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', Agora: o primeiro tomo
·da primeira edición crítica
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Fraga non quer pasar polo aro
do Parlamento
Canto máis pasa o tempo, máis enzoufado está o PP no chamado Caso
Cuina. A negativa de Fraga lribarne, a mesma que a de Juan José Lucas
en Castilla,León, a dar explicacións no Parlamento enlama a toda un,
ha administración autonómica en suspeitas. Fraga nega que outros con,
selleiros "pasasen polo aro" que non quixo pasar Cufña. Pero recoñece
publicamente a existéncia de presións empresariais para facerse coas
obras. As peticións de BNG e PSOE para que Fraga compareza no Par,
lamento para explicar as responsabilidades políticas se as houbera (non
se fala para nada das penais), como demandaba o PP en Madrid até hai
catro anos, son contestadas cos impropérios aos que nos ten xa acostu,
mados o seu voceiro e conselleiro da presidéncia Xaime .Pita. Pero unha
pergunta segue sobranceando na sociedade galega: por que Fraga non
explica o que, sen dúbid~, é o asunto máis grave dos seus dez anos de
govemo? E outras máis: por que no PP lle negan a Cufña a posibilidade
de explicarse? Por que a Xunta non se persoa na causa e ten que facelo
Cufña a título particular? Por que, despois do altercado co conselleiro,
Martínez Núñez seguiu contando coa confianza doutros membros do
Govemo? Por que, por que ... Cada dia máis perguntas. •
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Anova lei, en vigor desde odia. 7, éun gran paso adiante no proceso de
normalización do idioma
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norma". Costas destacou, neste
sentido, a falla de interese
da Administración na
difu"sión da lei, o
que se traduce
na auséncia
.
total de
re e o menda-

alquer persoa, ben ela mesma ou
através do seu representa_nte legal, pode solicitar a galeguización
do seu -nome ou dos seus apelidos só con cumprimentar un trámite doado que non ocupa máis
ca uns minutos no rexistro civil no
que se estea rexistrado. Para o
cámbio só cómpre a apresentación do Documento de ldentidade
e mais a partida de nacemento,
que se pode conseguir no próprio
rexistro. Lago de reencher un impreso de solicitude de substitu- ción de nome -non de cámbio,
que supón un proceso máis lento- a galeguización é automática e o solicitante xa pode mudar a sua onomástica en todos
os documentos e situacións
da sua vida, tanto na Galiza
coma no estranxeiro.
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Até o de agora, tanto os menores de 24 anos como todos aqueles que quixesen
galeguizar os seus apelidos
tiñan que. sufrir unha verdadeira tortura burocrática. Uns
e outros tiñan que demostrar,
mediante documento oficial
dalgunha institución _de histó. ria e estudo do galego, a validez de tal mudanza e atestemuñar, tamén con escritos e
mais con declaracións de persoas próximas, a plena coeréncia
- dos desexos do solicitante coa
prática diária no seu contorno co. tián. Este proceso podia demor_ar:: se vários anos e inclu~>a paralizarse definitivamente, se os funcionários do rexistro asi o consideraban oportuno.

•..J

ció ns
e pautas
aos traballadores dos
rexistros. "É algo
incompresíbel saber por que os funcionários non teñen información sobre as navidades do seu
departamento. Esta situación vén
ser unha traba á nar·malización
do proceso pero contamos con
que, paulatinamente, se consiga
unha axilización máxima".

Coa nova lei, falla saber como
será recibida a norma entre o funcionariado dos rexistros civis. A
experiéncia coa lei do 77 fai supoñer que poden aparecer problemas de interpretación ou de
dúbida diante dunha opción ortográfica novidosa ou dunha forma
que, ao galeguizarse, -sexa moi
diferente da versión española.
Concha Costas, a presidenta da
Mesa pala Normalización Lingüística, considera este ponto o
máis importante nas vindeiras semanas. "Nós ternos previsto facer
un seguimento de perta das dificuldades que se atopen os solicitantes da galeguización para
comprobar que rexistros son os
máis conflitivos e incluso orientar
o funcionariado para comprendan
perfectamente o espírito da nova

