanteriores tirara 
os cartas. 

1 António Zoido 
Martinez, presidente 
da Bolsa de Madrid 
está contento cos 
avances técnicos do 
choio que dirixe: 

•• 
1 
1 

"Exportamos a nasa 
tecnoloxia a Atenas, 
Caracas, Guatemala 
e Salvador".+ 
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dente galego caeu nese sistema 
de perda da identidade própria 
que chamamos "a cidade"; hoje 
os políticos falam de cidadáns, e 
nom de pessoas. Um Paco Váz
quez babeja dos seus·"cidadans" 
namentras agacha os séus inte
reses pesso-
ais tras a ca-
rauta dumha 
progresía de
cadente e 
sempre an
tigalega. U m 
Manuel Fraga 
só escoita ás 
pessoas im
portantes que 
vivem em ci
dades, men
tras o campo 
esmorece "pa
ra o bem dum
ha Espanha 
unificada". 

Alguém pensa 
que o Hostal 
dos Reis Ca

Que eu saiba, 
nengunha 
autoridade 
políticaou 
cultural da 
actual Fragalícia 
pediu para sí o 
interés nese 
documento 
importantísimo, 
encontrado na 
Gallaecia 

tólicos, em romana. 
tempos Hos-
pital d~ pere-
grinos, vai 
manter o seu nome quando saia 
á luz publica as desfeitas que 
estes fixeram no seu tempo co 
pavo galega-, e que á altura des
te ano 2000 aínda padecemos? 

Nós, os pavos do ouro, máis alá 
ou máis acó, segundo olhemos, 
(uns olham para Galiza desde alá 
e outros ainda que tenhamos que 
víver fara olhamos para ela des
de acá), nós, os descendentes 
dos escravos que trabalharam 
nas Médulas a procurar curo pa- _ 
ra o lupério, os que vivem entre a 
raia do ouro e o mar, os trasndu
rienses de -hoje ternos direito a 
conhecer o nosso passado, e 

. que more entre nós o que em te
rras galegas se encontrou .. Os ro
manos vieram contra nós e um 
documento que o acredita lévano 
para fóra. Namentras o naciona
lismo galega nom saia desse ''tra
xe" territorial qué seglie a aceitar, 
estas causas seguirám a passar. 

Quem esquece o passado nom 
tem futuro.• 

}OSÉ MANill:L LOPES 
(MADRID) 

Bágoas do ceo 
Non quera espertar dese soño 
perfecto e irreal no que permane
ci n mergullada tanto tempo, no 
que me mergullo para poder es
coitar os meus próprios pensa
mentos, lonxe do zunido que re-

P 1 R 1 E 1 5 ·1 E 1 N 1 T 1 A 1 C 1 1 1 Ó 1 N 
EN 

SANTIAGO 
DE 

"MARIA CASARES" E "MARUXA MALLO" 
DA COIECCIÓN "MULLERES" 

DAS EmaóNs A NosA TERRA 

XOVES 3 .DE FEBREIRO Á5 20:30 HORAS NA LIBRARIA 

PEDREIRA (HOME· SANTO 55), COA INTERVENCIÓN DE-

ARANrxA EsTÉVEZ, autora de Maria G_asares, e 
ENCARNA ÜTERO, profesora de História e 

concelleira do BNG. 
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Gonzalo 

búmbia na miña concha; pero re
sulta imposíbel abstraerse deste 
mundo caótico e abraiante, que 
nos castiga -amosándonos a sua 
pena en forma de bágoas de 
xeo, coa sua forma irregular, im
perfecta, obra dalgun deus me
nor, de incon-
trolábeis emo-
cións. 

Ou quizais se
xan as nasas 
próprias bágo
as, mixtura de 
sal, auga e 
impoténcia, as 
que se evapo
ran e lego se 
condensan na 
alfándega do 
ceo, volvendo 
a nós en for
ma de meteo
rito vingador, 
frie e perigo
so. 

Atnda que a 

Gustariame 
pensar que co 
ano2000 se 
converterán en 
realidade todos 
eses presáxios 
que levo 
escoitando 
desde que era 
nena. 

resposta sexa máis simples e 
lóxica (e polo tanto máis razoá
bel, é fermoso construír hipóte
ses sobre o que nos é descoñe
cido, pero que ao mesmo tempo 
resulta tan atractivo e curioso 
como os trozos de xeo que inva
den o naso país, como unha ex
pedición de xaponeses na Al
hambra. 

Gustariame pensar que co ano 
2000 se converterán en realida
de todos eses presáXios que le
vo escoitando desde que era 
nena, pero non só os bons, que 
por outra parte son poucos, se
nón tamén aqueles que amea
zaban coa chegada de seres 
extraños, unha nova era chea 
de máquinas e robots que nos 
farian a vida máis sinxela, pero 
á vez máis fria e mecanizada. 
Tal vez así se pode ria explicar 
esta presa de chegar ao ponto, 
a nengures, de esquecer a vida 

con maiúsculas e voltar sempre 
ao ponto de partida, tal vez coas 
mesmas posibilidades de che
gar dunha vez ao final, pero se
guro que con menos ilusións e 
gañas que ao princípio. 

Pero todos eses agoiros provo
cados polo cámbio de díxitos só 
alimentan o naso espírito balei
ro, quizais porque o que ternos 
ao redor non nos basta e sem
pre queremos máis, e máis ... 

Pois isa, estas mensaxes con
densadas en frie, estes aerolitos 
ou frigolitos que nos invaden, 
espertan a miña imaxinación e 
fana traballar a marchas forza
das; e fanme lembrar a Asimov, 
a Sagan, e incluso a Veme, que 
de seguro habían de converter o 
ceo español en fonte de inspira
ción para os seus escritos. En
tón serian perfectos.• 

AMALIA BARGE BUSTABAD 
(VIGO) 

Este século ... 
Galiza ceive 
Este comec;o de século amossa 
umha face esperam;adora para 
Galiza. Nom falo da situac;om da 
nossa economía, claro, pois de 
seguirmos por este caminho o 
conceito "economía" lego deixa
rá de ter aplicagóm neste país 
empobrecido, destruídos os 
nossos sectores produtivos. 
Nem naturalmente da situac;om 
cultural (que podo dizer que 
nom saibabes da nossa língua e 
cultura!) 

E nom. Também nom falo de 
que o BNG vaia obter (oxalá se
ja certo) grupo parlamentar pró
prio no Parlamento espanhol. 
Nom, porque depois de tantas 
renuncias e claudicac;ons, o Blo
que chegará a Madrid só a cos-
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ta de s.e ter livrado dos seus 
(nossos) príncípios polo camin
ho. Eu lamento-o sinceramente, 
mas que se pode pensar dumha 
organizac;om que pom medal
has e alaba o ''trabalho" (acaso 
rim de nós) da Guarda Civil, a 
importáncia histórica da Consti
tuic;om espanhola (mentres as 
juventudes lhe lavam a cara), cu 
quando exerce a acusac;om 
num juízo a tres jovens indepen
dentistas no que se solicitam 
tres anos e meio de cárcere po
lo delito de se manifestarem, em 
solidariedade com Vila Boa? 

Contado, ainda apesar de tan
tos dados negativos, insisto em 
que este século que comeqa é 
esperanc;ador. Digo-o porque dá 
a impressom de que por fima ra
cionalidade e sentido patriótico 
fam entender ao independentis
mo deste país a necessidade de 
unir-se. Já o Día da Pátria re
nasciam as ilusons num Toural 
acugulado por mais de 1.500 
independentistas, mas trás o 12 
e 17 de Agosto e esta última e 
potente campanha contra a 
Constituic;om e pela Autodeter
minac;om, semelha que a vonta
de de tirar para adiante é algo 
mais que um feíto pontual. Tan
to é assi , que AMI , FPG e Pri
meira Linha já estám unidas for
malmente na Comissom Na
cional Unitária da Esquerda 
Independentista (CNUEI). 

Se este século que entra nos 
depara verdadeiramente a li
berdade, está 
tora de toda 
dúvida que 
esta virá do Se este secu' lo 
combate e a 
mobiliza9om , 
e nom dos 
miseráveis 
roges ao ini
migo. 

Bem é certo 
que também 
se dérom 
passos atrás, 
e a recente 
superac;om 
dumha divi
som sangran-
te de JUGA e 
CAR veu -se 
compensada 

que entra nos 
depara 
verdadeiramente 
a liberdade, 
está f ora de toda 
dúvida que esta 
virá do combate 
eamobil~m. 

pala nova fragmentac;om do 
movimento estudantil -indepen
dentists em duas organizaqons, 
El e FER, mas esta eiva tem 
traqas de ser rebasada em bre
ve de seguir avanqado um pro
cesso mais global no que nom 
tenhem cabida divisons absur
das deste tipo. lsto abriria um
has expectativas magníficas pa
ra o estudantado independen
tista, pois tanto FER como El 
venhem levando a cabo um rit
mo de trabalho muí superior ao 
de cursos passados, o que fai 
que a unificac;om constituiria 
umha nova organizaqom de 
possibilidades enormes. 

Resta muito por fazer; resta, 
defeito, construir o Movimento 
de Libertac;om Nacional Galega 
(MLNG), que nom é o objectivo 
senom o ponto de partida, mas 
a situaqom política e a capaci
dade organizativa som cada 
dia melhores e aparte disso 
unicamente cumprem altura de 
miras e patriotismo bem enten
dido para superar rencores 
prescritos e diferenc;as que 
nom impedem, senom que en
riquecem, o movimento que fa
rá do século xx1 o século da li
berdade para Gal iza.• 

SARAI V ARELA 
(Luoo) 
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Un congreso maratoniano 
con poucas navidades Sobre Castelao 
Máis de cuarenta ponentes participaron 
nas cinco xornadas adicadas a Castelao no Pazo do Viturro 

-0- A. ESTÉVEZ 

Cinco dias adicados a Castelao 
centraron a actividade de Rian, 
xo na última semana. Analisá, 
ronse ali as diferentes facetas do 
rianxeiro polo miudo. Sesións 
maratonianas que serviron para 
que o tre c nto asi tentes co, 
ñeceran dun xeito máis fundo a 
per oalidade de Castelao e, sobre 
todo, o ignificado da sua obra 
non ó no contexto galego, se, 
n6n no univer al. Foi un encon, 
tr qu tratou a p cto dispares 

no qu , mália non producir 
debate, puxéronse de manifesto 
as diferente visións do homena, 
xeado. Faltaron, paradoxicamen
te, reflexións sobre a influéncia 
de Rianxo na obra de Castelao. 

P r ntr a ab rtura de Fraga e 
p ch d Pér z Varela, fi r n 

m it , p rt d incuenta, o 
p n ntes que desmiuzaron a 
p rs nalidad de Castelao. Ta
mén alcalde de Rianxo amo
s u a sua satisfacción porque a 
vila acollera un grande congreso 
e, aproveitou a oportunidade pa
ra rememorar a outros ilustres 
paisanos como Manuel António 
-cumpriria cen anos neste 
2000-. e Rafael Dieste. Humoris
tas, escritores e profesores parti
ciparon nun foro no que a pre
séncia de Jonathan Dunne aca
parou a primeira xomada. Dun, 
ne é o tradutor de Causas e Re, 
trineos ao inglés e falou das difi
culdades de adaptar os símbolos 
galegos presentes na obra de 
Castelao a outro idioma. "Pó
dense traducir as palabras, ma~s 
non as culturas", afirmaba. A 
sua beira, o presidente da Aca~ 
demia Galega, Francisco Fer, 

Fraga e o Alcalde de Rianxo, Pedro Piñeiro, abrion un congres0 no que, entre outras persoas, participal"Oll MJJ do Canne Kruken· 
bet-g e Pilar Garcia Negro. ~ 

nández del Riego, lembraba un 
Casrela , perro da morte, afasta, 
do da terra e anguriado por non 
voltar ao seu Rianxo natal. 

Humor enxeñoso 
e desacougante 
Tres mulleres, das poucas presen, 
tes no programa do Congreso, 
coincidiron na segunda xomada: 
Pilar García Negro, Mª do Car
me Krukemberg e Pilar Vázquez 
Cuesta. T ratábase de afondar na 
escrita de Castelao e, para isto, 
García Negro, deputada e estudo, 
sa da sua obra, apostou por rema, 
tar co silenciamento. Pero, ade
mais, fixo unha análise do papel 
das mulleres coetáneas do rian, 
xeiro através das protagonistas do 
seus relatos. A poeta, Krukem, 
berg, leu tres cartas dirixidas aos 
irmáns Vilar Ponte, daquela 
membros da ORGA, aos que o 
rianxeiro conmina a ingresar nas 
file iras do . Partido Galeguista. 

E Portugal estivo presente no 
relatório de V ázque Cuesta, ca, 

tedrática de Filoloxia Galego, 
Portuguesa. Narrou como Cas, 
telao coñeceu nun primeiro 
momento o país viciño de es, 
morga, feito que espertou nel o 
interese por coñecer a sua His, 
tória. Salazar xa está no poder 
e, por medio do ditador portu, 
gués, Castelao presinte a chega, 
da do fascismo ao Estado espa, 
ñol. A relación con Portugal, 
tan ben reflectida nalgunhas 
das suas viñetas, saiu relocir 
neutros relatórios do Congreso 
como o de Ramón Villares que 
reseñou que o país viciño era 
unha "referéncia nacional posi, 
tiva" para o rianxeiro. 

E, referíndose non só" ás viñetas, 
senón ao artista no seu conxun, 
to pasaron polo Congreso, Vitó, 
ria Carballo Calero, o humorista 
Siro López, quen asociou o hu, 
mor e as reticéncias de Castelao 
co vangardismo ao seu "purita
nismo aldeán", Carlos Valle. 
Xesus Alonso Montero, pola sua 
parte, referiuse á viaxe de Caste
lao á URSS e ás impresións pos, 

·- - ,__ ·"1 ~· ~. -
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teriores tras coñecer a organiza, 
ción dos soviéticos. Alonso 
Montero non considera certo 
que Castelao fose marxista, ain
da que tampouco negou as suas 
simpatias polo comunismo. Re
mitiuse ao "conservadurismo" de 
pezas corno Os vellos non deben 
de namorarse. 

Houbo moitas máis palabras 
nun congreso, no que os aspee, 
tos literários superaron aos polí
ticos e sociais; palabras dalguns 
dos maiores estudosos do perso, 
eiro de Rianxo.- Henrique Mon, 
teagudo apresentou un libro 
adicado a Castelao, Xosé Antó, 
nio Durán contrapuxo a sua fi, 
gura coa de Santiago Casares 
Quiroga, Reimundo García 
Domínguez Borobó analisou a 
relación entre Castelao e Valle 
lnclán, Avelino Pousa Antelo, 
presidente da fundación que le, 
va o nome de Castelao, fixo un 
retrato tan apaixoado como hu, 
mano, e Isaac Diaz Pardo refe, 
riuse ao "galego máis moderno 
da História do país". Contt:apo, 
sicións houbo: Carlos Casares 
fixo unha defensa do piñeirismo 
considerando non tan distantes 
as visións dos galegos do in.te, 
rior e do exterior durante o 
franquismo, mentres que Xosé 
Luís Méndez Ferrin alonxou a 
Ramón Piñeiro das ideas políti, 
cas de Castelao. António Pérez 
Prado, André Torres Queiruga, 
David Otero, Amáncio Liña
res, Clódio González, Xusto 
Beramendi, Xosé Mª Dobarro, 
Xesus Rábade Parades e Anxo 
González engrosaron a nómina 
de ponéncias apresentadas ne 
Congreso.+ 
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Zoo nunha publicación 
catalana os resultados dunha 
sondaxe levada a cabo entre os dias 
22 e 25 do mes de Xaneiro do ano 
que anda en todo o território que · 
abranxe o Estado español. A 
devandita sondaxe traballa sobre 
hipóteses de troco constitucional. 
Duas perguntas sóndan a opinión 
cidadá. A primeira interroga sobre 
se a ou o entrevistado é partidário 
dé reformar a constitución para -
axeitala á nova realidade española e 
europea nun sentido que se achase 
en liña coas peticións das 
nacionalidades históricas; a segunda 
interpela sobre a oposición ou non 
da cidadania a que se recoñecese 
por via constitucional o direito de 
autodeterminación. Os resultados 
que deita o ·inquérito son, dende a 
miña óptica, extraordinariamente 
significativos. Un 54% das respostas 
son favorábeis a unha mudanza 
constitucional, fronte a un 24% en 
contra. Canto a segunda, un 4 2 % 
estarla aecidido a non se opor ªº 
recoñecemento do direito de 
autodeterminación, mentres un 
34% se oporia en calquera caso. 
Existe unanimidade en todo o 
Estado no que se refire a aceitar a 
mudanza constitucional, agás 
nunha comunidade, na que un 51 % 
asegura que non tolerarla tal 
cambio. Como os meus espilidos 
leitores e leitoras terán adiviñado a 
comunidade a que me refiro e 
Madrid, como non poderia ser 
doutra maneira, que <liria un 
político/ca. Como semella lóxico as 
persoas que con maior decisión 
apoiarian estes trocos, sempre 
segundo o mesmo xomal, áchanse 
entre os votantes do Partido 
Nacionalista Vasco, Convergencia i 
Unió e Bloque Nacionalista 
Gal ego. 