A galeguización do nome

~

Un das · avances recollidos é a
galeguización do nome, á que
poden acceder todos os nacidos
a partir de 1977. Xustamente, xa
os rexistros civis recibian a cotio
a moitos mozos e mozas que desexaban formalizar a substitución
e que -só caian na.desídia ao sa·)..e~, ..'.,t,... ¡"( :lt,• f, l(~h';,-~,"" .,,•:. S"'

beren os problemas cos que se terian que atapar para rematar o
duro proceso. Desde o 7 de Febreiro, todos eles téñeno tan doado como os maiores. No caso
dos menores de idade., deben
ser os pais os que tutelen o cámbio de nome, como representantes legais do rapaz ou rapaza.
Para informar sobre as posibilidades de galeguización onomástica, a Mesa ten prevista unha intensa campaña de concienciación, ;e.nfocadPr e~pEtcial_m~ryte
',j:•"'\' \ .. j
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a esta franxa de idade. "Os coléxios e institutos
serán o cenário dunha
campaña de animación ao
cámbio. Queremos repartir folletos informativos, listas de nemes
galegas e demais dados que sirvan de referéncia para os que
queiran mudar o seu nome", explicou Concha Costas.
A Mesa tamén vai centrar a sua
actividade no control dos rexistros. "Irnos denunciar todas as
irregularidades e esperamos poder servir de canle para todos
aqueles cidadáns que vexan vetado o seu direito á galeguización
do seu nome ou á recuperación
dq s.eu apelido orixi~ário".+
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Outravolta Teixo, Outeiro ou Arins
-

Os apelidos orixinários da Galiza, ao igual cá toponímia, e por
mor da relación que existe entre
ambas as denominacións, sufriron historicamente unha série de
ataques que, ademais de poñelos en perigo, deturparon a sua
grafia e fonética orixinária co
propósito de se adecuaren á do
español, dominante desde o século XV, na escrita oficial do noso país. A arbitrariedade funcionarial e eclesiástica, á hora de
inscribir rileniños, emigrantes ou
simplemente ao facer constar un
nome que vivía na oralidade nalg un documento comercial ou
vencellado á leí, significou a barbárie onomástica e a usurpación

dun direito fundamental, a conservación dos apelidos, un património persoal unido á identidade e ao próprio pasado individual e colectivo do indivíduo que
tivo que convivir cunha forma
desaxustada e errónea.
Tal e como apuntaba Xesus Ferro Ruibal, director de edición
do Dicionário dos Nomes Galegas, na introdución dese volume, "é curioso que, mália que
hai moitas ramas dalguns apelidos que proveñen de famílias
de fóra da Galiza, non se contabilice nengun Outeiro e, en troques, haxa moitísimos Oteros".
Esta dinámica repetiuse con ou-

tros apelidos e é, xustamente,
este tipo de modificacións as
que permite controlar a nova lei.
Famílias tais como Teijo, Sanjurjo, Arines, Freijeiro ou Rey
son , obviamente, atentados
contra a tradición galega, alleos
totalmente ao español ; ao igual
que os derivados dos topónimos, como Lage, Vivero, Sotomayor ou Monterrey.
Convivindo con estes, tamén se
dan apelidos, relacionados con
ofícios, nomes próprios ou microtoponímia que poden ter unha orixe máis escura pero que
poden ser galeguizados. Caso
de Riego por Rego, Carpintero

por Carpinteiro ou Enríquez por
Hen~íquez.

·En moitos casos, a dificuldade
de discernir a etimoloxia e a relación cunha forma galega anterior pode convertir certos apelid os en mistérios insondábeis
que só através do estudo histórico se poden relacionar con formas máis concretas. Para asesorar a todas aquelas persoas
que desexen coñecer a história
do seu apelido e a forma correcta en galego, A Nasa Terra, en
colaboración coa Mesa e o investigador Gonzalo Navaza,
abrirá uni1a sección de consulta
na que se resolverán as dúbidas

que os leitores fixeran chegar á
redacción do xornal ou á Mesa
Outro dos aspectos máis importantes da galeguización, tanto
de nomes como de apelidos debe ser o respecto pola forma ortográfica e fonética que decida o
próprio indivíduo. Asi o facia
constar Ferro Ruibal no Dicionário dos Nomes, "Debe respectarse a liberdade de manter incluso os arcaísmos gráficos, se
con eles se senten identificados
os portadores", o que abre as
posibilidades aos que pretenden, por exemplo, achegar o
seu apelido á forma medieval
que daquela tiña, se quixer.+