~duzo que José María Aznar 
erra cando di que reforma 
constitucional e proxectos 
soberanistas son cousas de 
anticuados, aventureiros e xentes da 
outra be ira ( intuo que se refire á 
beira non democrática). Dos 
resultados da sondaxe derívase que 
existen no Estado, en números 
redondos, uns vinte millóns 
(20.000.000 ou 2.107) de antigos 
que, esmaiolados e doentes pola 
nosa tráxica circunstáncia pers.oal, 
ignoramos se debemos ir procurar 
acobillo nun xeriátrico ou na 
correspondente Asociación 
Provincial de Anticuários. Deduzo 
igualmente que o presidente do. 
govemo se encastela nunha 
posición que só goza de certo creto 
na comunidade,.autónoma de 

. Madrid (que, cando o invento do 
café con leite de Adolfo Suárez, 
houbo de imaxinar a toda presa 
bandeira e hino, pois ambos os dous 
cqnceitos lle eran descoñecidos). 
Deduzo, finalmente, que xa vai 
sendo hora que os govemantes 
comecen a entender que o que 
antes era ut;i borboriñó hoxe é un 
ruido perceptíbel e mañá será, se 
cadra, un notábel balbordo e que 
reivindiquen a imensa sabedoria do 
povo non só cando a opinión deste 
coincide cos seus (dos governantes) 
plantexamentos prévios. • 
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• AMELGA, asociación para defender a música en galega 

Amelga (Asociación de Músi, 
cos en Defensa da Língua Ga, 
lega) é un novo colectivo cu, 
xos estatutos van aprobarse 
nunha reunión que terá lugar 
no centro sócio,cultural de Vi
te, en Santiago, o Sábado 5 de 
Febreiro a partii- das catro e 
media. A asociación está pro, 

· movida por grupos de estilos 
tan diversos como o rock, o . 
folc e a música tradicional. Po, 
lo de agora son cuarenta 
grupos os que se apontaron ao 
novo colectivo, na sua maioria 
formacións novas que 
percuran o apoio dos meios de 
comunicación asi como o arte, 

llamento dunha rede de 
concertos que os promo~ione. 
Todos os grupos que-teñan 
alomenos o 80% do seu reper, 
tório en galego poden partid, 
par deste colectivo. Para máis 
información, están dispoñíbeis 
os telefonos 666852872 (Xan) 
e 696524794 (Sebas).• 

¡ 
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•Xomada 
literária 
con Manuel 
Maria en Ordes 
"O idioma é o amor,/ o latexo, a 
verdade,/a forite da agrama/ a 
máis forte irmandade". Este ver, 
sos foron escollidos pola 
asociación cultural "Obradoiro 
da História" de Ordes para apre, 
sentar a xomada literária con 
Manuel Maria, que se celebrará 
o vindeiro 11 de Febreiro. Esta 
xomada dá comezo ás seis e me, 
dia, tendo lugar unha hora máis 
tarde a sinatura de exemplares 
da obra de Manuel Maria polo 
autor, que participa ás oito nun, 
ha conferéncia, leitura de 
poemas. Xa ás nove, actuación 
de Mini e Mero, integrantes de 
A Quenlla e, media hora máis 
tarde, coritacontos de Candido 
Pazó. Os actos celébranse na 
Casa da Cultura de Ordes. • 

• Festa Mestiza 
en Soutomaior 
A asociación "Heliófilas" organi, 
za para o Sábado 5 de Febreiro, a -
partir das oito do serán a "Festa 
Mestiza" de arte nativa, que se 
celebrará no Val,Sobral, en Sou, 
tomaior. Cunha entrada de só se, 
senta pesos, os asistentes poderán 
ver as actuacións de Arte Nut, de 
Vigo, Meninhos da Rua., da Coru, 
ña, D.J. Tito, de Barcelona, UZ, 
de Pontecaldelas, Os Vil Clinton 
do Condado, de Ponteareas, e 
Kar"lanka, de Vigo. • · 

• Pedenqu~ 
·Ourense 
tamén celebre 
o Ano Castelao 
Un grupo de asociación culturais 
de Ourense solicitan que a cidade 
das Burgas tamén se sume aos ac, 
tos de homenaxe no ano no que 
se cumpre o cincuentenário da 
morte de Castelao. Reseñan nun 
comunicado que a cidade tamén 
está yencellada á biografia do au, 
tor rianxeiro xa que ali se inicou 
"a aventura intelectual da revista 
N6s", da que Castelao foi director 
artístico e colaborador. 
"Pensamos que Ourense debera 
ter un monumento público dedi, 
cado á figura de Castelao e suxeri, 
mos a colocación dun busto escul, 
tórico do escritor nun lugar públi, 
co relevante, tal como xa existe 
noutras cidades como Santiago ou 

• A antolóxica 
de Rodríguez Baixeras chega a Segovia 
Pop e expresionismo aúnanse na obra de Rafael Rodríguez Baixeras, cuxa 
antolóxica, tras pasar polo Centro Galego de Arte Contemporánea, chega 
a Segovia. As trinta e cinco obras que compoñen a mostra producida polo 
CGAC penduran das paredes do Museu de Arte Contemporánea ''Es-
teban Vicente", da cidade castelá. Ali se instalou a princípios dos se, 
tenta o pintor nacido na Póvoa de Caramiñal en 1947 e finado en 1989. • 

A Coruña", din nun comunicado, 1 ta, da Galiza, Mus, de Asturias, 
que asinan o Clube Cultural Ale, · Kashbad, do País Basca, Mallacan, 
xandre Bóveda, a Agrupación Cul, de Aragón, Mescladissa, de Ocita, 
tura1 Auriense, o cine clube "Pa, nia, e Tots Sants, dos PaiSes Cata, 
dre Feixóo", o Ateneu, a Coral de láns.Ü disco está editado polo 
Ruada, a Casa da Xuventude, o boletín Llengües Vives, cuxo en, 
Liceu Recreo Ourensán e a Socie, derezo para quen quera solicitar o 
dade Filharmónica. Por outra par, compacto é o apartado de correos 
te, en Arcade rendiuse homenaxe 5224, 08080 de Barcelona.+ 
o Domingo 30 a Castelao cunha 
oferenda floral diánte do seu mo, 
numento e cun recital no que par, 
ticiparon Anxo Angueira, 
Bemardino Graña, Luísa Villalta, 
Xabier Rodrígt.iez Baixeras e Xosé 
Mª Álvarez Cáccamo. A música 
de A Quenlla pechou un acto no 
que interveu Femando Pereira, ex 
alcalde e presidente da A~ociación 
de Amigos do País.• 

• Apresentan 
en Compostela 
un CD a prol 
da diversidade 
lingüística 
O pasado 26 de Xaneiro a 
Assembleia Reintegracionista 
"Bonaval" apresentaba o disco 
compacto Llengües vives del tercer 
mil,lenni, un traballo no que par, 
ticipan os grupos N enos da Revol, 

• Os Ex,. Votos 
de Tino Martínez, 
en Nova lorque 
O Queens College Art Center 
expón até o 24 de Febreiro a 
serie fotográfica "Ex, Votos", do 

compostelán Tino Martínez. A 
mostra, que se inaugurou o 2 7 
de Xaneiro e que conta con 
cincuenta imaxes, foi organiza, 
da polo director do Museu Gol, 
win Tembach, Gerald Green, 
que llo propuxo a Martfnez no 
ano 1997. As fotografias 
tiradas por Tino Martínez xa 
visitaron diferentes cidades eu, 
ropeas a través do CGAI da 
Coruña e do Museu de Ponte, 
vedra. As séries xa mereceron 
o recoñecimento do Ministério 
de Cultura en 1992. A suá vi, 
sión dos recantos de Compos, 
tela ou as cenas da procesión 
das morrallas da Póvoa do Ca, 
ramiñal compoñen os seus tra, 
ballos máis coñecidos e impac, 
tantes.+ 

• O Mu,seu Massó 
continua a ser 
'unha história 
interminábel' 
A P"lataforma po"la Defensa do 
Museu Mass6, constituída en 
Febreiro de 1993, ven de 
denunciar que "todo segue 
igual" na prometida abertura, 
remodelación e posta en mar, 
cha do museu. A Xunta 
mercou á familia Massó o mu, 
seu en 1993 por 450 millóns de 
pesetas. Desde esa data, a con, 
sellaría non fixo nada pola sua 
abertura, denúncia a platafor, 
ma, que reivindicaba hai sete 
anos que había que conservar e 
recuperar o património cultural 
deste museu de Bueu. "Nestes 
días vólvense a repetir notícias 
preocupantes. Os terreas de 
Massó saen a subhasta no xul, 
gado de Marin e as posibilida, 
des de terreos para a imprescin, 
díbel ampliación do Museu co, 
rren un grave perigo. Os murais 
de Lugris apodrecen, o edifício 
deteriórase pouco a pouco, os 
materias que contén dentro có, 
meos a salitre e a humidade", 
denúncian.+ 

• Xacarandaina 
leva 'Camiño 
do Sul'· a Madrid 
Catorce números compoñen o 
espectáculo "Camiño do Sul" 
do grupo de bailes Xacarandai, 
na, que o apresentou o Sábado 
22 de Xaneiro no teatro "Adol, 
fo Marsillach" de San 
Sebas,tián de los Reyes, en Ma, 
drid. O espectáculo, que xa 
percorreu durante 1999 vilas e 
cidades galegas, xurdiu tras un, 
ha labor investigadora do gru, 
po en quince concellos polos 
que tránscurre o camiño do 
St.il.+ 

•Certame 
de cartas de amor 
enFene 
Unha declaración de amor en 
prosa ou en verso que non ex, 
ceda de un fólio mecanografado 
a dobre espazo é o que se pede 
no certame de cartas de amor 
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que organiza Rádio Fene por 
cuarto ano consecutivo. As de, 
claracións, que deben estar re, 
<lactadas en galego", teñen que 
estar na emisora municipal an, 
tes do 11 de Febreiro. Tres días 
máis tarde, o dia 14, darase a 
coñecer o fallo do xúri. O pré, 
mio consiste nunha cea para 
duas persoas e a estáncia dC' un, 
ha noite no parador de turismo 
de Ferrol. • 

•Encontro 
de Culturas 
Lusófonas 
enCoimbra 
Desenvolveuse a fin de semana 
do 29 e 30 de Xaneiro en 
Coimbra o primeiro encontro 
sobre "Aplicac;ao das Lit ratu, 
ras Africanas de Língua Portu, 
guesa no Ensino Básico e Mé, 
dio Portugues", promovido p , 
lo Núcleo Girafa, un grupo d 
invt; tigación e recoñe imento 
da Africa Antiga e Actual. 
Alunos e docentes do Porto, 
Lisboa e Coimbra participaron 
nun encontro que analisou, en, 
tre outras cuestión , a relación 
entre literatura e lu ofonia ou 
os programas secundários para 
as literaturas africanas. Por ou, 
tra parte, o 1 de Febreiro inau, 
gurouse no Mu eu de Antropo, 
loxia de Coimbra unha exposi, 
ción itinerante de artes plásti, 
cas, organizada pola cooperati, 
va Afro~Luso Brasileira. + 

Luís Garcio Moñá. 

• Constituen 
a Asociación 
de Amigos 
do Cauto Mixto 
O Sábado 29 de Xaneiro, na 
casa reitoral de Randin, o pro, 
fesor Máximo Salinas fo¡ elexi, 
do presidente da recén consti, 
tuída Asociación de Amigos do 
Couto Mixto. A asociación, 
que quer "afondar nos 
vencellos culturais desta zona 
arraiana", foi promovida por 
Luís García Mañá, escritor e 
comisário da policía en Vigo, e 
Xosé González Femandez, da 
Asociación de Funcionários para 
a Normalización Lingüística. 
Ademais están representados 
nela cargos viciñais de Santia, 
go, Rubiás e Meaus, que forma, 
han parte do Couto Mixto. Ex, 
presaron o seu apoio a esta aso, 
ciación Carlos Casares, Xosé 
Luís Méndez Ferrin e Francisco 
Femández del Riego.• 
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Vida que 
non é vida 
Titulo: Os saltimbanquis no paraiso. 
Autor: Xelis de Toro. 

Edita: Socelo Blanco. 

Di o cristianismo que esta vida é 
un val de lágrimas. o cristianismo 
nunca tivo bons vendedores, 
aqueles que o publicaron ocupá, 
ronse ben de amargarnos a vida 
coa tem'bel arma do pecado e a 
non menos terrfbel da resigna, 
ción. Porque un non coñece pala, 
bra máis cruel, resignación, é di
cer: non te queixes que ainda as 
pochas levar peores. Resignación, 
condena divina a no lembrar 
continuamente a nosa fnfima 
condición humana. Claro que 
houbo hai outras rnaneiras de 
intcrpr tara vida, a m ma re}¡, 
xión pero n mensaxe b n dife, 
r nt . Como fai aqui X lis de T º' 
r . E a vida c nvértese en paraíso. 
Unha visión moito máis positivis
ta. Aparentemente, porque sem
pre haberá quen pen e que ten 
que haber algo mellor para cando 
deixemo est infemo que nos e:°' 
ca habitar. lnfemo ou paraíso? Eis 
a grande pergunta. O mau é que 
n ngunha r po ta parece con, 
vencer unanimemente. Non é es, 
ta a pergunta que se fai Xelis de 
Toro na ua última novela, Os 
saltimbanquis no paraíso. Ou, can, 
do meno.5, non exactamente. 

Pero está ben que comecemo a 
falar da novela por aqui, porque e 
o título é transparente polo que 
a "saltimbanquis" se refire -é o 
oficio d rotagonistas- non o é 
tant a pala ra uparai 11

• Antes 
falam dun parai a tracto un
ha meta, un ñ . Pero unha me, 
ta, un ño, p de er tam 'n un 

af ·. A L, na n ela ha1 unha 

X 

a ao 

Os saltimbanquis no paraíso 
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oposición entre Londres e a Gali, 
za. Londres é un lugar onde os 
11saltimbanquis" non son ninguén, 
case nen existen, vexetan, oku, 
pan a vida como okupan o seu 
ce quat" l sen intención de nada, 
cun nihilismo alleante e empo, 
brecedor que leva a identificáren, 
se coas personaxes que interpre, 
can, despersonalizándose. Pola 
contra, na Galiza eles son máis 
importantes que as personaxes, 
aquí comezan a viver ainda que 
sexa por casualidade e sen preten, 
delo inicialmente. Existe esta 
opo ición, a decadéncia londi, 
nense fronte á puxanza galega. A 
metrópole londinense como un 
lugar negativo, un povo da costa 
galega como un lugar onde un PQ' 
de facerse a si mesmo. Pero, ex.is, 
tindo, tampouco é tan patente CÜ' 

mo para que o leitor a teña sem, 
pre presente rnentres le. O que in, 
dica que o efecto simbólico non 
está potenciado suficientemente; 
non cabe dúbida de que, se esa era 
a intención, o simbolismo debía 
actuar moito mái claramente. 
Pala nosa banda, non dubidamos 
da exi téncia do irnboli rno. Se 
non fi ra asi non e explicaría tarL, 

to que Vicente sexa o Pierrot, que 
a Vicente o identifique ser o Pie
rrot. E o narrador é moi hábil aga, 
chándonos até que nível Lizard é 
o Arlequín, resulta un golpe de 
efecto ben efectivo. Mais, con to, 
do, tamén se debera afondar nesta 
produtiva oposición. As oposi, 
cións simbolistas de que falamos 
son transcendentes para a novela 
-asi se explica o título, título que 
confirma canto estamos a dicer
pero, ainda sendo transcendentes 
e pretendidas,· aparecer;i. .difumirta, 
das en benefí-
cio da cons, 
trución dun 
argumento re
alista. 

Porque a c;le 
Xelis de Toro 
é unha novela 
realista. Dun 
realismo moi 
planificado e 

É a deXelis 
de Toro 
unha novela 
realista, 
dun realismo 
moi 
planificado e 

moi minucio, minucioso, 
so, detallista. detallista. 
Esta é unha 
das virtudes de 
Os saltimban-
quis no paraíso, o feíto de que, 
contrariamente ao que se puidera 
pensar, non sexa sinónimo de ac, 
ción lenta senón que contribue 
grandemente a dinamizala. Ao 
seu carón hai que falar doutra ha, 
bilidade, a que o narrador mostra 
diseccionando o argumento pasi, 
ño a pasiño, logrando unha ac, 
ción que decorre en liña, con to
da naturalidade, con moi mínima 
presenza de resumes, elisións, 
analepses ou prolepses. Pero todo 
ten un prezo. Habíao por non in, 
tegrar ben e convencidamente o 
recurso simbolista nunha novela 
de carácter realista. E volve pagar, 
se agora, porque ser tan minucia, 
so, nunha novela que non é lon, 
ga, leva a ser parco na recriación 
de ambientes, algo que é primor, 
dial no realismo e que o é moito 
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Anxo Angueira 

roáis cando hai pretensión de sim
bolismo. E é que os arnbiente5-es, 
tán máis suxeitos que pintados, e 
esa insinuación non ·é suficiente, 
mente forte como para que es, 
quenzamos o luxo da descrición 
realista nen ten a forza que re, 
quiriria o simbolismo, un simbo, 
lismo que, repetimos, parece pre, 
tendido desde o mesmo título. 

Simbolista, realista, poliédrica. 
Poliédrica, que son moitos os 
vértices significativos, os fulcros 
semánticos,. as mensaxes a deco, 
dificar. História simple, un mala
barista comproba como non é ca
paz de facerlie malabarismos á vi
da senón que é ela quen xoga 
con el. História ben concebida e 
estruturada. De significado com
plexo. Porque remata vencendo 
o nihilismo de Patrick e Andy ao 
proxecto vital, intencionado, de 
Vicente? Lévanos a pensar en 
Pedriño e Rañolas -é necesária 
unha leitura existencialista deci, 
dida de Os dous de semjlre- pero 
con remate menos tráxico. Ta, 
mén parece claro o fondo exis, 
tencialista. Parece clara a suxe, 
réncia. Pero tanién podemos in, 
terpretar que se trata o tema da 
sobérbia. Non deixa de ser peca, 
do de sobérbia -outra vez a reli, 
xión, a moral- o querer dominar, 
levar a vida por onde un quere. E 
despois do <lito non será nada ra, 
ro que mencionemos o albedrio, 
até onde chega a liberdade dos 
homes para decidiren a sua vida? 
A reflexión sobre a capacidade 
humana para manipular a vida é 
descorazonadora, triunfa a estra, 
téxia menos intervencionista, a 
mais nihilista, a menos humana. 

Moito máis positivista é se, como 
mencionabarnos antes, a concebí, 
rnos desde a oposición Londres, 
Gal.iza, porque é na Gal.iza o úni, 
co lugar onde son capaces de ser 

(Pasa á páxina seguinte) 
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canta de libros 

Rachar coas 
convencións xuvenis 
Dous títulos novas para a colección 
"Costa Oeste" de Galaxia e duas auto, 
ras que os asinan. A escritora cacereña 
que reside desde hai máis de trinta e 
cinco anos na Galiza, Mª Victoria Mo, 
reno, publica Guedellas de seda e liño, 
unha novela de contrastes ambientada 
nun pazo e co amor como obxectivo 
final. Normal, diferente é unha novela 
da xove escritora de Dortmund, Kristi, 
na Dunker, que narra as vicisitudes de 
Vela para ligar con Jan e o perturbadqr 
descubrimento que fai sobre o mozo. E 
a primeira novela de Dunker vertida a 
unha língua peninsular e a tradución 
correu a cargo de Susana Femández de 
Gabriel e Frank Meyer.• 

A Galiza 
de Manuel Rivas 
Xosé Mato elaborou unha "antoloxia 
dunha década de periodismo critico" que 
baiJco o título Galicia, Galicia, 
recolle unha marea 
de artigas asinados 
por Manuel Rivas. 
Abre esta antoloxia 
co artigo "O conser, 
vador país onde non 
existen os conserva, 
dores", co que Rivas 
gañou o premio fe-r, 
nández La.torre de xor, 
nalismo no ano 1991. 
Continuan séries co
mo "No mellar país do 
mundo" ou "A campaña do botafumei
ro", que reune os artigas de seguimento 
da campaña eleitoral de 1997. Sinala o 
responsábel da antoloxia que Rivas vai 
cal gaiteiro solitário contra a propaganda 
da Pax Fraguiana.• 

Crónicas de Monterrei 
---. Crónicas rexiomontanas, de Xerardo 

Dasairas é só unha parte dun proxecto 
escomezado anos atrás coa idea de divul
gar a história da co, 
marca de Monterrei. 
Recuperar a história 
-tamén a compartida 
cos concellos limítro- · 
fes pertencentes a 
Portugal-=- é o obxecti, 
vo dun traballo que 
agora canta co apoio 
institucional da man, 
comunidade de muni
cípios da comarca. Da, 
sairas, colaborador habitual de prensa, 
leva vinte anos investigando a comarca 
de Verin.• · 

A liberdade 
de Brendan Behan 
Brendan Behan foi detido en Liverpo, 
ol cando contaba con dezaseis acusa, 
do de pertencer ao IRA, foi condeado 
a catorce anos de prisión no ano 1942 
e na década dos cincuenta conver, 
teuse nun dos escri, 
tares máis populares 
de Irlanda. Confesio, 
nes de un rebelde ir
landés é unha obra 
póstuma que narra a 
sua vida desde que 
saiu por vez primeira 
da prisión de menores. 
O alcoolismo 
producíulle a marte aos 
cuarenta e un anos. 
Editado en T xalaparta. • 
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Leituras ~I 
(Ven da páxina anterior) 

algo, de ser. Ou se querernos ver 
unha denúncia da perda de iden
tidade das segundas xeracións de 
emigrantes que, son integrándose 
na sociedade receptora, dan en ser 
pantasrnas ambulantes na procura 
de si mesmos. Ou se falamos da 
emigración en xeral. A cliferéncia 
está en que os que á Galiza veñen 
rematan por integrarse ben na so
ciedade, por iso non fracasan. 

Artellada a partir da commedia 
dell 'arte, é unha novela enraizada 
no clasicismo onde as personaxes 
actuan na vida coma se esta fora 
unha presentación interminábel. 
E, como na cammedia, un cóllelles 
cariño, que esta empatia está ben 
conseguida e é algo que tira do lei
tor e que fai que non queira deixar 
a leitura. Pero non esquenzamos 
que a cammedia non deixa de ser 
unha traxédia bufa. A vida pode 
aparentar ser como a commedia, 
pero realmente remata por ser tra
xédia, máis traxédia ainda polo 
que ten de bufonada. pero, corno 
dixemos, bebendo dun clasicismo 
innegábel, resulta unha auténtica 
pena que o estilo non estea á altu
ra neste discurso que é máis ambi
cioso no plano significativo que 
no plano formal. Especialmente 
nos primeiros capítulos, o estilo é 
descoidado e forzado cando os pe
riodos son longos, mellora rnoito 
cando estes son breves e por iso 
conforme avanza a novela vai a 
máis, porque cada vez son rnáis 
frecuentes os periodos breves e 
porque é aí onde_ rnáis seguro se 
sente o narrador. E de agardar que, 
traballando os discursos con serie
dade, corno sen dúbida se fixo e 
nestes Saltimbanquis, e en canto 
perfeccione máis o estilo, Xelis de 
Toro nos deixe unha novela re
donda redonda, sen mácula.• 

XOSÉ M. EIRÉ 

Dez anos 
de Dr. Calypso 

Título: Barbarossaplatz. 
Grupo: Dr. Calipso. 

Edita: K-Industri Cultural. 

O grupo de ska e reggae de Barcelona, 
Dr. Calypso, celebra o seu décimo ani
versário cun disco titulado Barbarossa
platz., gravado e mesturado na cidade 
alemana de Colonia. Ponteiros no ska 
catalán, os Dr. Calypso celebraron esta 
efeméride actuando por todo o Estado, 
tamén na Galiza, coa festa que os 
caracteriza cando suben ao escenário 
estes dez músicos. As suas influéncias 
continuan senda as mesmas que na suas 
orixes: continuan bebendo dos Skatali
tes, de Bob Marley, de James Brown, 
dos Specials e dos Madness. Temas en 
catalán e inglés que tanto homenaxean 
ao maor como aos brigadistas intema
cionais. Atrévense con motivo do seu 
cumpreanos a facer unha versión ska 
do coñecido tema "Bom to be alive".• 

Almodóvar ' 
e o Barbón 
Os actores de Benito Zambrano 
ian recibindo Goyas por "Solas": 
mellor actriz de reparto Mª Galia
na, mellor actor nóvel Carlos 
Álvarez, mellor actriz nóvel Ana 
Femández ... o mesmo Zambrano 
era tamén premiado cun Goya á 
mellor dirección no apartado de 
realizadores primeirizos. Despois, 
logo de que o mestre Vittorio Sto, 
raro acadase o da mellor fotografia 
por "Goya en Burdeos" de Carlos 
Saura, seria Francisco Rabal que, 
con camisa vermella (corno o seu 
corazón) subirla ao cenário entre 
os aplausos do auditório (os rnáis 
longos da noite, con relóxio en 
man) para receber o prémio ao 
rnellor actor pofa sua interpreta
ción de Goya na fita citada. Máis 
tarde, Luis García Berlanga, na 
sua calidade éle presidente de 
honra da Académia, faria o mes
mo recollendo o do mellor actor 
secundário con que se galardona
ba o traballo do sernpre excepcio
nal Juan Diego ( outro de COfa7Ón 
vermello) polo seu despelote inte
gral e permanente de "París-T om
boctu" do mesmo Berlanga. Des
pois, como estaba previsto, foron 
chegando prérnios para "Todo so
bre mi madra". Cecilia Roth co
mo mellor actriz. Indiscutíbel... 
Logo os prémios técnicos para os 
profisionais que traballaron para 
Almodóvar, mellor montaxe, me
Uor música, mellor dirección de 
produción, mellor son ... mellor 
guión orixinal... Non este non. 
Almodóvar, que era nominado 
cun guión asinado por el, saia de
rrotado por Benito Zambrano ... 

Por fin o realizador manchego 
era chamado para recoller o pré-

conta de discos 

Laboa canta a Gemika 
Título: Gemika Zulenenan 2. 
Autor: Mikel Laboa. 
Edita: Elkarlanean. 

O Orfeón Donostiarra e a·Xoven Or
questra de Euskadi realzan o último 
traballo editado de Mikel Laboa, 
Gernika-Zuzenean 2, gravado 
íntegramente no teatro "Victoria 
Eugenia" de Doností en Agosto do 
pasado ano. O espectáculo durou 
perta de cento cincuenta minutos, 
polo que se decicidiu dividilo nunha 
triloxia, de aí o numero dous deste 
disco. Oito pezas nas que colaboran, 
entre outros, Iker Gonoaga e Joseba 
Tapia. A explosión de emocións 
neste traballo volta a colocar a La
boa no centro de referéncia musical 
de Euskadi. Nacido en 1934, compo
sitor e músicos desde os anos sesenta 
e fonte de inspiración para os novas 
grupos bascas, Laboa é como Gerni
ka un dos símbolos de identidade do 

mio ao mellor direetor. E tal co
mo minutos antes fixeran Rabal, 
Belanga e Zarnbrano tarnén el 
dedicou unhas palabras aos asis
tentes. Só gue o parlamento do 
autor de "Átame" ia ser distinto 
ao dos anteriores. Certamente, 
no seu discurso o actor murciano 
optaba por adicarlle o prémio a 
Saura e lembraba, como sempre 
emocionado, ao seu "tio" Luis 
Buñuel, aragonés, xordo e tamén 
vítirna do exílio como o xenial 
pintor de Fuendetodos. Pola sua 
parte Berlanga fidel ao seu carác, 
ter ácrata, irreverente e provoca
dor aproveitaba a ocasión para 
darlles un repaso aos actores es
pañois que non quixeron espirse 
para interpretar o personaxe polo 
que Diego acadou o prémio e 
lembraba a profisionalidade do 
grande Michel Picolli por non 
deterse en tal rnenudéncia ("un 
actor é un actor"). En canto a 
Benito Zambrano, recoñecia pu
b licamente a débeda cos seus 
mestres da Escola de Cinema da 
Habana, lembraba emocionado a 
seu pai Benito Zambrano "el 
gamba" e homenaxeaba a todas 
as mulleres andaluzas que sofren 
a cotio a opresión machista dos 

Hipnose musical 
Título: lnner. 

Grupo: Bergman. 
Edita: Boa. 

Bergman, mália o que poda indicar o 
seu nome, é catalán e considerado 
pala revista New Musical Express 
como o representante do Estado dos 
grupos de máis calidade de Europa. 
Inner é ó seu segundo traballo que o 
continua achegando ao son Bristol, 
ou sexa, a Massive Atack e Portishead. 
Unha das navidades do disco son os 
amaños que Bergman fai para a 
Orquestra Sinfónica de Praga, 
recoñecida pola calidade da sua 
corda, ideal para os obxectivos 
destes músicos. As voces de Xesca 
Fort, Andrea Thiele e Urna Ursula 
Pietch dan ao traballo o carácter 
hipnótico preciso. Dez temas 
enlatados nun compacto de deseño, 
obra de Fernando Gutierrez, tamén 
director artístico de revistas como El 
País Semanal. t 

seus homes ... Porén Almodóvar 
escolleu outra cantiga. 

Antes de adicarlle con voz entre
cortada o prémio á sua nai, antes 
de recoñecer implícitamente que 
a sua nai é el mesmo ( cousa que 
sabíamos en "Todo sobre eu mes
mo") e antes tamén de colarse de 
rondón e de forma inhabitual na 
entrega do prémio a mellor pelí, 
cula e roubarlle de paso o direito á 
palavra ao seu irmán Agustín que 
fora invitado 
a recollelo 
por Aitana 
Sánchez,Gi
jón (Almodó
var tirouse 
sen prévio 
aviso sobre o 
cenário detrás 
do seu irmán 
e Aitana tivo 
que ampliar a 
sua inicial 
chamada) ... 
antes de todo 
isto, digo, Pe
dro Almodó-
var, comezou 
o seu parla
mento adi-
cándolle un-

Confeso que 
descoñecia 
por 
completo 
esta súpeta 
pero 
seguramente 
secreta, 
militáncia 
monárquica 
do director 
manchego. 

has palabras a Felipe de Borbón, 
presente no acto a carón de Ra
xoi. Relembroulles aos asistentes 
que "a sua maxestade" ( despois 
rectificou e dixo "alteza") atopá
base entre os invitados e que ade
mais estaba de cumpleanos. Acto 
seguido e en pleno éxtase monár
quico laiouse de non ser Marilyn 
Momoe para poder cantarlle ao 
Barbón o ''Happy birthay to you". 
Como non podia ser doutra ma
neira tratándose dun gañador de 
osear "in pectore", este afervoado 
pronunciamento de fe a prol da 
casa reinante provocou que o res
petábel aceitase a idea, e como se 
dunha Marilyn colectiva se trata
se, aprestouse a entonar, en susu
rros, o "cumpreanos feliz". 

T eño que confesar que descoñecia 
por completo esta súpeta pero se
guramente secreta, militáncia mo
nárquica do director manchego. 
Desde logo, parece evidente que 
alguns artistas e criadores, confor
me se van institucionalizando na 
vida cultural oficial do Estado, van 
aceitando e benzoando tamén -ao 
máis puro estilo dos leais súbditos 
do Ancien Régime os seus símbolos 
e as suas fórmulas públicas de re
presentación, por moi dubidosa le
xitimidade histórica que estas te
ñan. En todo caso, non cabe dúbi
da que tal acto de fe monárquica, 
tal reveréncia e homenaxe para 
coa dinas tia reinante (a mesma 
que, por cerro, perseguiu e obrigou 
ao exílio ao artista que dá nome 
aos prémios que o próprio Almo
dóvar acababa de receber) segura
mente terá sido obxecto de aten
ción compracente polos morado, 
res da Zarzuela e pode, mesmo que 
decidan facela chegar aos que te, 
ñen o encargo de entregar os Os
ear. Mágoa que nunca cheguemos 
a saber como lle poderla ter senta
do a Don Francisco este homena
xe publico de adesión que Almo
dóvar acababa de facer ao membro 
dunha família cuxo antepasado, o 
odioso e odiado Femando VII, foi o 
causane da sua persecución e mor
te no exílio. • 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 
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Pontenova 
Revista 
de novos investigadores 

Número 4. Ano 1999. De balde. 
Dirixe: Miguel Pereira. 
Edita: Depuración de Pontevedra. 

A investigación interdisciplinar presente 
nesta publicación anual atinxe moitos as
pectos da arte, etnografía ou antropolo
xia. Oeste xeito están presentes artigas 

sobre a arte en 
Santiago, escri, 
to por Ana Isa
bel Rodríguez; 
a cultura da 
água nas Cam
pas-Castropol, 
de Marián 
Presno; a lam
prea en Arbo, 
por Amabel 
González; a 
fotografia 
popular ou 

antiga, de Eva Pete R a 
Cachedo; o labor das costurdras ambu, 
lantes, de Emflia Castón, ntr outro te
mas. t 

Casa da gramática 
Revista de criación literária 
e cultura 

Número 6. Decembro 1999. De balde. 
Coordena: Xavier Castro e Lola Arxóns. 
Edita: !ns. de Secundária ViTXe do Mar, Noia. 

Os novas valores literános comparten es
pazo nesta pubücación con propostas 
plásticas e ttaballos de investigación cul, 

rural. Neste 
sexto número 
destacan os 
poemas de Ra
món Blanco, 
Íria Lago, Ma
nuel López, 
Tareixa Fer
nández, An
xo Otero, 
Felipe Do il; 
en narrativa, 
apr éntan-
5e relat de 

Óscar endón, Ana and , 
Micaela Alvear, Xoán F mánde2, Con
cha Sabucedo ou Ramón Carr dano, n· 
tre outros. Nacho Costa pmtou o adro 
que serve de cuberta. lnclú rom ' n un 
informe obre a figura d Ca tela , n ; t 
SOJ1 cabodan do u pasamento. t 

Fadamorgana 
Revista galega de literatura 
infantil e xu venil 

Número 3. Decembro 1999. 500 pta. 
Dirixe: Xo é A. Neira Cruz. 
Edita: Atlántica. 

Un debate ao redor dos novos soportes 
Literários centra este número. Vftor Mo
reno, Lois Rodríguez, Francisco Castro, 
Dario Janeiro, Henrique Neira, Milagres 

Oia, Miguelanxo 
Prado, Robyn 
Quin, Lolo Ri
co, Gemma 
Lluch e Cristi
na Novoa refle
xionan sobre o 
futuro dos 
libros alén do 
papel. No 
apartado de 
entrevista, 
Xosé Antón 
Neira entre-

vista a Maria Vitória Mo, 
reno, unha das máis vendidas autoras de 

. literatura para rapaces; Helena González 
conversa con Miquel Obiols. Finalmente, 
a revista fai un amplo repaso ás últimas 
navidades deste tipo de libros tanto en 
galega como en portugués, español, cata, 
lán, basca, inglés ou noruegués. • 
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Roy Lichtellstéin, apo2--aft 
' . ~ ·~ .... 

~ - . -como marca a americana 
Unha retrospectiva mostr3: 
a sua obra na Fundación Barrié da Coruña 

"Un comovedor lamento do saxo, 
fón era o último que escoitabamos 
ao sair do estudio, á fin do dia. 
Roy praticaba o saxofón á fin das 
xomadas nas que habia máis tra, 
ballo. O jazz Bebop era a música 
de fondo no estudio Lichtenstein. 
A música de Lester Young, Char, 
lie Parker, John Coltrane, Dexter 
Gordon, Coleman Hawkins e 
Billy HoUiday escoitábase men, 
tras Roy' pintaba". Cassandra Lo, 
zano debuxa o ambiente criado 
no estudio de Roy Lichtenstein, o 
artista neoiorquino que protago, 
niza amostra restrospectiva aber, 
ta até o día 23 de Abril na Funda, 
ción Barrié de la Maza na Coruña. 
Saxo para o artista que introduciu 

o cómic nas artes 
plásticas e impreg, 
nou o panorama cul, 
tural do século con 
aquela forma de arte 
producida no máis 
puro sentido america, 
no, co marchamo da 
cultura de masas seria, 

- da. "No xurdimento 
da televisión e dos 
avances tecnolóxicos 
que modificaron a se, 
gunda metade do século XX, Roy 
Lichtenstein conxuga os seus co, 
ñecimentos plásticos coa sua 
consciente observación da nova 
socíedade norteamericana. para 
propor unha maneira de facer arte _ 

que cuestione tan, 
to o carácter artís, 
rico do obxecto es, 
tético, como as ex, 
pectativas do con, 
sumidor de arte", 
explica Agustín 
Arteaga. Lichets, 
tein desacraliza 
mentras cria ico, 
nos para unha 
nova cultura, co, 
mo se pode ver 

nas máis de cen obras que se ex, 
poñen na Coruña. lmaxes reco, 
ñecíbeis que botaron man dos no, 
vos procesos de produción pero 
que deron ben para, cos mesmos 
meios, se converter na marca da 

Á esquerda 
Tauro 11 (1973); -
ao carón, Cabe-za 
con sombra a~I (1965); 
abaixo, Explosión 
pequeno para muro 
(1965). 

chamada pop,art, a sinatura que 
foi tan americana como Mickey 
Mouse ou a Coca,Cola. Cómic, 
cabezas de muller tridimensionais 
acaidas para revistas de modas, o 
BMW que toma da sua man, re, 
criacións de Matisse, Picasso ou 
Dalí, obra gráfica e mesmo obxec, 
tos cotiás que cobre de ironía on 
mostra da traxectória do arti ta 
morto no 1997 que agora se pode 

Braga acolle os dólares e pistólas de Warhol 
· Catorce obras orixinais nunha mostra aberta até o 22 de Marzo 

"Cando nacemos é como se tivese, 
mos sido raptados. E Clespois ven, 
didos como escravos. As persoas 
traballan sen interrupción. A má, 
quina funciona sen parar, mesmo 
cando durmimos". As palabré\S de 
Andy w arhol ilustraban a sua, fih 
sofia, a dunha arte serializada, a 
dunha obra que se baseou na ~u, 
perficialidade da sociedade de con, 
sumo nunha America pragada de 
iconos. Alguns deles, Dollars and 
guns (Dólares e Pistolas), chegan á 
Galeria Mário Sequeira, en Parada 
de Tibaes, Braga, nunha mostra, 
inaugurada o 29 de Xaneiro, que 
reune catorce orixinais do artista, 
fillo de imigrantes checoslovacos 
nos Estados Unidos e cmo nome 
auténtico era Andrew Warhola. 

Entre as catorce obras, un autorre, 
trato do pintor e cineasta, que non 

tivo reparo en mostrarse el mesmo 
como facia con artistas e políticos 
ou explicar o seu xeito de enten, 
der a arte en libros como A filoso , 
fia de Aruiy Warhol, publicado en 
1970, e Retrato dos setenta, de 
1979. Os produtos de supermerca, 
do farón colocados por este repre, 
sentante da pop,art ao mesmo ní, 
vel que os produtos culrµrais. Pero 
tamén os temas relacionados coa 
morte, contraponto da frivolidade 
e da superficialidade. As pistolas, 
polas que W arhol sentía atracción 
e que case o levan a morte cando 
lle dispararon en 1968, afástanse 
do horror coas cores quentes: ro, 
sas, vermellos, verdes e dourados. 
Os dólares, símbolo da abundan, 
cia, son outro dos emblemas que 
Warhol utiliza para facer o seu re, 
trato da sociedade nortemericana. 
Ambos obxectos, dólares e pisto, 

las, abranxen, segundo sinalan na 
galeria de Braga, duas das faces 
máis significativas do pintor naci, 
do en 1928: superficialidade da so, 
ciedade consumista e banalización 
dos símbolos da marte. 

Finado en 1987,. Warhol é visto 
por boa parte da crítica como un 
"democratizador" da arte através 
da serialización de imaxes. Non 
hai romantidsmo nas suas obras 
impersoáis, tanto as pictóricas co, 
mo as cinematográficas, estas últi, 
mas longas -algunhas. pasan das 
vintecinco horas- e dun erotismo 

- persoalísimo. A própria denomi; 
nación do seu estudio de Nova 
lorque como "A Fábrica" amasa o 
concepto industrial e comercial 
das suas pezas. As catorce obras 
que reune a Mário Sequeira poden 
visitarse até o dia 22 de Marzo. + 

ANOSA TERRA 

principiant ". + 
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OPtNIÓN 

ADEUS A UNHA TESTEMUÑA MOLESTA: 
JENARO MARINHAS DEL VALLE 

nurnha indecisa soleira as portas da Cámara do Conselho; 

supernumerário ou sobrevivinte, 

sem fotogénia para patriarca, 

marginal e sobrante, jubilado da vida, 

sem possibilidades de servir de modelo 

RlCAROO CARVALHO CALERO, 1990. 

O pasado 24 de decembro abandonábanos a 
presencia discreta, de gabardina e paseo cruñés, 
de Jenaro Marinhas del Valle. Aínda que esca-

, sas e periféricas, as voces que o despediron des
de os medios, destacaron unha coherencia pou
_cas veces mantida polos intelectuais galegos 
-sobreviventes-e actuantes- no interior da Ga
liza, despois da barbarie do 36. 
- -

Tristemente, a -lectura crítica que sobre a obra e 
figura do finado haxa que levar a cabo apresenta 
unha outra problemática. O personaxe encón
trase inmerso na polémica ortográfica do presen
te, ata o punto de· ser considerado xa criatura 
maldita, xa figura de culto. A vida e a presencia 

"- de don Jenaro supuxd' unha forte bandeira de 
loita para unha .das opcións (agora minoritaria) 
lingüísticas, en lo"ita 'álxida nun momento ben 
próximo. Se a isto engadimos a proximidade 
biográfica do autor á maior parte dos críticos ac
tuais, as importantes diferencias de pensamento 
entre alguén formado intelectual e moralmente 
nun mundo que deixara de existir había décadas 
e unha reserva e retraemento natural, acentuado 
cos anos; non é de estrañar a subxectividade das 
análises que se sucedan, e o silencio. 

Os dez anos transcorridos desde a marte de Ri
cardo Carvalho Calero poden servimos de indí
cio do que é a memoria na Galiza intelectual. 
Desde o 25 de Marzo do ano 1990, ata hoxe 
tense traballado ahondo pola cultura <leste país, 
mais a ninguén interesa escoitar as voces que 
podan ser diferentes, as molestas voces que lem
bran outros camiños· e reverdecen coa presencia 
certas tradicións, palabras e xuramentos. 