Autoidentifiquémonos _

xa
Estamos en disposición de subir un novo chanza na
normalización deste naso país, coa entrada en vigor da lei que
permite a galeguización do nome aos nacidos despois do 4 de
Xaneiro de 1977 e, sobre todo, a que os apelidos figuren na
língua própria de Galiza. Despois de seis séculas de
deturpación da grafía e da fonética orixinária, podemos
recuperar parte da nasa história, da nosa identidade, panicular,
familiar e social; estamos máis perta de ser nós mesmos.
A aprobación da leí, con moitos atrancos, imposíbel sen a
preséncia nacionalista no Congreso, ábrenos a porta de novo a
recuperar un dereito fundamental: o noso pasado individual e
coma povo. Pero a letra lexislativa, como moi ben sabemos xa
por experiéncia, non significa que xa estea todo conseguido.
Unicamente se recoñece un dereito. Resta agora o máis
complicado: en primeiro lugar é preciso que sacudamos a
nugalla que atenaza a moitos para ir aos rexistos e realizar os
cámbios. Xa non existen disculpas. Os nacionalistas e as
persoas públicas deberán ser os primeiros en dar exemplos.
Políticos, escritores, artistas, profesores, xornalistas ... deberán
de comezar xa a recuperación. Terán que vencer eses atrancos
familiares, ese apego ao que durante xeneracións (moitas
veces só unha ou duas) foi unha deturpación da sua caste, do
seu ser histórico, das suas referéncias vitais.

Unha vitória histórica
A aprobación da lei de mudanza
onomástica foi o culmen dun
longo e lento proceso lexislativo
que , aos poucos, conseguiu
criar unanimidade entre todos
os grupos con representación
nas Cortes . Hai tres anos, o
BNG apresentou no Congreso
un proxecto de lei para permitir
aos exclufdos da leido 77 a posibilidade de galeguización do
noma. Este proxecto foi tomado
con menosprezo polo PP e mais
polos nacionalistas bascas e cataláns. "O PNV consideraba que
aquela norma xa estaba Cterogada e CiU consideraba que a lei
autonómica catalana de Normalización Lingüística era superior
á estatal, causa que os letrados
da Cámara Baixa desmentiron",
explicou o deputado nacionalista
Francisco Rodríguez.
Segundo Rodríguez, a teima do
BNG por aprobar un novo texto
legal contaxiouse aos outros
partidos nacionalistas paulatinamente. "No proceso de emendas, CiU e PNV incluíron a adecuación dos apelidos e Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya e 6 PSOE, a posibilidade de
alteración dos apelidos", afirmou
o parlamentário.

As reticéncias de populares e
socialistas -o representante do
PSOE , Sáenz de Cosculluela,
negouse a admitir o contido da
leí por considerar que se atentaba contra a "identidade español a"- limáronse pola insisténcia
nacionalista e por non ficaren
como únicos opositores. "Se algun dos partidos estatais tivese
maioria absoluta, nunca se mudaría a lei".
Para o BNG, a nova leí cumpre
totalmente as demandas da cidadania galega e serve de base
de regularización dun aspecto
fundamental da antropoloxia nacional. Rodríguez destacou que
agora cómpre un bon labor de
difusión que consiga imprimir
entre os galegas o desexo de
defender o seu país e o seu
idioma desde o próprio nome, o
máis íntimo de cadaquén.

lgualdade do apelido
paterno e materno
A Leí de galeguización de apelidos ten outro factor engadido.
Desde o pasado Luns 7 de Febreiro, os país deciden libremente 'cal será a orde dos apelidos
que leven os seus tillos. Oeste

xeito cúmprese a demanda de
igualdade ante a lei de homes e
mulleres na transmisión do apelido. Esta norma afecta tamén a
aquelas parellas que xa teñan tillos e decidan mudar a orde dos
apelidos, coa única limitación de
que o cámbio debe ser igual para todos os irmáns.
A Mesa pola Normalización Lingüística valorou moi acertada
esta posibilidade polo seu significado para o futuro de apelidos
xenuinamente galaicos. "A partir
de agora podemos facer con
maior facilidade un proceso de
conservación dos apelidos en
perigo de extinción, por mor do
seu esgotamento ou da rareza
no conxunto social", dixo Costas. O proceso histórico que se
seguiu desde a imposición da
xerarquia paterna desembocou
na proliferación dos patronímicos comuns (os Gómez, López
ou Vázquez). Ainda na coincidéncia de dous apelidos de liñaxe única, Concha Costas recomenda optar pola forma galega.
"Se preservamos o apelido máis
galega podemos facer fronte á
nosa devaluación demográfica e
á xeral debilidade da nosa cultura no contexto internacional".•