Sen que as voces dos responsábeis se leven, as 
obras literarias dos nosos clásicos -"amigos" de 
tantos- continúan a ser peneiradas e non só no 
aspecto ortográfico, moitas páxinas permanecen 
no esquezo á espera dunha reedición ( unha ca
da 100 ou 50 anos parece chegar) algo digna. A 
necesidade de ter tres universidades non pasa 
por ter nelas carreiras sobrantes como Galego
Portugués senón materias máis acordes cos no
vas tempos deste país tan industrializado, culto 
e coñecedor da súa historia. 

Tan só no lingüístico asistimos a unha imposi
ción dun modelo padrón característicamente 
inestábel de por si ( véxase se non a sucesión de 
despropósitos motivados polas mudanzas bi ou 
tri anuais) que conseguen ter como "modelos" á 
venda textos de clásicos reformados - especial
mente magoante é o caso do noso amado Otero 
Pedrayo- con varios anos e criterios (quedan ao 
arbitrio do "currito de tumo") de diferencia. 

Co seu humor e a súa pose -algo anacrónica a 
respecto das presas e ingratitude emotiva dos 
tempos que corren- e o seu compromiso coa his
tórica postura de que o galega axeitaría mellar 
cunha ortografía máis próxima do portugués, 
transmitía Jenaro Marinhas unha minúscula par
te dun mundo que se perdera un xullo do 36. E, 
mesmo sen ser capaz de reflectir todo aquel uni
verso esperanzado, era capaz, coas súas evoca
cións, de facemos soñar aqueles futuros negados. 
As súas verbas provocaban a necesidade de im
pugnar a memoria dos "galeguistas históricos" e 
dos profetas que formaban os Consellos de an
ciáns e que falaban pola boca oficial das cátedras 
para asentir ao ritmo marcado polo poder. 

Control policial. O compromiso do galeguista 
viña de vello. Tamén de vello viña o control 
das chamadas "forzas da orde", que o tiií.an fi
chado xunto ao resto de irmáns da Cruña. Fi
chas, con nomes, enderezas e actividades, co
mezadas en 1921 e que foron cumpridamente 
utilizadas na procura "casa por casa" de policía e 

ERNESTO 

V ÁZQUEZ SouzA 

Jenaro Marinhas del Valle. 

'Ofrecéu-
selle o triste 

papel na historia 
de testemuñar a 
presencia dunha 

xeración de 
valores civís, 

laicos e culturais 
que non puido 

axustarse xamais 
ás paraf emalias 

culturais 
do galeguismo 

do interior" 

Falanxe entre xullo de 1936 e 1943. O nome de 
Marinhas (subliñados nosos) aparece, como di
rectivo do Partido Galeguista nun informe (que 
reproducimos co permiso de Luís Lamela) reali
zado, en 1935, polo delegado gobernativo para 
dar conta da xuntanza celebrada pola delega
ción do P.O. na Cruña e pasar ao ficheiro da 
Dirección General de Seguridad a nova directiva: 

Señor Comisario Jefe 

Tengo el honor de participarle que esta reunión 

dió principio a las 20 horas, bajo la presidencia de Pla

cido R. Castro y con asistencia de 9 asociad-OS siendo 

leida y aprobada el acta de la reunión anterior. 

Se dió lectura de la memoria así como del estado 

de cuencas que fueron aprobadas. 

Se procedió al nombramiento de la nueva direc

tiva siendo elegidos los señores siguientes: 

Presidente: Placido R. Castro, Fuente San Andrés 16 
Vice: Antonio Villar Ponte, Juan Florez 2-5" 
Secretario: Genaro Ruano, Travesea Primavera 3 bajo 

Vice: Carlos Rey Fontenla, Franja 26-1" 
Tesorero: Benito Rodrfguez,Franja, 59-2" 
Contador: Genaro Mariñas, Cantón Pequeño, 28 

Bibliotecario: Alfonso Valenzuela, Plaza de Lugo, 10 

Vocal: José Díaz López, María Pita 4 bajo 

" : Gustavo Díaz Sanchez, C. de la Leña 41-2" 
" : Luis Seoane López, Payo Gómez 

" : Federico Rodríguez, Barrera 9-2" 

Terminó sin novedad a las 22 horas. 

Coruña 20-3-935. 

Espada 

T ocoulle despois ao novo J enaro, como a tantos 
de prometedor futuro que viran chegar o 18 de 
Xullo case sen tempo de celebrar o 28 de Xuño, 
sofrer todos aqueles escuras anos da longa pos
guerra. Aqueles tempos tristes para a cidade 
herculina que tan ben nos testemuñou Avilés: 

"Certamente o entorno sócio político da Coru
ña dos anos cincuenta non era doado. Govema
dos militarmente por un musulmán (aínda que 
para o caso é o mesmo), civilmente por un re
queté devaluado, e municipalmente por un de
legado permanente do Caudillo -é dicir, un 
caudillo en pequeño-, controlada a povoación 
de cotío por ser sede de verán, de pesca e de ca
za do señor de Meirás, era difícil calquer expre
sión cultural, e menos política, que non estiver 
axustada aos programas oficiais do Estado. 

Había, pois, que andar con moito tento, e dei-

xar-se pasar, as máis das veces, por persoaxes 
pintorescas -falar galega era pintoresco- e andar 
nas catacutnbas á procura dalgunha persoa afín 
para contar as nosas cuitas ou os anguriantes 
proxectos de futuro. 

A Real Académia Gallega era totalmente irre
al. Non quere dicir que non houbera membros 
dignos de aprécio e de respeto. Vivía ainda un 
dos fundadores, e había outros que eran aca
démicos silenciados. Os que sonaban eran co
mentaristas de fútbol e de crónica social (bo
das e bautizos), qe o único que aportaron ao 
noso idioma foi a piqueta demoledora progra
mada desde o govemo central. O momento 
histórico non daba para máis, pero afnda ago, 
ra a cousa non se compuxo. Asf e todo o fer, 
mento da galeguidade estaba vivo: os vellos 
petrucios da Cova Céltica e das Irmandades 
da Fala deixaran a sua emente e na tertúlia 
dos cafés ou nas tabernas atopabamos de vez 
en cando a algún dos seus descendentes e un, 
ha aperta de irmandade daba,no o alento de 
seguir adiance e de esperar tempos mellores 
(sempre ternos esa ilusión): os Carré Alvare
llos, os Villar-Chao, Lugris, Martínez,Barbei
to mesmo, amparaban calisquer agramo de 
sentimento a prol da nosa cultura (e algúns da 
nosa liberación). 

Álvaro Cebreiro, xa enfermo, falaba-nos de 
Manoel Antonio e do manifesto "Máis Alá!". 
don Uxío Carré AlvareUos, vello patriarca que 
eu tanto amei, acollfanos na sua casa de Eirí , 
construída no sítio mesmo onde os feixistas asa
sinaran ao seu fillo, e daba-nos sempre unha lei
ción de humanidade e de amor á pátria. Afnda 
vivía Dona Gala, a filla de Rosalía, e eu sinto 
agora a emoción revivida de bicar a sua man 
polo que representaba". 

["Xohán Casal: Os froitos da névoa", en AVILÉS 
DE T ARAMANCOS, ANróN, Obra viva, Laioven
to, Santiago de Compostela, 1992, pp. zi,2J] 

A Jenaro Marinhas ofrecéuselle o triste papel na 
historia de testemuñar, solitario e silandeiro, a 
presencia dunha xeración de valores civ( , laic 
e culturais que non puido axu tar e xamai as 
parafernalias culturais do galeguismo do interi r, 
nas súas diversas aproximación ao franqui m 
ou ás Xuntas dos Rosón, Albor ou Fraga. 

Como valorar entón a men ax de Marinhas, 
seu papel e maxisterio discre . Tal v z, c as ú
as verbas: 

"Se todo artista se valora pola sua bra tam
bém todo educador ha de val rar, e p 1 s eu 
discípulos. De Casal conhecim vári s que dam 
fé das excelentes dotes educativas do seu me -
tre; mas entre todos merece,me especial 
menc;om Pedro Galán Calvete. Nom t.eria 
mais de dez ou doce anos quando o professor 
doumo a conhecer como o rapaz mais inteli
gente de quantos passaram polas súas aulas. 
Era-o certamente, como pudem comprobar no 
tempo em que as nossas vidas correrom unidas 
polo afecto e a comunhom de ideais . Oito 
anos mais velho sentim por eles esse amor do 
irmao mais velho para o mais pequeno. Foi o 
discípulo máis adicto e fiel seguidor do exem
plo e lic;ons do Mestre que um educador pode 
apetecer. Na flor da adolescencia foi a primei
ra vítima sofrida pola Mocedade Nacionalista 
da Corunha (depois seguiriam-lhe Jenaro 
Ruano, Leandrinho Carré (Fausto Brand), Jo
an António Suárez, Carlos Fontela ... ) abatido 
pola mesma sanha nazista que pouco despois 
segaría a vida do Mestre. 

Ja nom haver~ mestres de galeguismo tam adi
cados como Angel Casal; mas há por ventura 
discípulos: futuro esperanzador que faz que no 
triste ocaso da minha ja inútil existencia ainda 
sinta alegria de viver". 

["Ánxel Casal Editor e galeguista", A Nosa Te
rra Nº 700, 16-11, 1995, p. 4.) + 
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O Foro da Cultura Galega pretende 
recuperar a identidade cultural frente á globalización 
Concíbese como un espazo aberto a todos os sectores implicados 

-0- P.C. 

"O pensamento único confunde 
universalidade con globalización. 
Ven da man do imperialismo cul, 
tural e convirte o noso ámbito de 
referéncia nun recinto de cultura 
exótica". Fronte 3:. este proceso 
uniformizador, Anxel Huete 
considera que é necesário 
recuperar e dignificar os nosos 
sinais de identidade. Da mesma 
análise parten o resto dos inte, 
grant.es do Foro da Cultura Ga .. 
lega: Xo é ~ Álvarez Cáccamo, 
Pepe Barro, Manuel P. Rúa, Isa .. 
ac Pérez Vicente e Luísa Villalta. 

5 de Febreiro ten previsto cele, 
brar a sua primeira xuntanza con 
aqueles implicados no proceso 
de produción cultural, desde 
criadores até axentes culturais. 
Con esa reunión iníciase a fase 
da posta en comun, un proceso 
de traballo que se espera con, 
clua coa elaboración dun docu, 
mento no que se enúncien "ide, 
as claras e medidas concretas 
aplicábeis no futuro". 

tratando xa de implicar a aqueles 
outros sectores comprometidos 
no feito cultural, como son insti, 
rucións, partidos políticos e ins, 
táncias educativas, entre outros. 

Ponto de partida 

Os fundamentos teóricos apartir 
dos que se abre o debate apresen, 
tan unha diagnose crítica da situa
ción actual. Un modelo cultural 
uniformizador que pretende im, 
porse a carón do proceso de globa, 
lización económica e que chega 
aos cidadáns através dos meios de 
comunicación. Desde o Foro con, 
sidérase que dese modelo resulta 
"un empobrecimento das posibili, 
dades criativas dos indivíduos, o 
descrédito dos valores estéticos e 
intelectuais inerentes á história 
dos povos e, en consecuéncia, un, 
ha permanente ameaza e secunda, 
rización das culturas históricas do 
mundo, entre elas a galega". 

Partind d tes elementos teóri, 
c , F r da Cultura Galega 
c ncíbes om un proxecto, que 
nac n Xuñ de 1999, co prop& 
sito de int grar ás diferentes áreas 
da cultura para a elaboración te& 
rica e prática de pautas que coor, 
denen a produción cultural. 

As conclusións recollidas faranse 
públicas nun congreso a celebrar 
o próximo mes de Agosto. Até 
e e momento, enténdese que 
quedan excluídos os poderes pú, 
blicos, ao considerarse que estes 
deben ser os encarregados de pór 
en marcha, apartir das ideas 
enunciadas, as medidas propostas. 

Esce pazo aberro de debate in, 
ír e na programación de com .. 

postela 2000. O próximo Sá ado 

Sen embargo, o Foro ten a pers, 
peitiva de prorrogarse no tempo, 
cando menos dous ou tres anos. 
Por iso, apartir de Agosto esta, 
belécense novas etapas de traba, 
llo nas que se afondará nas ideas 
expo tas nese documento inicial 

Máis alá da chamada globaliza, 
ción, pero tamén a resultas dos 
cámbios nas condicións económi, 

DINIOSIO GAMALLO 
RAMmoFONTE 

Gardo aqueles días na memoria cunha luz norteña 
que non deixarei esvaecer. Levaba case un ano co 
meu maxfn encerrado nos revirado corredores dun 
colexfo,abadía, herdeiro das máis sombrizo caste, 
lo que habitaron o personaxes do vello William, 
cando fun convidado por John Rutherford a un fer, 
m o e entraña le congreso que este inglés de alma 
gal ga realiza tódolo an na vila de Ribadeo. Alí 
fom e, certamence, mellor daqueles dfas foi ter 
pasead Eo, en e mp -ad es dou ri, 

d n ilu r (¡ 
al ra 'lu tra i6n n 

j 1 

ionisio Ga, 
u ran enciais á úa vi, 

amall cr que fi i un 
ntant d ta tradición atenefsta 

n za atillas) en a que n n se 
h. t ria intelectu~ pañola 

i m i amallo ra para min, no 
, un p r nax d utro temp s, 

t mp aquel uc un c ñ.cce de telos vivido nas 
1 cturas p r que, a través de c rtas persoas coma el, 
é p ible qu vexamo desfilar diante dos noso ollos, 
reencarnados, a toda unha galería de literatos, bohe, 
mio , poetas u polf ticos que nos in te re an moito. 
Sen embargo eu xa sospeitaba que era un verdadeiro 
privilexio pasear de noite polas rúas de Ribadeo, que 
tódolo veráns mudaba de ritmo porque paseaba as 
súas rúas e prazas, o seu máis entrafiable personaxe, o 
seu máis ilustrado filio, Dionisia Gamallo Fierros. 

Foron horas e horas de conversa e nela saían persa, 
naxes tan curiosos (parecíame incrible que el che, 
gasea coñecelos) como a viúva de Rubén, Primiti, 
vo Rodríguez Sanjurjo (fora compañeiro del no 
Instituto de Lugo) ou don Rafael Cansinos Asséns 
(algunha vez Dionisia estivera na tertulia daquel 
xudeu xenial que decidira facerse invisible na lon, 
ga posguerra). A min non me fatigaba, e acomoda, 
ba doadamente os meus pasos ós pasos lentos da, 
quel home que mantiña a súa indumentaria inver, 
nal no clima tépedo das Mariñas. A Dionisio Ga, 
mallos (sábeno ben os que o coñeceron moito máis 
ca min) distinguíao, como a Machado, o "torpe ali, 
ño indumentario", que é unha especie de dandismo 
ó revés, e que denota, nos que o saben cul ivar, 

cerro desapego das causas e das cobizas que moven 
á maior parte da xente. Era o xeito de estar na vida 
de quen, despois de coñecer e ter amistade coas 
máis grandes personalidades literarias da súa época, 
rexeitou o poder, ó que só recorría para axudar ás 
persoas que o necesitaban e ós libros. Naqueles pa, 
seos, nunca chegabamos ós sitios, ós que se adian, 
taba Daniel Cortezón. Eu ficaba atrás, escoitando a 
Dionisia Gamallo contar, por exemplo, que nunha 
ocasión, actuando de albacea duns obxectos que a 
viúva de Rubén agasallaba á República Nicaragua, 
el collera o reloxo de peto do poeta e, despois de 
darlle corda, sentenciara: "está en hora estética". 
Ou que el vira queimar, en Bilbao, a Bias de Otero, 
unha edición enteira dun libro de poemas no que 
manifestaba moitas dúbidas relixiosas. 

Moito tefien falado os poucos galegas verdadeiros 
amanees de libros, dese grande cazador de fermosas 
edicións que foi Dionisia Gamallo. O seu profundo 
amor pola literatura non o levou a converterse nun 
deses escritores que hoxe se dirían de éxito senón, 
pola contra, a revivir as vidas dos grandes escritores e 
poetas ibéricos do Romanticismo e do Modernismo. 
Dionisia Gamallo foi, con toda seguridade, o maior 
cazador de primeiras edicións e de probas documen, 
tais da España do século XX. Pero se había algo que 
me parecía digno do máis profundo respeto por aquel 
home, por aquel personaxe que decidiu vivir entre li, 
bros, era a súa profunda inocencia. V éxoo brander 
na man o bastón e berrar coma un nena: "Don In, 
da", referíndose a Indalecio Prieto. Dionisia Gamallo 
Fierros, que non quería que lle sacasen fotos, porque 
toda fotografía corre o perigo de converterse nun do, 
cumento de cultura (sabíao el que perseguira tantos) 
deixou facerse algunha con Daniel Cortezón e comí, 
go. T eñen aquela cor azul do norte, inocente e brete, 
mosa e agora non sei se envialas á Biblioteca de Ri, 
badea, para quen quería que fosen as dedicatorias dos 
libros. Saín absolto da conferencia que dei porque di, 
xen que cómo non se lles ocorrera ós de Tapia poñer 
no camposanto, a tumba de Juan de Mairena, pero 
sei que non saería absolto do seu xuízo, se el lese este 
artigo, antes de morrer, se chegase a sospeitar que as 
fermosas conversas daquelas noites ían dar para o que 
algúns chaman unha necrolóxica. Que saiaba perdo, 
armo, a través de Daniel Cortezón, cando eu poida 
volverá tertulia do Alameda.• 

< 4
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cas e produtivas, Galiza atópase 
nun proceso de urbanización, coa 
consecuente perda de povoación 
rural e, con ela, unha "progresiva 
e constatábel desaparición da cul, 
tura rural e a auséncia de contra, 
partida urbana, cimentada na 
conservación da língua e no de, 
senvolvimento das suas próprias 
necesidades e características". 

A consecuéncia directa destes 
cámbios, segundo o Foro, os ci, 
dadáns vense abocados a con, 
verterse en meros receitores pa, 
sivos de modelos culturais "non 
criados nen escollidos por eles" 
e, polo tanto, "privados do direi, 
to á heteroxeneidade e diversi, 
dade que, para a cultura galega, 
é inseparábel das suas posibilida, 
des de supervivéncia". 

Dai a necesária "reflexión con, 
xunta" de criadores e profisio, 
nais da cultura e dai tamén a ne, 
cesidade de "aunar esforzos para 
impulsar con novos meios ada, 
parados ás circunst~cias" unha 
definitiva normalización cultu, 

Maria Pilar Garcia Negro 

ral que "consolide a nosa identi, 
dade en aberro e libre cámbio 
con outras culturas". 

O debate desenvolverase através 
de áreas temáticas através das que 
se prevé facer unha revisión hist& 
rica e unha análise crítica da cultu, 
ra galega; estudar os procesos de 
globalización, a dependéncia, o 
folclore e o enxebrismo; analisar a 
criación, a difusión e a endocultu, 
rización; revisar o património cul, 
tural e a cultura urbana; facer fin, 
capé. nas relacións entre língua e 
cultura e entre os procesos de cria
ción e a comunicación artística. 

Unha vez recollidas as conclu, 
sións resultantes do debate destas 
áreas, o Foro considera impres, 
cindíbel apresentalas aos poderes 
públicos, como responsábeis últi, 
mos de impulsar "unha correcta e 
eficaz estratéxia cultural" e evitar 
a instrumentalización da criación 
con fins eleitoralistas, como rea, 
firmación do poder estabelecido 
ou como veiculización dos intere, 
ses comerciais.• 

»aria J>íbr 
Garcia Xegro 
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UNHA TORMENTA NUN -VASO DE AUGA: 
~ . 