Non poden escudarse en que "o meu apelido sempre foi asi...";
ou, "o meu apelido ven de ... "; ou, "o meu pai, a miña nai, non
van gastar. eles sempre se apelidaron así, e tamén os avós". Xa
se sabe. E a mesma retusia que os retrógados empregan para
non mudar o nome das ruas franquistas. As mesmiñas.
Unicamente que a estas os nomeamos con,calificativos
despectivos. Precísase coeréncia persoal. E hora de acabar
coa colonización mental e o autonoxo, de aplicar a teoría á
práctica, de demostrar que non estamos pegados a esa nasa
imaxe (ainda que sexa falsificada) e que apostamos pota nasa
identidade persenal e colectiva. Unha identidade que nos
corresponde, á que ternos dereito por lei e que gañamos
loitando.
Pero, loxicamente, non· é algo individual, senón unha aposta
colectiva. Por iso é necesário que se impliquen as
organizacións políticas e sociais. Os, sindicatos, todas as
asociacións culturais e recreativas. E necesário voltar ao
activismo dos anos setenta en defensa do idioma. Agora ternos
algo concreto que facer efectivo despois de lograr unha
importante vitória. As conquistas é preciso que se asenten na
realidade, senón, poden ser, mesmo, negativas.
As nosas institucións administrativas, comezando pala Xunta e
seguindo polas deputacións e concellos, deben de porse á
fronte desta campaña de recuperación, de autoidentifica:ción.
Pero moito nos tememos que, coma sempre, non sexa así. A
Xunta, capaz de gastar máis de 25 millóns de pesetas nunha
campaña para propagandear os dez anos de Fraga na Galiza,
non puxo ainda nada en marcha para animar aos cidadáns a
facer uso da leí. Política Lingüística, que gasta millóns en
promocionar revistas en español, actos en español e que
atentan contra a nosa identidade, persoaxes españois, como
Ana Botella, estará, máis unha vez, de costas á nasa realidade
e á sua función administrativa.
Coma sempre, seremos quen de vencer estes atrancos, e ,
outros máis que van xurdir, se poñemos a Galiza por Norte. E o
xeito de acadar o futuro gañando o presente.+
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Tentou fusionarse ou mercar algunha empresa
construtora galega
.
'

Martínez Núñez procurou
un intermediário para amigarse con Cuíña
millar imaxe. O primeiro intento
fracasou, sen que se saiban as
causas, cando xa iniciaran conversas formais. As segundas
proposicións nen lle foron escoitadas, tan sequer.

*A· EIRÉ

O empresário Xosé Martínez
Núñez tiña a leima de que se
Cuíña Crespo sucedi.a a Fraga
lribarne el non ia poder facer
máis obras na Galiza. Asi, que
tentou amigarse co conselleiro
en várias ocasións. Tamén
tentou participar nalgunha empresa construtora galega pa~a
millorar a sua posición. Agora
aparece na trama do intento de
asesinato do político do Deza.
Xosé Martinéz Núñez, ao que
os seus subordinados chaman
"General" nas escoitas realazadas pola Gardia Civil, ten , desde sempre, fama de non pararse na presa e, se fai falta, entrar polo caneiro. Pero, segun.do diversos construtores galegas que tiveron trato con el,
"non é un aloucado". Tamén
afirman estas mesmas fontes
que "está moi ben asesorado e
sempre man.exou coma poucos
os meios de comunicación, tanto para presionar aos competidores como para !impar a sua
imaxe".
Dentro desta táctica tentou gañarse os favores e a amistade
de Xosé Cuíña despois de terlle pasto unha querela por non
adxudicarlle unha obra en
Compostela. Hai tres anos,
contratou a un famoso intermediário en Madrid, un galego, exparlamentário con UCD, para
que tratase de gañarse a Cuíña
Crespo e facer as paces. Martínez Núñez non queria, daquela, "meter ao meu amigo Fraga ·
polo médio".
Pero o intermediário fracasou
no intento pois Cuíña non quixo nen sequer quedar a xantar
cos dous. A situación alporizou
a Martínez Núñez. Canto máis
peso político collia Cuíña Crespo, canto máis se falaba do de
Lalín como sucesor de Fraga,
máis se preocupaba o empresário berciano. T~imaba que se
Cuíña mandaba na Galiza el
no[l ia poder ter a contrata de
máis obras.
Asesorouse con outros expertos, ademáis do ex parlamentário galego, e decidiu lanzar unha campaña de imaxe, pois dixéronlle que os problemas habidos na urbanización de Compostela na que estaban altos
cárregos da Xunta e políticos,
danara a percepción que moitos tiñan del en San Gaetano.
Asi que decidiu procurar con
Sanchis e Asociados, o xeito
de "vender millar cara o exterior a sua filantropia". Pero o
interese estaba, sobre todo en
contratar a xornalistas galegas
que tivesen acceso a Xosé
Cu íña. lnformacións difundidas
recenteme nte consideran que
máis de catro xorn al istas, algun s co ñecidos, entraron· na
nómina de Martínez Núñez.