SOBRE AS· CARTAS óE 'CASTELAO E OS VASCOS 

Horas despois de ler a réplica de Carlos Gasa, 
res publicada n'A Nosa Terra sobre as cartas 
de Castelao cos nacionalistas vascos, o amigo 
Xosé Manuel Núñez Seixas dáme a ver o arti, 
go que vos envía sobre e mesmo tema. Contra 
a miña firme intención inicial de non chuzar, 
me nesta tormenta nun vaso de auga,· cóidome 
finalmente obrigado a publicar unhas liñas, 
por se serven para despexar e redimensionar 
un affaire absolutamente desproporcionado. 
Quede claro desde xa que concordo no funda, 
mental co que ambos manifestan, e que en 
ningún caso pretendo desmentir a ningún dos 
dous men<;:ionados, senón explicar a contra, 
dicción que existe entre o que sostén un e o 
que sostén o outro, pois son eu xustamente o 
que está no medio dos dous. T entarei ser claro 
e cinxirme ó concreto: 

1,, A orixe da tormenta está ñunha rolda 
de prensa, que se prolongou nun xantar e 
nunha longa sobremesa cun numerosos 

grupo de xomalistas, en que falamos de varia, 
dos aspectos da vida e a obra de Castelao. lsto 
explicouno moi ben C. Casares, así que só vou 
engadir que da escasa importancia que lle de, 
mos ó tema 'Fundación Sabino Arana' dá tes, 
temuño o feíto de que, entre tódolos medios 
de comunicación alí presentes, unicamente o 
xomal El Ideal. Gallego mencionou ese asunto 
(salientándoo moito, iso si). Nos días posterio, 
res, conforme a 'bóla de neve' da· que fala X. 
M. Núñez Seixas foi medrando, varios xoma, 
listas me preguntaron sobre a cuestión: ·eu, in, 
variablemente, tentei retirarlle importanéia e 
enmarcala nos problemas xerais que ternos coa 
correspondencia, chamando a atención sobre 
os fondos galegas que se nos vedaron. Coido 
que nalgunha ocasión citei concretamente 
Femández del Rlego (que embora apunciou 
que vai publicar o fondo na miña opinión 
máis importante de todos), Díaz Pardo (que 
teima na súa negativa rotunda, no meu pare, 
cer irracional) e Durán (sen comentafios). A 
excelente xomalista Carme Vidal, do voso 
xomal, deu contado devandito (ANT nº 916, 
páx. 5). Se for preciso, tamén están as entre, 
vistas que me fixeron Tino Santiago (TVG) e 
para o espacio televisivo 'Panorama'. 

2'., Nunha conversa privada con Carlos 
Casares posterior a aquel xantar, en que 
lle mencionei a Xosé M. Núñez Seixas 

como protagonista do feíto e fonte da infor, 
mación, fun, seicasí, inexacto. Agora me de, 
cato de que non lembrei o asunto con preci, 
sión. Sírvame de desculpa o feíto de tratarse 
dun diálogo informal sobre unha cuestión á 
que naquel momento non dei maior impor, 
tanda, e mailas difíciles circunstancias perso, 
ais que me rodearon nestas semanas, que non 
vén ó caso detallar, pero que sen dúbida in, 
fluíron na miña escasa lucidez desta tempada. 
Así e todo, o importante é que no fondo do 
relatado subxace a verdade, aínda que só tar, 
diamente conseguín, coa axuda dunha teste, 
muña presencial, rememoralo con nitidez. En 
realidade, as xestións iniciais para conseguir a 
traída e levada correspondencia de Castelao 
cos vascos fixéronse por iniciativa miña e no 
meu nome, e non no do meu colega historia, 
dor. (Por se hai dúbida, posúo constancia d°' 
cumental disto.) Foi a min, pois, a quen en 
principio se lle respondeu primeiro pola cala, 
da, e despois co que soaba a evasivas. A razón 
de que eu atribuíse {sempre en privado) esa 
xestión a Núñez SeiXas é que, nun xantar ce, 
'lebrado en Vigo a fins de 1998 no que partid, 
pamos membros do equipo editor das Obras 
(entre eles o devandito e mais quen subscribe 
as presentes liñas) e responsables da Editorial 
Galaxia, entre os que estaba o propio C. Ca, 
sares, cando eu comentei as difieultades men, 
donadas, Núñez Seixas nos explicou que para 
acceder a determinados fondos do Arquivo 
do PNV (actualmente incorporados ó Arqui, 
vo do nacionalismo, xestionado pola Funda, 
ción Sabino Arana) no tempo en que este ti, 

.: ' -

HENRIQUE MONTEAGUDO 

Xabier Arzallus. 

ña a sede no País V asco 
francés (aclaro: o seu 
traslado a Euskadi sur é 
recente) era preciso con, 
tar co permiso do Euska, 
di Buru Batzar, é dicir, 
engadiu a xeito de co, 
mentario, na práctica re, 
mitían a Xabier Arza, 
llus. Estrañamente , na 
miña memoria Núñez 
Seixas e Arzallus queda, 
ron relacionados coas 
xestións que promovera 
eu mesmo, cousa que se 
entenderá mellar se se 
ten en conta que levo 
anos tra.ballando nos se, 
te volumes das Obras de 
Castelao (o que me im, 
plicou nominal ou real, 
mente nunha morea de 
xes tións), pero desde 
1998 foi o propio Xosé 
Manoel quen se respon, 
sabilizou do volume do 
epistolario . En todo o 
caso, a proba da escasa 
trascendencia que no 
seu día lle outorgamos os 
presentes á anécdota é 
que ningún de nós foi 
quen de recordala es, 
pontaneamente. 

En definitiva, existiron 
xestións nosas cos na, 
cionalistas. vascos (prefi, 
ro non dar o nome con, 
creto, "só direi que nos 
diriximos a un dos máis 
coñecidos cabezaleiros), 
que foron infructuosas , 
porque · inicialmente non 
atopamos colaboración, 
e porque cando final, 
mente a acadamos (e 
moi ben intencionada), 

'Nonmedoen 
prell:das en pedir 

publicamente escusas 
a Xabier Arzallus e 
á Fundación Sabino 

sada, e nas que por pri, 
meira vez sae 6 público o 
nome de X. M. Núñez 
Seixas como protagonis, 
ta do suposto incidente 
con Arzallus, canto a 
min di estrictamente a 
verdade. Fun eu quen o 
induciu a atribuír erro, 
neamente o protagonis, 
mo ó profesor composte, 
lán , a índa que espero 
que isto sexa considera, 
do un detalle sen impor, 
tancia para di lucidar o 
fondo do asunto. Feítas 
no meu descargo as acla, 
racións anteriores, non 
me doen prendas en pe, 
dir publicamente e cusas 
a Xabier Arzallus e á 
Fundación Sabino Ara, 
n a, e especialmente ó 
meus bos amigos Carlos 
Casares e Xosé M. Nú, 
ñez Seixas, na medida 
en que unha informa, 
ción procedente de min, 
involuntariamente con, 
fusa e sen von tade nin, 
gunha de trascendencia 
pública, se atopa na xé, 
nese de todo este embro, 
llo. Coido que isto debe, 
ra abondar para darmos 
o asunto por zanxado. 

3 .' Só me resta facer 
unha reflex ión fi, 
n al, abondo amar, 

ga, sobre o papel dos 
medios de comunica, 
ción . A súa abraiante 
capacidade de distor, 
sión resultou para min 
dolorosamente apalpa, 
ble nestes días. Non se 
trata só da manipula, 
ción política, que efec, 
tivamente se produciu, 
do asunto das cartas pa, 
ra atacar a X. Arzallus e 
para prexudicar indirec, 
tamente o nacionalismo 
gal ego. T rátase tamén 
de verificar como un ac, 
to da Fundación Caste, 
lao (o do sete de xanei, 
ro en Bonaval) , cívico e 

. non conduciu a resulta, 
dos tanxibles. Hai razóns 
para asegurar que existe 
ou existiu máis corres, 
pondencia entre Caste, 
lao e dirixentes naciona, 
listas vascos cá que co, 
ñecemos (ademais dos· 
argumentos que mencio, 
na C. Casares, o propio 
Castelao fai referencia a 
ela no seu epistolario), 

Arana, e ós meus bos 
amigos Carlos Casares 

e Xosé M. Núñez 
Seixas, na medida en 
que unha información 

procedente de min 
se atopa na xénese de 
todo este embrollo" 

hainas para supoñer que 
o seu contido é polémi, 
co, e hainas tamén para 
conxecturar que se encontre nos fondos do 
arquivo do PNV, actualmente na Fundación 
Sabino Arana, ós que nós non puidemos ac, 
ceder, fondos que polo visto antes (cando ini, 
cialmente nós tentamos chegar a eles) só se 
podían consultar co permiso da dirección do 
Partido. E isto foi o que substancialmente se 
fixo púbHco naquela ocasión. Diráseme que 
case todo o devandito é hipotético, e cantes, 
tarei que efectivamente o é, pero que xusta, 
mente así se comunicou no seu día, con. cau, 
telas e falari.do no terreo das suposicións. Por 
parte, do dita non se pode derivar un xuízo de 
intencións sobre os no seu día responsables do 
Arquivo do PNV e menos sobre os actuais da 
Fundación S. Arana, pois as explicacións pú, 
blicas que esta ofreceu poden soar máis ou 
menos convincentes, pero son formalmente 
irreprochables, e mesmo verosímiles. Menos 
aínda sobre Xabier Arzallus. Por parte, nin, 
gún de nós se atr~veu en ningún momento, 
que eu saiba, a emitir tal xuízo de intencións. 

A respecto das explicacións que ofrece C. 
Casares no artigo que publicou a semana pa, 

p lural, no que interve, 
ñen tres alcaldes ( dous 
deles, polo men os, de 
grande peso político, e 

de distintas cores partidarias) e tres persoei, 
ros da cultura galega, se converte por arte de 
'maxia' mediática nunha función oficial da 
Xunta cun único actor e exclusivo protago, 
nista. E, para rematar, o máis triste, trátase 
de ver como vós, amigos d'A Nosa Terra, 
vos deixades arrastrar por interquinencias 
resesas e caedes en trapelas que ben puidéra, 
des ter evitado. Por acaso, se repararades no 
que publicastes sobre Ramón Piñeiro no fi, 
nal da columna dereita donº 916, p. 5, non 
escribiriades o que aparece no mesmo lugar 
do número seguinte. Pero polo menos eu ti, 
ro unha lección do asunto: hai que ser ex, 
tremadamente coidadoso ·co que un afirma 
en público e comprensivo ante os erros alle, 
os, débense evitar xuízos de intención preci, 
pitados, e manterse critico e vixilante cos 
medios de comunicación. 

Agradecendo de antemán a publicación 
destas liñas, e coa esperanza de non ter que 
volver sobre este asunto, que espero ver re, 
ducidb ás súas minúsculas dimensións reais, 
quedo ó voso dispar.• 

ANOSA TERBA 

Siro López 
'Como debuxan te de 
humor, C astelao estaba 
na vangarda europea' 

A tradución ao galeg d p emas 
erótico exípcio que fix Xe u 
Álvarez Parede , a Guia Artística 
de Ourense publicada p r aláxia 
e La Bel/e Epoque d Ar ilz 

Que recomenda ler? 

Á xente nova, sobre tocio, os clási, 
co galegos e españois. Recomenda, 
ria Si/éncio para un tempo redimido de 
Silvia Santiago, unha novela, ue 
está completamente esquecida per 
que é unha das mellor que e fixe, 
ron sobre a guerra. Como estam 
no ano Castelao, tocia a sua obra e 
especialmente as pezas extraordiná, 
rías que compoñen Re trineos, o Dia, 
rio 19 21, para disfrutar coa sua in te, 
lixéncia e humor, e as conferéncias 
que deu sobre arte e galeguismo. 

Como debuxante, que destacarla 
destas conferéncias? 

Recolleria unha idea coa que eu es.. 
tou plenamente de acor o: para er 
un artista univer al n n hai que 
imitar o que e fai en cidades com~ 
Nova York, Londr u ublin. E 
absurdo eguir normas dictadas des
de fóra. Os artistas galeg para er 
univer ai ceñen que r arti ta 
galega , como Luis eoane, un p r, 

eir que traballou cunh linguax 
plá tica própri . A d utrina d 
Ca tela e tá plenam n 
cando di que, d me m 
temo un ha linguaxe 1 f 
que criar unha linguaxe 

No Congreso de Rianxo referiu 
a "certo puritani mo aldeán" do 
nacionalista. 

Castelao non s6 non foi un artista 
reaccionário, senón que n xercf, 
cío da sua arte como debuxante de 
humor est ivo na van gard a euro, 
pea. O que quixen dicer é que can, 
do ch ega a París, non entende a 
arte que se fai na cidade, e con 
certo puritanismo aldeán, asústase 
dos artistas que "pintan mulleres 
nuas cheas de pelos". Pola contra 
elóxia os cabarets de Berlin, nos 
que escoita o folclore e nos que 
non hai ese "despelote". 

Como valora o momento da viñe
ta na prensa? 

É unha época de esplendor como 
non se daba desde antes da guerra, 
con extraordinários, caricaturistas, 
humoristas gráficos e ilustradores de 
literatura infantil, que continuan a 
traxectória que iniciou Castelao. • 

Ferro! 1943. Humorista gráfico . 

L 



ANOSATERRA 

. 1 

G~~O 

~e~ ~ 
A santificación de Valle--Inclán 

Valle-Inclán e Castelao volvé
ronse ver cando Don Ramón re
toma a Galicia, a principios de 
marzo de 1935, e ingresa na clí
nica do Dr. Villar Iglesias para 
tratarse da sua enfermedade da 
vexiga. Nos dez meses que trans
curren ata seu pasamento, máis 
de unha vez se vería co seu que
rido escenógrafo de Divinas Pa, 
labras, quen era xa o claro gu.iei, 
ro da galegu.idade, naquil ano que 
vivéu en Santiago. Encontraría-
e o autor dos Esperpentos codas 

Cousas, eguramente, no Café 
Derby, que foi naquiles días o 
mái frecuentado polo artistas e 
intelectuai . O único te timonio 
qu atopei di e ncontros é o 
qu anor u en cast lán mesmo 
C t lao n eu Cademos res
P ero a derrad iro de tino do 
Gran Fabli tán: 

"Un mes ante de morir e me 
dijo: Veng a entregarle el cuer
po a la tierra que me lo dió, pero 

toy viendo que más difícil 
morir de lo que parece". "¿Como 
si tuviera prisa de pagar una 
deuda agrada!", añadiría de -
pois eu b6 e xenero o amigo. 

Ntecedendo a iste parágrafo 
Castelao coma a anécdota 
eferente ás conviccións reü

xiosas de Don Ramón: "Valle se 
separó de la Iglesia desde el mo
mento en que Garcfa Sanchiz [o 
charlista profesional, tan admira
do polos señores das dereitas] ha
bló en la Catedral de Santiago. 
Por esto le dijo a Rábago [seu 
compadre, o tan piadoso D. An
drés] que le propuso recibir a un 
pobre franciscano que deseaba ha
blarle: Tú ya sabes que siempre es
tutie a bien con Jesucristo . ¡No me 
pongas a mal con El en la hora de la 
muerte!. Y se murió 'n confesarse". 

para empre. 

Castelao apunta i te dato no seu 
Cad.erno, mostrando sua di con
formidade: "A Don Ramón le 
sacaron la mascarilla. Y o no la 
he visto, pero seguro que Don 
Ramón no tenía mascarilla. Eso 
de la mascarilla se queda para 
visages como el de Mussolini" [o 
duce do fascismo]. 

Acudéu o guieiro, dende Ponte
vedra, o día do enterro, á cáma
ra mortuoria de Valle-Inclán. 
Iría acompañado por Bibiano F. 
Ossorio T afall, o seu compañei
ro republicano na candidatura e 
nos escafios do Congreso, e por 
Luciano del Río, o xove filoso
fante pontevedrés; que suminis
trou istes datos a Durán. 

Ao contemplar Castelao a fúne-

L ___ . --

Valle-lnclán finado por Castelao. 

bre manquedade do dios pagano 
(que diría Machado), Daniel dí
xolle a Luciano: É unha figura de 
cera. E axiña comenzou a retra
tala; dibuxada un intre denantes 
de despedir para sempre sua 
imaxen física, coma observaría 
paz Andrade, e consta en La 
anunciación de Valle- I nclán. 

Participou logo Castelao no 
cortexo fúnebre que 
acompañou ao cadaleiro 

de Don Ramón, ata o campolaico 
de Boisaca, onde o sepultaron. 
Narraría logo o guieiro a sua im
presión daquila derradeira des
pedida, nunha folla de seu ca
demo, que despois ampliaría nas 
suas conferencias sobre Galicia y 
V a[le, Inclán: 

"Yo sé que Don Ramón ha 
muerto. He visto su cadáver. Lo 
he llevado a enterrar. Lo he lle, 
vado a hombros, en una tarde 
lluviosa de invierno. ¡Jamás el 
cielo de Compostela lloró tanto! 
Y lo he visto descender a las en, 
trafias de nuestra madre. Y aún 
e n erv lo golpes de la tierra 
mojada obre u ataúd. Estoy se
guro de que ha desaparecido de 
nue tr mundo y cuanto más 
tiempo pasa menos concibo que 
lo hubiéramo abandonado y 
que permitiéramo ese enterra
miento, porque su efigie última 
era el mejor milagro de su genio. 

obre la blancura de los lienzos 
su cara tenía una extraña lumi
nosidad, imposible para toda in
terpretación plástica. Se había 
convertido en sustancia impal
pable. Parecía un santo". 

Niste párrafo seméllame que o 
pensamento de Castelao, quiza
ves subconscentemente, coinci
d.e ca inspiración de D. Antonio 
Machado; de quen citéi denan
tes un verso que viña como anel 
ao dedo da inexistente man de 
Don Ramón. Emparellamento 
de dous espíritus mellizos que 
posiblemente lle compraza a Xe
sús Alonso Montero, quen tanta 
devoción lles ten. 

Pois si. Parece que sona a voz 
profunda de Don Antonio can
do Castelao sinte "los golpes de 
la tierra mojada sobre su ataúd". 

¿Quén non se lembra daquila so, 
ledade? -

Un golpe de ataúd en ti~1w es algo 
perfectamente serio. 

Pero hai ainda máis, xa que o po
eta das Soledades escribira, na se
gunda parte do Juan de Mairena, 
anos antes de que o dixera, nas 
suas conferencias, o egrexio 
transterrado, que un santo de las 
letras fue Valldnclán, el hombre 
que sacrifica su humanidad y la 
convierte en buena literatura. E ca
be repetir aquí que Moya del Pi
no, o futuro ilustrador da Opera 
Omnia valleinclanesca, xa retra
taba, por escrito, la noble cabeza 
de ... santo de piedra, de Don Ra
món cando inda pontificaba iste 
no vello Nuevo Café de Levante. 

Viña sendo, dende o século 
XIX, un hábito moi frecuen
te, o de canonizar civilmen

te aos santos laicos: os íntegros re
púb licos, os socialistas utópicos, 
os austeros anarquistas ... Ainda 
Ortega y Gasset estrevíase, a 
principios do século XX, a santifi~ 
car o fundador do Partido Socia
lista Obrero Español. 

¿Hoy vuelve a su honor de vi
drio: los votos de Pablo Iglesias 
han henchido las urnas de vir
tudes teologales. No extrañe 
que al escribir de este hombre 
oriundo del gremio de cajistas 
soliciten en tropel la pluma (¡de 
Ortega!) palabras del vocabula
rio religioso y místicas compara
ciones. Pablo Iglesias es un san
to. ¿Cómo pretender cerrar la 
comunión de los bienaventura
dos a este tipógrafo?". 

Leidas istas palabras do ainda 
mozo Ortega y Gasset, a miña 
senecta e humilde pluma, tamén 
se arricha a solicitar en tropel a 
canonización civil dos dous in
xels homes, hai un intre, empa
rellados: Antonio Machado e 
Alfonso R. Castelao. Posta que 
as súas virtudes pra ascender ao 
vermello ceo dos artistas, loita
dores e intelectuais, ben poden 
parangonarse coas de Valle-In
clán, Pablo Iglesias e máis coas 
dos santos laicos decimononos 
que os predeceron. Conformán
dose así un santoral do pobo e da 
intelixencia, que xa é hora que 
reemprace o tan nutrido e esper
péntico da Santa Iglesia Católi
ca Apostólica Romana, no ca
lendario social e democrático.• 

--
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A Fundación 
Borrié da < 

CORUÑA, 
acolle unha 

completa 
mostra 

sobre as 
"cruces de 
pedra" de 
Castelao. 

O Trinque .··. · 
San Brais 

O venres 3 de Febreiro come
zan en toda a Galiza as festas 
de San Brais, que se estende
rán durante toda a fin de se
mana. Este santo é avogado 

das doenzas da goÍxa e ten for
te tradición no santoral do pa
ís. Para celebralo, son tradicio
nais as rosquillas e os melin
dres que adocen a garganta.+ 

• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS • 

·····································-······································ 
Arteixo 
•TEATRO ' 

ULTIMAMENTE 
NON DURMO NADA 
Que representará o Teatro 
da Lua o Venres 4 no Au
ditório Municipal. N iste re
cinto, pero o Sábado 5, a 
mesma. compañia subirá ás 
táboas para cenificar a obra 
"O bululu do linier". 

O Barco 
• EXPOSICIÓNS 

Os DESASTRES 
DA GUERRA 

_ De Gaya, estará, na S~ de 
Exp._osiaións de Caixavigo e 
Ourense, até o Sábado 26_' 

Os MoNICREQUES 
XX arÍiversário (.1979-1999) 
da compañia de títeres máis 
veterana da Galiza vista a 
través de cenografias, deco
rados, elabOración de mario
netas ... Na Casa da Cultura 
até o 7 de Febreiro. Visitas 
guiadas para escolares. 

Bue u. 
•CINEMA 

P ARIS-TEXAS 
Dirixida por Win Wen
ders, é a füa escollida polo 
Cine-clube local para pro
xec tar, o Venres 4 ás 22 
horas, na Casa da Cultura. 

Burela 
• EXPOSICIÓNS 

MAURO LEIVAS 
Mostraos seus óleos nasa
la A Zaranda. 

Caldas de R. 
• EXPOSICIÓNS 

ENTORNO E FUTURO 
É título da mostra que po
demos ollar no Auditário do 
Concello, até o 13 de Fe
breiro, baixo o patrocínio 
de Caixavigo e Ourense, e 
que recolle as actuacións 
de protección do meio am
biente tomando como pon
lo de partida diferentes 
proxectos escolares. 

O Carballiño 
• EXPOSICIÓNS 

O ROMÁNICO 
Nas terras do Arenteiro. 
No Auditário Municipal, de 
Luns a Sábado de 18:30 a 
20:30 h. e até o 12 <leste 
mes, podemos realizar.unha 
viaxe arquitectónica para 
coñecer o románico desta 
zona a través de fotografías 
e paneis explicativos. 

Cervo 
• EXPQSICIÓNS 

SEBASTIÁO SALGADO 
"Terra" titúlase ista mostra 
do coñecido fotógrafo bra
sileiro e que podemos ollar 
na A. C. Airiños do Xunco. 

Chantada 
• EXPOSICIÓNS 

GALIZA EN Foco 
O certame fotográfico do 
Clube de Prensa de Ferrol 
atópase, até o 15 <leste 
mes, na Casa da Cultura. 

CEN ANOS NA VIDA 
Na vida de Chantada a rra
ves da mostra de fotografía 
que podemos contemplar no 
Círculo Recriativo e Cultural. 

ARTE EN DEFENSA 
DANATUREZA 
Organizada por Xevale Eco
loxia é consecuéncia do 
certame artístico convoca
do por ista asociación e po
démola contemplar na Ca
sa da Xuventude. 

A Coruña 
• CONFERÉNCIAS 

O BODEGÓN 
NOS PAÍSES BAIXOS 
Nos séculas xvn-xvm, a car
go de Sam Segal, serve para 
continuar o ciclo de charlas 
que se está a desenvolver na 
Fundación Bamé. Será iste 
Xoves ás 8 do serán. 

• EXPOSICIÓNS 

As CRUCES DE PEDRA 
Dentro da série de actos 
que a Fundación Barrié pro-

grama con motivo do 50 
aniversário do pasamento 
de Castelao, encónttase ista 
mostra, realizada con fun

_dos do Mi.iseu de Ponteve-
dra, dividida en carro apar
tados: As cruces de pedra na 
obra de Castelao; As cruces 
de pedra na Bretaña (escol
ma de deseños inédítos); As 
cruces de pedra na Galiza (fi-

' chps e anotacións manus
critas que se amasan por vez 
primeira); e Biqliografia. 

MONCHO AMIGO . 
Inaugura, iste Venres 4 ás 
19:30 horas, unha mostra 
da sua última produción 
no Museu de Arte Contem
poránea Unión-Penosa 

(Avda. de Arteixo 171). entre esculturas, pinturas e 

J. LORENZO MACIAS 
obra gráfica. A exposición 
foi organizada polo Conse-

Ten unha mostradas suas llo Nacional para a Cultura 
pinturas, até o 22 de Febrei- e as Artes e o Museu do Pa-
ro, na Biblioteca "González lácio de Belas Artes de Mé-
Garcés". "Os seus pinceis xico e podémola ollar na 
mostran a terra' galega, as Fundación Barrié, de 17 a 
suas xentes e costumes de 21:30 h; até o 23 de Abril. 
forma abstracta e figurativa, 

FRANCISCO MIGUEL nos seus coloristas cadros" 
segundo García Sánchez. Un cento de obras, entre 

RohlICHTENSTEIN 
documentos, pinturas, foto-
grafias e libros configuran a 

'Imaxes reconocíbeis" unha mostra sobre o coruñés 
das máis importantes e re- Francisco Miguel no Quios-
presentativas mostras sobre que Afonso. Coa mosrra, or-
este artista, considerado ganizada polo Museu Casa 
como un cualificado expo- Estudio Diego Rivera e Frida 
ñente da Pop Art, e que es- Kahlo e o Círculo de Belas 
tá composta por 123 obras Artes de Madrid, preténdese 

recuperar a obra e figura 
deste artista fusilado en 
1936. Até o 13 diste mes. 

SCHMIDT 
DELAS HERAS 
No Museu de Belas Artes 
(Zalaeta s/n), Schmidt de las 
Heras, f otografias 1944-1960 
organizada polo CGAI. O 
fotógrafo coruñés (1897-
1975), foi amplamente re-
coñecido en todo Estado, 
sobre todo pala sua mestria 
na tiraxe ao bromóleo. Pa-
san do meio cento as obras, 
do período máis activo des-
te artista, que podemos 
ollar até o 5 de Marzo_ 

VíTOR ECHA VE 
Expón fotografías baixo o 
título de "Zoombidos" nas 
que descompón a figura cos 
efectos do zoom, versións 
cuasi abstratas do cotidia-
no. No Casino do Atlántico 
até o 3 de Febreiro. 

xu<licando a cada un dos personaxes . 
Drama ben interpretado. 

~ O SEXTO SENTIDO. Un psicó· 
logo axuda a un nena a vencer os 

seus medos, que consisten en ver persoas 
mortas que non acertan a recofiecer a sua 
situación. Ao cabo, o psicólogo é un marta 
máis. Intriga sobrenatural ben construída. 

~ VIVINDO SEN LIMITES. Os ca• 
queteos duns mozos ca mundo das dro

gas- e d0 hampa lévaos por camifios perigo
sos: unha métese a camelo e ten problemas 
coa policía e outro fuxe despois dun inciden
te cuns mafiosos. Comédia disparatada. 

0CAMIÑO 
· COMO DESTINO 

Aproximación indirecta e 
xenérica ao tema da pere-
grinación. Dividida en tres 
grandes seccións: Partida, 
Camiño e Chegada, está 
composta, fundamental-
mente, por libros e docu-
mentos que proceden, na 
sua case totalidade, do Ar-
quivo do Reino de Galiza, 
que é onde se e~contra. 

•MÚSICA 

PHILARMÓNICA 
DELONDON 
No Palácio da Ópera, o 
Martes 8, dirixida por Kurt 
Masur, con Michel Beroff 
como piano solista e con 
tres autores rusos no pro- Continuo 
grama: "A illa dos mort " na galeria 1 

de Rachmaninov; "Con- Sorgod Jos 
certo para piano e orques- de FERROL 
rra n 2 3", de Prokofiev; e a mosll'a 
"Cadros dunha exposi- pictórica de 
ción", de Mussorgsky. Eva CarTet'a, 

de quen 

•TEATRO oUamos, 
á esquerda, 

UNHA DE AMOR 
"Unha 

Obra que é cenificada polo 
muOer 
e 5eis 

Teatro Alla Scala 1 :S o gatos", 
Venres 4 e Sábado 5 no acrilico 
Forum Mecropoliumo. sobre lenxo 

(1999). 

Fe ro 

• EXPOSICIÓNS 

EVA CARRERA 
Madrileña de nacimento, 
observase, nos seus lenzos, 
"a absoluta presenza huma-
na, máis concretamen'te a 
feminina en diversas cir-

do sae do cárcere e pretend recup ralo 
faise pasar por poltcia. Xa recup rada a 
pedra tenta marchar pero é detectado. 
Comédia fervelleasberzas. 

~CAPRICHO DO DESTINO. O 
home dunha congresi ca e a mull r 

dun policia falecen nun acid nt r o. 
Ambos eran amante , o us cónxux • 
descobreno e tratan de coñ c r ponn -
nores do asunto cand se namor n. Dram 
romántico con alegato a prol da fid Lidacl . 

IEfJf'. SOBREVIVlREl. Unha muller 
perde o home e o traballo mesmo 

día e por riba está embarazada. Mencr ao 
seu redor todos saen adiante, ela ten que 
sobreviver. Comédia apolox tica da par , 
Ua, calquer parella. 

~ NINGUÉN COÑECE A NIN-
GUÉN. Eduardo Noriega é un es

crítor de novelas frustrado que fai crucigra
mas. para uo. xomal en SevUla. Sen querelo 
vese envolto nunha trama coa que, apa..
rentemente, unha secta satánica pretende 
destruir a cidade. Fita entretida dirixida 
por Mareo Gil que afunda nas camaleó
nicas i-nterpretacións tle Jordi Mollá . . 
~AS PEGADAS ROUBADAS. 

Luppi leva o pero diµilia película que 
, rev~ o que puido ~ nunha relación sent~ 
mentaltco tránsfon.do da vida dunha vila 
transformada pola instalación dun encoro 
que sen dúbiqa é Ri<li,lo. Espléndido o arxen
ti.no e moi bon conttaponto de M<':rcedes 
Sampietto e o ~mpre seguro Héctor Alt:erio. 
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cunstáncias e várias com
pañas amasando como a 
pintora se adentra na pro
fundidade do xénero apos
to ao masculino" en palav
ras de Fernando Lis. Na ga
leria Sargadelos até o 13 de 
Febreiro. 

MARIA MANUELA 
Impartiu un curso de pin
tura, do que agora podemos 
ollar os resultados no Ate
neu até o 8 de Febreiro. 

•TEATRO 

ANATOMIA DUN 
HIPOCONDRÍACO 
É representada por Áncora 
Producións, iste Xoves 3 
ás 20:30 horas, no Auditó
rio "Torrente Ballester". 

L i 
• EXPOSICIÓNS 

UN SÉCULO DE ARTE 
No Deza, de 1900 ao 2000. 
Podémola concemplar no 
Museu Municipal, até o 27 
d F br ir . 

EN ANOS EN FOTOS 
Da comarca dezana, no 
Atulit6rio Municipal, até o 
27 de Febreiro. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

ANTÓN CAAMAÑO 
Ten unha mo tra, na sala 
Bacabu., que titula "Atalo
go e grazas polo eixe" . 

ROBERTO GONZÁLEZ 
Mostra as suas pinturas, 
baixo o título de 'Vanitas" 
até finais de Febreiro, na 
galería Clérigos . 

RANDOLFE VIlARIÑO 
Titula "Olladas" a mostra de 
pintura que se encentra na 
Biblioteca Pública Provincial. 

•MÚSICA 

Moaña 

•MÚSICA 

PELICA E CAN 
É un duo fi rmad r Lcni, 
qu anta, toca a pandeirc
ta a percu ión, Ero to, 
que lle dá á guitarra e ao ca
vaquinh e até canta cando 
a sua compañeira 11 deixa. 
Levan tocando xuntos des
de o ano 96 e adfcanse á 
musica tradicional galega 
ou da raia, se ben non des
botan a música de autor e, o 
Sábado 4 están no Café-tea
tro do Real ás 11 da noite, 
para demostrar as suas cua
lidades interpretativas. 

•TEATRO 

MARSAL, MARSAL 
De J. Sanchis Sinistera, 
protagonizada por Artur 
Trillo e dirixida por Xúlio 
Lago, podemos contempla
la, o Venres 4 ás 9 da noite 
no cinema Veiga, mercede 
a Tali.a Teatro. 

DE PERDIOOS, AO RIO 
É o título do espectáculo 
do grupo de animación in
fantil A Esmorga que esta
rá, o Domingo 5 ás 18 ho
ras, no Café-teatro do Real. 

oia 

• EXPOSICIÓNS 

UN SÉCULO EN IMAXES 
A través de máis de un 
cento de fotografías recolli
das, ao longo de tres anos, 
por profesores e alunos do 
Instituto de Educación Se
cundária "Campo de Santo 
Alberto" coa colaboración 
da v1ciñanza, e que mostra 
a vida e evolución da vila 
desde primeiros de século. 

Oleiros 

• EXPOSICIÓNS 

ÜLLO DE VlDRO 
É com chama o colecti
vo fotográfico da Agrupa
ción Cultural "Alexandre 
Bóv da" da Coruña, qu 
m nea a ua e. ici n, adi-

ada ao Mercado de amo 
Agosciño da cidade herculi
na, na Casa Charry do 4 ao 
15 dest m . 

Ourense 

•CINEMA 

A VENDEJX)RA DE RCSAS 
Do colombiano Víctor Ga
bina, é a fita que o Cine-clu
be "Padre Feixóo" programa 
para o Xoves 3 en sesións de 
20:30 e 23 horas na Casa da 
Cultura. 

• EXPOSICIÓNS 

TEMPOS 
DE MODERNIDAD E .. . 
... Momentos estelares da 

V anguarda Histórica Española 
no Museu Municipal, baixo o 
patrocínio da Fundaci6n ~ 
xagalicia.. Poderemos ollar as 
obras de J. Miró, Juan Gris, 
Maria Blanchard, Joaquín 
Peinado, Dalí ou Maruxa 
Mallo, entre ourros, até o 27 
diste mes. 

Ev ARJSTO ALONSO 
O fotógrafo vigués presenta, 
até o 15 de Febreiro na Ca
sa da Xuventude, unha 
mostra de imaxes da vida 
mariñeira e dos seus prota
gonistas, en preto e branco, 
tomadas en distintos partos 
de Astúrias. 

MANUEL V ÁZQUEZ 
O pintor compostelán inau
gura a mosta titulada ]et'I.i
ne - série 2, na galeria Mari
sa Marimón (Cardenal Qui
roga baixo), o Venres 21 ás 
8 do serán. As suas pinturas 
son golpes de luz na que es
ta se convine nunha, case, 
constante obsesión. Até o 
26 de Febreiro. 

XA.VlER MUIÑOS 
Podemos ollar as obras des
te pintor, no Ateneu, até o 
5 de Febreiro dentro do ci
clo ''Novos artistas". 

T AUROMAQUlA 
E PROVÉRBlO 
M tra da érie de gravado 
de Gaya na ala de Exposi-

i6n da Aula de Cultura de 
Caixavigo e Ourense, até o 
13 de Febreiro. 

• LEITURAS 

Ü ESCRITORES 
CARA O SÉCULO XXI 
Xavier Alcalá e Anibal C. 
Malvar falarán, o Xoves 3 
de Febreiro ás 20:15 h. na 
Aula de Cultura de Caixavi
go e Ourense, sobre "Cal 
vai ser o lugar da cultura 
galega na aldea global?". 

•MÚSICA 

GAITEIROS DA XISTRA 
Estarán o Martes 8 e Mérco
res 9 no teatro Principal. 

•TEATRO 

LA ÚLTIMA A VENTURA 
O Venres 4 ás 8 e meia da 

A Asociación Xuvenil Alborán 
da Coruña fará unha acampada 
nun albergue na que os rapaces 
e rapazas (de 8 a 16 anos) esta
rán 4 dias en contacto coa na
tureza. Telf. 689 905 817 

ción Invernal de Manzaneda. 
Telf. 988 218123. 

beiro. Camiñata de 12 quiló
metros por diversos lugares da 
comarca. Oficin~ 
de Ribadávia. 

A Asociación Xuvenil Amencer 
de Ourense programa, para o 26 
de Febreiro, unha viaxe á Esta-

A Asociación de Amigos do Ca
miño de Santiago de Lugo xa ten 
feito o avance dos percorridos a 
realizar. Telf. 982 242 922 ou 
981 557 359. 

Rot~ da his'tória do viño do Ri-

Obradoiros e actividades di
dácticas no Centr~ de Recupe
ración de Cultura Popular de 
Ponteareas. Telf. 986 660 
765 .• 

ANOSATERRA 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
noite no teatro Principal, a 
compañia de Luis Merlo
Natália Millán cenificará 
ista obra de Ana Diosdado. 

Padrón 
• EXPOSICIÓNS 

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

As Pon.tes 
•TEATRO 

CONTALOUCOS 
Séra representada pola 
compañia de Títeres Tan
xarina iste Xoves 3 no Au
ditório Municipal. 

Pontevedra 

•ACTOS 

CONTACONTOS 
Organizado polo Concello, 
os Sábados na Biblioteca 
PúbUca ás 12 do meiodia, 
Pavis Pavós estará coa sua 
"Cuadrilla Peito de Lobo" 
até Abril. 

•CINEMA 

A VENUS ROXA 
Como sempre en VOSE, 
en sesións de 20:15 e 22:15 
horas, ista fita do ano 
1932, dirixida por Stem-

berg e protagonizada por 
Marlene Dietrich, é a es
collida polo Cine-clube pa
ra proxectar o Mércores 9 
no local de costume. 

• EXPOSICIÓNS 

CASTELAO 
PARA CRIANZAS 
Mostra deseñada por Pepe 
Carreiro e na que através 
de deseños e textos expli
cativos nos aclaran a vida 
do ilustre nacionalista. No 
Pazo da Cultura promovida 
por iste periódico e o Con
cello pontevedrés. 

VIRXÍLIO VlÉTEZ 
As imaxes das T erras de 
Montes, comprendidas en
tre 1955 e.1965, deste fotó
grafo galega poderemos ve
las no Pazo da Cultura até o 
12 de Marzo. 

LUIS FEGA 
Até o 8 de Febreiro pode
mos ollar a pintura deste 
asturiano na galería Anexo 
( Charino 10). 

•MÚSICA 

XESUS PlMENTEL 
O coñecido guitarrista gale
ga vai estar, o Sábado 5 ás 
21 h., no Auditório do Pazo 
da Cultura cun repertório, 
fundamentalmente, do seu 
último disco "Musica de Ga
liza" e algunha que outra pe
za flamenca máis ortodoxa. 

•TEATRO 

QU1PROQUO 
Por Ollomoltranvia, dirixi
da por Evaristo Calvo, o 
Xoves 3 e Venres 4 de Fe
breiro ás 20:30 horas no te
atro Principal. Un repaso ás 

preguntas máis transcen
dentes através do xénero 
máis divertido: o clown. 

O P --oru.no 
• EXPOSICIÓNS 

ROBERTO Í3USTELO 
Ten unha mostra de pintura, 
até o 1 O deste mes, no Centro 
Cultural Municipal. 

Póvoa de Trlves 
• EXPOSICIÓNS 

XABIER CASTRO 
Ocupa cunha mostra dos seus 
óleos, que titula "O mar, 
sempre o mar'', o Centro Co
marcal até o 24 de Febreiro. 

Rihadeo 

•TEATRO 

ÜCERCO 
DE LENINGRAOO 
Será representada polo Te
atro do Atlántico, o Do
mingo 6 no Auditório Mu
nicipal. 

Santiago 

• EXPOSICIÓNS 

FIND 
É unha mostra de deseños 
e novos produtos fineses, 
que se encontra no Salón 
Artesonado de Fonseca, ao 
par que no resto das capi
tais europeas da cultura. 

PHILIP WEST 
&GRANELL 
O Pazo de Bendaña, sede da 
Fwulaci6n Grane.U, acolle, até 
o 2 7 de Marzo, unha exposi
ción que recoUe obras do in
glés W est, que lembran o ·su
rrealismo figurativo de Ma
gritte e nas que o mundo dos 
soños fa¡ posíbel unha aso
ciación de imaxes absurda e 
estrana. Os debuxos, óleos e 
colaxes realizados por U. 
Granell permétennos coñe
cer a sua evolución desde a 
primeira etapa cubista até os 
anos 60 nos que pinta as 
"paisaxes máxicas". 

IGNACIO CABALLO 
Ten unha mostra de escul
turas, até o 19 de Febreiro, 
na galería SCQ. 
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''Tensións 
para un 
equilíbrio" 
(1988), 
técnica 
mista sobre 
lenzo de liña 
holandés, de 
Felipe 
Criado, 
forma parte 
da exposición . 

deste pintor 
que 
podemos 
ollar na 
Casa da 
Parra de 
SANTIAGO. 
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ARTURO CrFUENTES 
Oferece unha escolma das 
suas últimas obras, 20 pai
saxes entre óleos e pasteis, 
nas que podemos aprezar a 
natureza de Castela e Gali
za através duns ollos inti
mistas. Na galeria José Lo
renzo até o 7 de Febreiro. 

PACO PEST ANA 
O escultor galego titula "A 
estela do delírio" a mostra 
que podemos contemplar, 
no Museu Granel!, até o 27 
de Marzo. 

LOST IN SOUND 
Trata de oferecer un pañora
ma da música dance, a cultura 
de clubes, analisar a estética, 
valores, significados e imaxi
nários da música rechno, hou
se, trance, drum'n'bass, big be
at, leftfiedl., clown tempo' dub
tech, experimental e ambient. 
O proxecto conta cun pro
grama musical, elaborado por 
Ernesto Gómez, que inclue 
60 CDs dos estilos antes 
mencionados. Ademais das 
exposicións, da sección de ví
deo, e dos espazos de docu
mentación que configuran 
ista mostra, para iste Xoves 3, 
ás 21 horas, está previsto a 
actuación en directo de 
Vinylvideo (TM) (invento 
de Gebhard Sengmüller en 
colaboración con Martin 
Diamant, Günter Erhart e 
Best Before). Se queredes sa
ber máis "perdédevos" polo 
CGAC. 

HELENA ALMEIDA 
Portuguesa, diplomada en 
pintura pola Escola de Be
las Artes de Lisboa, inau
gurou unha mostra no 
CGAC que inclue vários 
meios artísticos como son 
fotografía, cenografia, ins
talacións e pintura. 

FELIPE CRIADO 
Quere situarnos no seu úl
timo tempo da pintura pe
ro ligando o pasado e o 
presente através do fetiche 
das suas exposicións "Ten
sións para un equilíbrio 
(1988), que constitue a 
síntese da sua maneira de 
entender a pintura, na que 
a lóxica e a temperatura 
esteticamente fria, constru
tivista e sometida á arqui
tectura racional do espazo, 
coexisten coa paixón e o 
pracer. Na Casa da Parra 
até finais de Febreiro. 

· Festa mestiza 
Coa actuación do grupo folc de Pontea
reas Os Vil Clinton do Condado; os de 
Pontecaldelas Uz; os de Vigo Arte Nut; 
Karlanka, tamén de Vigo pero facendo 
hard-core; Meninh@s da Rua, que lle 
dan ao metal-tecno e son da Coruña; e 
D.J. Tito, de Barna e con tecno-house. 
Organiza a agrupación Heliófilas, tobran 
60 pesos pola entrada e celebrarase o Sá
bado 5 de Febreiro no Val-Sobral (Sou
tomaior), indo pola estrada Vigo-Ponte
vedra hai que agallar por Arcade até 
Soutomaior onde xa esta sinalizado. • 

MODERNISMO 
CATALÁN 
Máis de 30 artistas, desde 
Rusinyol, pasando por 
Gaudí, até Mas i Fondevi
lla, mostrannos a sua vi
sión do modernismo a 
meio de óleos, deseños, 
acuarelas, estucos policro
mos e alfaias, na lgrexa da 
Universidade. Até. o 9 de 
Febreiro. 

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

REIMUNDO P A TIÑO 
Nunca estará de máis visi-

Conv·ocat.órias 
PRÉMIOS "CASTELAO" 
DE HUMOR GRÁFICO 
A) Humorista Internacional: T rátase 
dun galardón que ten como obxecto pre
miar a unha persoa de recoñecido prestí
xio pola sua traxectória no ámbito do 
humor gráfico (debuxo humorístico, ca
ricatura, banda deseñada, etc.), convoca
do polo Concello de Pontevedra. Valo
rara.se, de xeito especial, a contribución á 
divulgación dos valores da igualdade e 
solidariedade internacional, a defensa da 
diversidade cultura, así como a denúncia 
de toda caste de inxustiza. O gañador ou 
gañadora será elexido por un xúri inter
nacional e o prémio está dotado con 1 
millón de pta. e unha figura comemorati
va, e será entregado no mes de Xullo de 
2000 no marco da Feira do Humar dentro 
do programa de actos Pontevedra 2000. 
Ano Castelao. B) Humor.gráfico da Ga
liza: Ten como finalidade premiar obras 
presentadas a concurso por humoristas 
galegas, que deberán achegar un mínimo 
de 5 e un máximo de 8 obras orixinais e 
inéditas, na modalidade de debuxo hu
morístico ou caricatura, de tema libre, en 
calquer técnica e sobre calquer soporte, 
sempre que sexa plano e reprodudbel 
por meios fotomecánicos; no caso de le
varen texto, deberá estar escrito en gale
ga. As obras deben enviarse ao Concello 
de Pontevedra, _(Praza de España s/n 
Pontevedra), antes das 13 hbras do 6 de 
Maio de 2000 baixo lema ou pseudóni
mo, indicando no exterior ''Prémio Cas
telao de Humor Gráfico", no interior, en 
sobre pecho e baixo o mesmo lema, figu
rarán os dados persoais e enderezo do au
tor ou autora. Estabelécese un 1 º prémio 
dotado con 250.000 pta; un 2º de 
150.000; e un 3º de 100.000. Ademais 
distes prémios poderán elexirse un ou 
máis finalistas, que recibirán 50.000 pta. 
cada up. O Xúri poderá declarar desettos 
os prémios e o seu ditame será inapelá
bel. As obras premiadas pasarán a ser 
propriedade do Concello de Pontevedra, 

tar esta mostra dun dos fun
dadores da "Brais Pinto", 
pioneiro da banda deseña
da, pintor ... e que se encon
tra na sala "Isaac Diaz Par
do" do Auditório de Galiza, 
até o 27 de Febreiro. 

Luís SEOANE 
Retrospectiva sobre iste no
me fundamental da van
guarda artística galega no 
CGAC, coa que o centro 
pecha o ano. Divídese en 
duas partes, a primeira reco
lle pinturas, deseños e gra
vados datados entre 1932 e 
1979, e a segunda, no soto, 
titulada Luís Seoane: grafista, 
e coproducida polo N AM, 
reune máis de un cento de 
obras deseñadas polo inte
lectual, entre as que se en
contran libros, afiches, car
taces ou portadas de discos. 

•MÚSICA 

METROPOLIT AN 
}AZZ-BAND 

que promoverá a sua exposición ao pú
blico nunha mostra permanente relacio
nada co ámbito do humor. 

PRÉMIO "SEMPRE EN GALIZA" 
DE ENSAIO 
Convocado polo Concello de Ponteve
dra, pretende galardoar unha obra, inédi
ta ou publicada, que trate sobre calquer 
tema relacionado coa realidade social, 
cultural, económica ou política da Galiza 
e que estea escrita en língua galega. Os 
traballos deberán ter unha extensión 
mínma de 100 fólios mecanografados por 
unha face e a dous espazos e deberán en
viarse ao Concello de Pontevedra (Praza 
de España s/n), antes das 13 horas do Sá
bado 23 de Setembro de 2000 en sobre 
pecho e baixo lema ou pseudónimo, fa
cendo constar no exterior ''Prémio Sem
pre en Galiza de ensaio". No interior fi
gurarán, en sobre pecho e baixo o mes
mo lema, os dados persoais e enderezo do 
autor ou autora. De cada obra deberán 
remitirse cinco cópias. Estabelécese un 
único prémio con unha dotación de 2 
millóns de pta. e, de tratarse dunha obra 
inédita, a sua publicación nunha edición 
promovida pola entida convocante. O 
Xúri poderá escoller unha ou máis obras 
finalistas coa recomendación da sua pu
blicación. O prémio poderá quedar de
seno de o estimar o Xúri, en calquer ca
so, a sua decisión será inapelábel. O fallo 
e o acto de entrega dos prémios terá lu
gar en Xaneiro de 2001 . 

CURSO DE FOTOGRAFIA 
EN LALIN 
O Colectivo Fotográfico "A Caixa Es
cura" levará a cabo, na Casa da Xuven
tude lalinense, un curso de introdución 
ao revelado e positivado en preto e 
branco a partir do 25 de Febreiro ás 18 
horas con unha duración de 6 días, os 
V enres. Con iste curso quérese facilitar 
os coñecimentos teóricos e práticos pre
cisos para que os participantes poidan 

S.E.M. BlG BAND 

realizar persoalmente todo o proceso fo
tográfico, desde a captura da imaxe coa 
cámara até a sua visualización no papel. 
De carácter gratu(to, non son necesários 
coñecimentos fotográficos nen posuir 
cámara, o material para o curso será 
aportado pola organización. Para inscri
berse ou solicitar máis información po
dedes dirixivos á Casa da Xuventude ou 
chamai- ao telf. 986 780 229. 

V~PRÉMIO DE NARRATIVA 
"ALVARO CuNQUEIRO" 
Ao que poderá concorrer calquer per
soa, independentemente da sua na
cionalidade, sempre que a obra esté es
crita en galego. O prémio, dotado con 
dous millóns de pta, é único e indivisí
bel sendo aponado, a partes iguais, po
los concellos de Mondoñedo e Vigo. A 
s obras deberán adscreberse ao xénero 
narrativo podendo ser novelas, relatos 
ou contos, de tema e extensión libre, e 
presentarse tantos traballos como dese
xar. As obras, ori:xinais e rigorosamente 
inéditas, serán presentadas polo autor 
que garantirá que a obra non se acha 
pendente de resolución dalgun outro 
certame literário. De cada obra envia
ranse sete cópias, mecanografadasou 
impresas a dobre espazo e por unha s6 
cara e identificaranse cun lema ou 
pseudónimo que deberá figurar, co títu
lo, na primeira páxina de cada exem
plar. En sobre adxunto faranse constar 
o nome e apelidos da persoa autora, 
NTF, enderezo e número de teléfono, 
dados que serán autentificados coa si
natura do autor. No exterior deste so
bre, que estará pecho, figurará, de no
vo, o título da obra e máis o pseudóni
mo. As obras enviaranse, por correo 
certificado e sen remite, ao Concello 
de Mondoñedo, Praza do Concello, 
27740 Mondoñedo (Lugo), indicando 
no exterior que o tral]allo opta ao V 
Prémio de Narrativa "Alvaro Cunquei
ro" antes do 29 de Febreiro do ano 

2000, se ben serán admitidos aqueles 
traballos que teñan esa data de correo. 
O veredito do Xúri será inapelábel e fa. 
rase público en Mondofiedo na primei
ra quincena de Xufio de 2000 sendo a 
entrega do prémio en Vigo a finais dese 
mesmo mes. O certame poderá ser de
clarado deserto. Os concellos convo
cantes xestionarán a publicación da 
obra gañadora respeitando a normativa 
lingüfstica vixente. Os orixinais non 
premiados poderán ser retirados, acre
ditando ter presentado a obra a concur
so, no concello organizador no prazo de 
un mes a partir da data do veredito. 

PRÉMIO XORNALÍSTICO 
"M. REIMÓNDEZ PORTELA" 
A Fundación de Exposicióru e Congresos 
da Estrada convoca o V Prémio Xoma
lístico "Manuel Reimóndez Portela" na 
honra deste persoeiro esttadense e co 
obxectivo de contribu(r ao fomento e 
difusión da leitura na Galiza. Outorga
rase ao mellor traballo ou série de traba
llos publicados en lfngua galega en cal
quer meio de comunicación impreso 
que mellor reflita o tema "A leitura n 
novo século". Dotado con 250.000 pta, 
poderase presentar ao prémio calqu r 
persoa da nacionalidade qu for, con 
traballos publicados até o día 30 d Xu
llo de 2000, rematando o prazo d re
cepción o 10 de Agooto do mesmo ano. 
Os aurores ou autoras deberán remitir 
unha páxina orixinal dos traballos pu
blicados, na que conste a clara de publi
cación e o rneio, acompañada dos dados 
do autor, á sede da Fundación de Expo
sicións e Congreso da Estrada, Zona 
Deponiva s/n, 36680 A Estrada (Pome
vedra). A resolución do xúri será inape
lábel e darase a coñecer en eternbro, 
mes no que se fará entrega do prémio, 
ainda que poderá ser declarado deserto. 
Non se devolverán os orixinais presen
tados. A Fundación resérvase o direiro 
de publicación de o estimar oporruno. • 

THE QUEEN IS DEAD 
Matarile Teatro continua 
a representar esta peza, no 
teatro Galán, até o Sábado 
5, sendo as ses1óns á 22 
h. Criada e dirixida por 
Ana Vallés e interpreta· 
da por Mechthild Bartb, 
Uxia lgrexa , Ro a Man
teiga e Ana Vallé , é un
ha das producións do tea
tro Galán para a pr gama
ción da Cidade Europea da 
Cultura. 

Os 
amo cloc-es 
do jazz están 
de boa sorte. 
OXoves 3,a 
Metropolifan 
Jazz Bond de 
Praga estará 
no pub Dado 
Dacló, e o 
Manes 8, 
a 5EM Big 
Bond furoo 
no Auditório 
da Goliza. 
POf'O tamén 
hal ópera, 

6 saxos, outras tantas 
trompetas, 5 trombóns e 
unha sección r(tmica con 
piano, guitarra, baixo bate
ria e percusión. Para ista 
ocasión contarán coa can
tan te Etta Cameron, co 
saxofonista Bobby Martí
nez e con trombonista 
Norman Hogue. O M~rtes 
8 ás 22:30 h. no Auditório 
daGaliza . 

•TEATRO 

ÜS VELLO NON DEBEN 
NAMORARSE 
Estrea do Centro Dramáti
co Galego, até o 27 d F -
breiro, con esións ás 21 h. 
no Salón Teatro. Dirixida 
por Manuel Areo conta 
no reparto con Afo.nso 
Agra, Pilar alonso, Cés r 
Cambeiro, Mariana Carba
llal, Xoán Casas, Nekanc 
Fdez; Bernardo Mtnez. Xo
án C. Mexuto, Luísa Mere
las, Alfredo Rguez. e Xosé 
Vilarelle. 

Tui 

cuioVen s 
4,tamén no 
Auditório de 
G<llixo, 
estará Les 
Am 
Flori10nts 
conWiliam 
Christie na 
dirección e 
Nathalie 
Dessaycomo 
soprano.En 
SANTIAGO. 

De Praga, estarán, iste Xoves 
3 ás 23 horas, no pub Dado 
Dadá. Josef Krajnik, director 
e trompeta; Josef Rejman, 
saxo-tenor e clarinete; To
rnas Velinsky, trombón; Ra
dim Linhart, piano e voca
lista; Vackav Krejci, guitarra 
e banxo; Jan Greifoner, con
trabaixo; e Ladislav Sindler, 
na percusión, forman iste 
grupo criado-en 1972 polo 
seu director. 

Normandia. Desta volta in
terpretarán árias de ópera 
francesa de Grétry, Philidor, 
Cherubini, Dalayrac ... 

Jazz , fusión, latina ... A 
banda, dirixida por Suso 
Atanes está composta por 

FEIRANTES 
Por Teatro do Noroeste so
bre textos de Á. Cunqueiro 
e protagonizada por Luma 
Gómez, para escolares, ás 11 
horas (50% de descanto pa
ra centros de ensino meio 
con reserva ou presentando 
carné de estudante), e ás 
20:30 horas os Mércores Xo
ves e Ventes (Sábados e Do
mingos non hai función), 
até o 11 de Febreiro, na Au
la de Cultura da Fundación 
Caixagalicia. Reservas nos 
telf. 981 542 395 / 542 394. 

• EXPOSICIÓNS 

X.M. TOMÉ 

LES ARTS FLORISANTS 
O Ventes 4 ás 9 da noite no 
Auditório da Galiza, con Wi
lliam Christie, como direc
tor e Nathalie Dessay, co
mo soprano. Les Arts Flari-

. sants, conxunto vocal e ins
trumental, fo¡ criado polo 
seu director en 1970 e na ac
tualidade gozan do patrocí
nio do Ministério de Cultura 
francés, Concello de Caen e 
Consello Rexional da Baixa 

ÜCERCO 
DE LENINGRADO 
É a obra que representa o 
Teatro do Atlántico, iste 
Xoves 3 e V entes 4 no tea
tro Principal. 

Mostra as suas pinturas na 
galería Trisquel e Medúlio 
até o 12 de Febreiro. "Unha 
pintura áspera e tráxica na 
que apenas alentan uns seres 
humanos diante dun fondo 
de lusco e fusco valeiro de 
paisaxe e carregado dunha 
mesta pesadume" en palavras 
de S. Garcia-Bodaño. 

Va.ldovi.ño. 
• LEITURAS 

J;,u DE MAIOR QUERO SER 
E o título do libro de Rosa 
Aneiros que estará, o Ven
res 4 ás 20:30 horas, na Casa 
da Cultura para presentalo. 



Cabezas 
mostra as 

su as 
pinturas e 
esculturas 

na Nova 
Sala Je 

Exposicións 
de VIGO. 
Á direita, 

"A muller no 
espello", 

técnica 
mista/tea. 

A ede 

Vigo 
•ACTOS 

M ANOLO PIPAS & 
L. CoRREA CARUNCHO 
Oferecen, no pub A gaita 
grileira o Venres 4 ás 22:30 
horas, un recita l poético
musical chamado "Palavras 
andantes". 

.. ':::. 

E1xo A TLÁ.NT1ro 
y,;ww.eLxoatlantic(. .com 

Sira organización cransfronteiriza can ta 
amha páxi.na w b na que ~ ferece infor
mación sobre o ebro, a sua hist.ória, o mar
co xurídíco, os proxectos en marcha, os 
mernbros da organización, da · demográ
ficos, infraemuturas, rublicacióm, a.xenda 
e información sobre os seus sócios. • 

• EXPOSICIÓNS 

]. CABEZA 
M tra d pmtura e escultu
ra na No a Sala de Exposi
cións d Caixavigo e Ourense, 
at ' o 11 d t m . 

A LFON O 
Mostra antolóxica do fotó
grafo madrile ñ o Alfon so 
Sánc he z Porte la ( 1902-
1990), que podemos ollar na 
Casa das Artes até o 16 de 
Febreiro. 

LORETO BRANCO 
A galería Bacelos (Luís Ta
boada 11), acolle a mostra 
de Loreto Branco Salgueiro, 
titulada "Luces", até o 20 
destemes. 

ALFONSO CARRERA 
Ten unha exposición de 
pintura na Sala de Arte de 
Caixgavigo e Ourense . 

ANXO CERVIÑO 
Ten a sua última mostra pic
tórica, "Patchwork 99/00", 
na galería Ad Hoc, até o 23 
de Febreiro. 

', 

PUBLICIDADE SEXISTA 
A asemblea de mulleres de 
Galiza Nova ere que h a i 
má is persoas in teresadas 
nos temas que afectan ás fé
minas e por iso prepararon 
unha exposic ión sobre pu
blicídade sexista que se en
contra no café Arciora e na 
que fan pase de diapositivas 
e expos ición de car taces. 

BAUHAUS 
O Coléxio de Arquitectos 
abre o ano cunha exposi
ción sobre a Bauhaus, un
ha das escolas que máis in
fluiu na arquitectura e nas 
arres plásticas deste sécu
lo. Composta de 58 foto
grafías, debidas a trece au
tores distintos, a mostra 
cénrrase na própria escola 
Bauhaus, na que o estudo, 
lecer e rraballo se confun
d ian. Fundada por Walter 
Gropius na cidade xerma
na de Weimar para canali
zar a través da arquitectura 
todas as enerxias doutras 
artes coma a pintura, o de
seño ou a fotografía, trans
ladouse a Dessau en 1925, 
onde estivo até 1933, can
do foi interrompida polo 
nazismo. Até o 20 de Fe
breiw. 

ROOER S. AlMOOUERA 
T amén coñee ido palas su as 
outras facetas como a de 
marionetísta de rua, loita
dor ocial, ecoloxi ta ... ten, 
durante este mes na canti
na O Che (Camélias 18), 
unha mo rra de acuarelas 
realizada o verán pa ado 
p r terras da N rmandia, 

r raña, lrlanda, Galiza e 
E~kal Herria. 

COLIN BALDWlN 
O peruano, afincado en Vi
go, ten unha mostra da sua 
obra máis recente, na gale
ría Abe! Lepina. Os caclros, 
pintados sobre plancha de 
metal ou madeira, amósan
nos un mundo on(rico, ha
bitado por personaxes que 
proxectan unha certa asu
dade. Até o 5 de Febreiro. 

•MÚSICA 

RAQUEL SESTELO & 
CÁNDIDO CABALEIRO 
Raquel é soprano e Cándido 
pianista e dan un concerto, o 
séptimo do ciclo adicado aos 
xovens intérpretes que orga
niza Xuventudes Musicais, que 
se celebrará iste Xoves dia 3 
ás 20:30 horas no Auditório 
"Martín Códax" do Conser
vatório Superior de Música. 
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ANOSATERRA 
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Anúncios de balde 
• Ven de sair a nova revista lcária, 
adicaaa aos cantos e relatos curtos. 
Para a sua demanda (enviar selo de 
35 pta.) , ou vindeiras colaboracións, 
dirixirse a X. Eduardo Martínez Amor, 
Rua Rafael Alberti 21, 4Q B, 15008 A 
Coruña. 

• Aulas de guitarra, acordeom e 
gaita. Método com sofejo . Telf. 986 
415 666. Manhás e noites . 

• Véndense invernadoiros de mul
titúnel de parede recta ou de túnel. 
bon prezo. tlf. 981 199 484 Pergun
tar por António pelas tardes. 

• Regálase cadelo duns 3 meses, 
sen raza concreta, moi cariñoso. 
Deixade mensaxe no 981 370 319. 

• Galegas residentes en Talavera 
de la Reina quixeran recibir todo ti
po de cancións de berce ou para 
bebés, en galega , tradicionais ou re
centes, ou reseñas bibliográficas on
de estén recollidas. Tivemos hai pou
co un nena e queremos cantar11e na 
nasa 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". Pódese soli
citar , gratuitamente, enviando un se
lo de 35 pta . a : Alberte Momin , A.U . 
Xesus Bal e Gai, Rua Afonxo X o Sá
bio sin 27002 Lugo. Asimesmo, po
dedes enviar colaboracións para vin
deiros números. 

• Véndese terreo en Ferrol, perto 
do mar e a carón da rua, xun1o á resi
déncia, 84 áreas (16 ferrados) . Boa 
para negócio ou casal. Prezo a con
vir. Telf. 982 594 318. 

• A A.C. "Máximo Gorki " de Vigo 
informa que diron comezo os cur
sos de xadrez para nenas e 
maiores por mestre internacional. 
lmforman , tamén , que precisan 
voces mixtas para a sua coral, di
rixida por Xosé Manuel Barbosa, e 
para o que se pode pedir maís in
formación de 5 a 8 do serán no telf . 
986 224 457. 

• Véndese bicicleta de montaña 
de competición: cadro Sunn 5000 
Cromolibdeno/vanád io modelo ano 
96; horquilla suspensión Rock Shox 
magnés io ; grupo Shimano Deore 
LX , cambio Grip Shift 800 SRT; Ma
vic SUP , Fl ite Titan ium , Tixa USE, 

poténcia EDR ... Ben coidada, prezo 
razonábel. Telf. 670 509 565, cha
made, preguntando por David, de 
14 :30 a 15:30 e a partires das 
22:30 h. 

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

• Precísanse, para departamento 
de administración, auxiliares ad
ministrativos e telefonistas. lmpres 
cindíbel coñecimentos de informáti
ca e dispoñibilidade horária . Telf. 
656 901 432 

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

• A Asociación Cultural "Emílio Cres
po" de Návia , en Vigo, oferece a 
oportunidade, a todas as persoas , 
xovens artistas, da comarca a reali
zar exposicións nas suas instala
cións. Telf. 986 241 534. 

• Ven de ser publicado o N2 6 de 
AoEGA·Cadernos, que adica 64 páxi
nas a diferentes temas sobre a com
postaxe do lixo . As persoas interesa
das poden solicitar un exemplar ao 
Telf. 981 570 099. 

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

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

• Vendo chalet nas Rias Baixas de 
duas prantas e garaxe. Máis de 2.520 
m2 de terreo. Ideal para unha resi
déncia para a terce ira idade. Telt. 
923 267 657. 

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

• Compro seles novos, con ou sen 
goma, usados mundiais e traxetas te- ' 
lefónicas novas ou usadas. José Ap
do. 32.004, 28080 Madrid. 

• Calendário 2000 da Fundartom 
Artábria. A toda cor, ilustrado e com 
a legenda "A Galiza do século xx1 tem 
que sacar a língua". 200 pta cada un 
+ 80 de gastos de envio. Fai a tua en
comenda, incluindo o total en selos 
de correio, -para: Artábria, Apdo. Co
rreios 570 de Ferrol. 

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

• 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, pre
guntar por Xúlio: 

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

• Gozas contando histórias? des
frutas escrebendo? gostariache que 
lera as tuas narracións? Agora ti ta
mén podes publicar nos naso idio
ma os teus escritos. Se tes algo 
inédito que contar, visita nas páxi
nas de www.andelvirtual.com o Fo
ro Novo. Só tes que enche un for
mulário e envíalo. Lago escolmare
mos os mellares para sairen publi
cados de balde en formato dixital 
en Andel. 

• A Assembleia re integracionista 
Ene Agá quer facilitar o acesso 
ao uso da grafia reintegrada. 
Quem estiver interessado mande
nos 150 pta. em seles e o seu ende
rec;o ao Apdo . 122 de Pontevedra e 
receberá por correio um Breve 
Prontuári'o Ortográfico e urnas úteis 
Tabuadas Ortograficas para consul
tas rápidas. 

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

Vilagarcia 
• EXPOSICIÓNS 

PLÁCIDO CASTRO 
Mostra de pintura na Casa 
da Cultura. 

CRISTINA DURÁ.N 
Até o 6 de Febreiro, na g¡¡
leria Pórticos, colga a sua 
pintura. 

Braga 

• EXPOSICIÓNS 

GENOVÉS 
T em urna mostra .de pintu
ra, na Galeria dos Coimbras 
(Largo de Sta. Cruz 506), 
até o 12 de Mar<;o. 

ÜRQUESIRA 00 S. XVIII. 
CoRO ÜULBELKIAN 
Dírixidos por Frans 13rüg
gen, con Hieke Meppellnk 
e M! Cristina Kiehr como 
sopranos, Claudia Schu
bert como contralto, Mar
cel Beekman como tenor e 
Detlef Roth como baixo, e 
con "Misa en si menor 
BWV 322" de J.S. Bach no 
programa, están o Venres 4 
ás 20:30 horas na Sala de 
Concertos do Centro Cul
tural Caixavigo e Ourense. 

Alberto Delgado, Luis 
Merlo, Daniel Diosdado, 
Ana Casas, Natalia Millán 
e Alfredo Alba no reparto, 
estarán. o Sábado 5 ás 
22:30 horas na Sala de 
Concertos do Centro Cul
tural Caixavigo e Ourense. 

EVA VILA 
Ten un espectáclllo de con
tos titulado "Historias de 
malacólogos y filibusteros" 
que representará o Domingo 
6 ás 20:30 horas no Auditó
rio do Centro Cultural Caixa
vigo e Ourense . 

duas partes. Na primeira, 
os pallases e os nenas estu
dan o Quíxote até atopar 
un reparto axeitado, cons
truen un vestiário e en
saian cenas que lago re
presentarán. Na segunda 
parte, a compañia de 
clowns representa a obra 
adaptada para os miudos. 
No Audit6rio do Centro 
Cultural Caixavigo e Ou
rense o Xoves 3 en horário 
de 10 e 12 horas cunha 
duración de 60 minutos e 
de preferéncia para 5º e 6º 
de Primária. 

MUSEU DA lMAXEM 
Acolhe urna exposi<;ao de 
fotografía, realizada por alu
nas da Faculdade de Belas 
Artes de Pontevedra, duran
te todo o mes de Febreiro. 

ANoYWARHOL 
A galería Mário Sequeira 
(quinta da Igreja, Parada 
de Tíbaes), acolle unha 
mostra da obra <leste coñe
cido artista norteamerica
no até o 22 de Marzo. 

Melgaco 
• EXPOSICIÓNS 

NORTIN DE ÜLIVEIRA 
Este jovem pintor expoe 
catorce dos seus trabalhos, 
na Casa da Cultura, até o 
13 de Fevereiro. • 

•TEATRO 

LA ÚLTIMA A VENTURA 
De Ana Diosdado, que ta
mén dirixe a obra, e con 

CLOWN QUIJOTE 
DELA MANCHA 
É un espectáculo, para 
cri anzas, que consta de 

MALABARES 
É a proposta da Sala Ritual 
(Romil 13 ), para o Venres 4 
a partir das 19 horas . 
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Gallego, Portela, de la Sota e Fernández Albalat entre os arquitectos máis egréxios do século xx 

'Coa fábrica da · Coca·Cola e o edificio Plastibar, 
Galiza reincorpóruse ao 'movimento moderno' 

A fábrica da Coca-Cola, o Mer
cado de Santo Agustiño e o 
Museu ·de Belas Artes na Co
ruña, asi COQ"IO o edificio Plas
tibar en . Vigo e a Casa Domín
guez, na Caeira, son as alfaias 
arquitectónicas deste século 
máis destacadas polos espe
cialistas consultados. Arqui
tectos como Manuel Gallego, 
César Portela, Alexandre de la 
Sota e André Fernández Alba
lat elaboraron proxectos cos 
que Galiza, apartir da déca
da dos cincuenta, se reincor
pora ao movimento moderno. 

Plácido Lizancos retírese aos 
últimos cen anos como un sé
culo de moita actividade arqui
tectónica da que non é doado 
escoller dez obras. Pero hai 
tres edifícios que para este ar
quitecto significan o momento 
no que a arquitectura ga_lega 
"se reincorpora o movimento 
moderno, que coñecera breve
mente nos anos trinta, pero 
que interrompera pola ditadu
ra". Son o Edifício Plastibar, 
unha obra de Bar Boo levanta
da en Vigo no 1958, que ac
tualmente acolle a sede do Co
léxio de Arquitectos, a fábrica 
da Coca-Cola do coruñés Alba
lat, edificada no 1960 e a Uni-· 
versidade Laboral (1961) na 
Coruña tamén, que é obra de 
Laorga e Zanón. 

O edifício Prastibar, tamén mar
ca para Fernando Agrasar a re
cuperación da modernidade en 
Galiza, "aparece no panorama 
arquitectónico galego de finais 
dos cincuenta como se os vinte 
anteriores non interromperan o 
desenvolvimento do discurso 
arquitectónico". "Tanto este edi
fício como a fábrica de Coca
Cola -aponta Casabella- son 
obras fundamentais, que ade
mais de conservar toda a vixén
cia, van ter moita influéncia nas 
xeracións posteriores". 

· Ao tempo, Lizancos, Casabella 
e Agrasar coinciden en sinalar 
o Museu de Belas Artes (1991) 
da Coruña, Prémio Nacional de 
Arquitectura, como a obra que 
mellar condensa a traxectória 
de Manuel Gallego. Oeste, ta
mén destaca Cesáreo Sánchez 
o Museu de Arte Sacro, na 
mesma cidade. 

As vivendas unifamiliares 

"Todo o pulo da arquitectura 
racionalista galega construida 
na 11 República está represen
tada neste edifício, que cita 
literalmente o Mercado de 
Reims de Maigrot-Freyssinet". 
Asi descrebe Agrasar o coru
ñés Mercado de Santo Agosti
ño (1932), outras das pezas 
máis mentadas. Acontece o 
mesmo coa Casa Domfnguez 
(1976) de Alexandre de la So
ta, unha vivenda unifamiliar si-

vaguardista -explica o segun
do- está moi ben integrado no 
meio e vai deixar pegada na 
história da nasa arquitectura. 
Ao fio, Cesáreo Sánchez des
taca do seu traballo a "humani
zación da paisaxe e a utiliza
ción de actual de materiais 
.máis antigos". 

Fábrica da Coca-Cola na Coruña, obra de Femández Albalat. 

Tanto Lizancos como Agrasar 
quixeron lembrar o pouco co
ñecido Povoado de Fontao, vi
l a que, a princípios dos cin
cueñta, o mallorquina César 
Cont ubicou na mina de wol
fran, en Brea, cerca Vila de 
Cruces. "Cont propón e dese
ña unha forma de hábitat moi 
amigábel e respetuoso co te
rritório e coa xente, que case 
que non tivo continuidade con 
modelos posteriores , que se 
caracterizan -segundo explica 
Lizancos- polo seu carácter 
especulativo"_ "Fontao -co
menta Agrasar- é un curioso e 
revelador exemplo de como a 
arquitectura moderna construe 
toda unha vila. Cada unha das 
pezas ten interés por si mes
ma, pero o conxunto é un 
exercício de arquitectura sor
prendente nos anos nos que 
se fixo". 

tuada na Caeira que está em
parentada, explica Agrasar, 
coas vivendas míticas dos 
mestres da modernidade. "A 
vila de Saboye de Le Corbu
sier ou a Tugendhat de Mies 
van der Rohe son os pais des
ta exemplar obra de Sota". Un 
edifício que Cesáreo Sánchez 
escolle -poi a "nudez da lingua-_ 
xe arquitectónica e a relación 
_entre a forma e a tecnoloxia da 
construción" .· Un ha tipoloxia 
pioneira, segundo. Casabella, 
"que airida vai dar moito que 
falar". · 

A casa de Manuel Gallego, 
construida en 1977 en Carba
llo, no concello de Oleiros e a 
Casa Estévez, de César Por
tela en Salcedo -que lace a 
primeira da série de galerias 
bermellas- son duas vivencias 
unifamilares reseñadas por Li
zancos como edifícios que iní
cian duas formas de entender 
a arquitectura contemporánea:· 
"Unha que bebe directamente 
da tradición e outra ·que a re in-

terpreta e lle dá continuidade 
de forma menos literal". 

Por outra banda, para Casabe
lla e Agrasar o mellor modernis
mo dos piimeiros anos do sé
culo está reflexado na Casa 
Rei, na Coruña, obra de Xúlio 
Galán Carbajal. "Este edifício 
-explica Agrasar- concília a 
tradición construtiva galega co
as correntes arquitectónicas in
ternacionais". Este arquitecto 

- coincide con Cesáreo Sánchez 
- á hora de destacar tamén na 

Coruña, Vitla· Malina (1928) de 
Rafael González Villar "unha 
obra que aponta o início da 
modernidade formulando un 
interesante xogo espacial de 
duas vivendas nun único volu
me". De González Villar, Sán
chez destaca a "sua capacida
de para, ao traversa da arqui
tectura singu1ar, xerar cidade". 

De César Portela, Cesáreo 
Sánchez e Casabella sinalan 
tamén o Faro Punta Nariga, 
que "sen ser dunha forma moi 

Lizancos tamén quer reseñar 
un libro que para el ten tanta 
importáncia como un edifício. 
"Con Arquitectura Popular en 
Galíza, Pedro de Llano en
sinounos, por vez primeira des
de un ponto de vista ciéntífico, 
a importáncia de ter en canta e 
respetar as nosas construcións 
tradicionais". Cesáreo Sánchez 
lembra tamén ao que tora pre
sidente do Partido Galeguista, 
Gómez Román, arquitecto que 
elaborou bocetos para a Casa 
de Castelao e o Seminário de 
Estudos Galegas, e que asina 
en Vigo edifícios como o do 
Banco Simeón. • 

Xoán Casabella 

Casa Reí, A Coruña ., ................ " ........ Xúlio Galán Carbajal 
ft\e~do de Scm ·Agostiño, .A Coruña •••••••• António Tenreira 
Casa Domil)guez, A Caeira (Poio) •••••• Alexandre de la Sota 
TeatrO Garci~ BarbOn, Vigo ...................... António Palácios 
.~dif:cio Plash'bqr ••• : ••••••••••.• ~ ........................... Xosé Bar Boo 

· "'· Fábrica da Coca·Cola m••••••••••••"• Andrés Femández ~lbalat 
: ~· Múseu de h'ias Artes,. A Córuña ................ Manuel Gallego 

Once anos 
XosÉ A. GACIÑO 

Era unha nena de once 
anos cando abandonou 
Porto do Son, coa sua 

nai e duas irmás tamén peque
nas, a gañarse a vida en Sevi
lla, lavando a roupa de traba
llo dos empregados da rede de 
pescaderias dun armador ga le
go, un do que comenzaban a 
explotar a pe ca do ul (pi -
neiro d que hoxe teñ n qu 
n go iar c n Marr c a u
perv i vénc ia dunha fr t a 
punt de pa ar á hi tória). Es 
posrn de traballo foi a cam
pen ación que ll fre ra p -
la morte do seu pai qu , 
poi d abrir r t p qu ir. 
en augas de mouros para o 
novo rico dom r, caera ab -
tido en Cádiz p la epidemia 
de gripe do 1918, l nxe da te
rra e da sua farnília, p rdido na 
cama dun ho pital irnpro,·i a
do na fonda dun antigo p to 
de dilixéncia . 

quena nena que eguiu o eus 
pa o de emigrantes, e que 
compartira a vida con outro 
peregrino galego da mar, mo
rria tamén en Cádiz, e ta vez: 
rodeada do seus filio e aten
dida polas novas técnicas ho -
pitalárias (nalgo tiña que me
llorar opas do tempo). 

V OLVER AO REGO 

Un cineasta alemán, 
Rainer Maria Fassbin
der, retratou as máfias 

da construcción na Alemaña 
da posguerra, e a sua capacida-
de para corro o a a v 
política. ra Helmut Khol, 
anos atrás ntre as cinco per, 
soas máis po erosas do mundo, 
ven de ficar e ido polas suas 
relacións con tr icantes de ar
mas e outros ese os donantes 
de cartos ao seu arrido, a 
CDU. En Galiza, na periféria 
de. Europa, construción, máfia, 
financiación de partidos e cri
me organizado parecen cercar 
a outro político de biografía 
blanqueada.• 