Xosé Cuíña e Manuel Fraga no Paiiamento.

As campañas

non lle dan resultado
Pero esta campaña tampouco
lle deu resultado. Cuíña negábase a falar directamente con
el. As adxudicacións de obras
da COTOP tamén lle diminuian.
Sentíase doido e cavilaba que

A. PANARO

Cuíña Crespo defendía outros
intereses, que non estaba "en
sintonia co PP", en palabras dun
empresário galega.
Daquelas tentou afincarse ainda
máis na Galiza mercando algunha constructora en crise ou fusionándose con algunha das de

Asi as cousas, Martínez Núñez
recorre a Fraga lribarne para lograr que o reciba Cuí(ía Crespo
e aclarar a situación. E a instáncias do presidente da Xunta que
o recebe o Conselleiro da COTO P. Pero, "sabedor de quen
era e de como as gastaba'', non
se quer quedar a soas con el,
senón que chama ao director
xeral Emilio García Gallego para
que os acompañe. Estando os
tres no despacho prod úcese a
escea xa sabida de Martínez
Núñez pegando un cachete na
mesa, con Cuíña sentado á sua
esquerda e Gallego á sua dereita. Cuíña levántase e cólleo pala camisa, pois non tiña a chaqueta posta. Rosário Fraga, a irmá do presidente e xefa do gabinete do Conselleiro, abre a
porta ante o balbordo e Cuíña
pono fora do despacho sen moito rebúmbio.
Cuíña Crespo non teria novas
suas. O empresário non voltou a
presentarse a nengunha adxudicación da COTOP. Despois de aparecer nos xomais a trama que tentaría asasinar a Cuíña, o empresário quixo porse en contacto de novo co conselleiro pero este negouse, outravolta, a falar con el. •

A calma da
deboura
O PP galego semella estar
nesas tardes de Primavera
cando xa comeza a secar a
herba. O vento amain a e
non se move unha folla. O
sol escóndese por detrás dos
_seus castelos bran cas q ue
van botando por <liante teas
de Seman a Santa e loito.
Os paxaros calan e meten o
cu na silveira. O rapo o e
coellos entocan. Só as vacas
bruan e ollan cara a casa cos
seus o llos rem lados. A
xente apura, coma e lle puxe en a cámara rápida, ao
seus traball s. Ao Lonx ,
por detrás da c ta, e un
para a alviscar, c meza a es-coitarse o trebón e o trono.
Fraga agarda unha semana
para apoiar a Cuíña Crespo,
pero, ao mesmo tempo, ácalle importáncia á deboura
no despacho. Néga e a
comparecer el no parlamento e, tamén a que o fuga o conselleiro como tiña
previsto e preparado. Tamén se nega a que a Xunta
compareza como acusación
no caso dun intento de asasinato a un seu conselleiro.
Pero C uíña n on se arreda e
decide apresentarse como
acusación a xeito particular. No PP existe unha loita
por salvarse do trebón que
se aviciña. Cada un entoca
onde pode. Cuíña emella
ter a palleira colmada e Fraga a herba revolta. •

Para sacarlle trascendéncia ao altercado con Martinez Núñez, afirma que tamén hai presións doutros construtores

Fraga tarda unha semana en sair no apoio de Cuíña
Fraga afirmou o 28 de Xaneiro,
cando saiu á luz a trama para
asasinar a Cuíña Crespo, que
"non hai dados concluintes e os
nomes que se están a dar, non
semella que haxa nengunha
evidéncia respeito diles". Estas
declaracións, realizadas á cadena SER, viñan ser un exculpación de Martínez Núñez, que o
chamara durante a mañán para
lle negar calquer implicación.
Unha semana despois, o 3 de Febreiro, Fraga lribarne, deulle o
apoio a Xosé Cuíña, facendo
suas as palabras do conselleiro
que, segundo Fraga, non causaron malestar no PP "porque son
sumamente acertadas· e todas a
favor nosa. Díxo que quixeron
presionalo e el ·non pasóu polo aro
e iso represéntanos a todos". Fraga quixo matizar tamén que "nengun de nós pasamos polo aro".
Pero Fraga, sorprendentemente, para tirarlle trascendéncia ao
altercado no despacho do conselleiro entre este e Martínez
Núñez , puxo en coñecimento
da opinión pública que os intentos de presión dos construtores

se extenderon máis alá do consellei ro de Política Territorial.
Afirmou que "é algo que, por
desgrácia, acorre de vez en
cando, sobre todo e momentos
nos que baixa a contratación
pública", pero pontualizou que
"a Xunta non as aceita nunca".
Fraga tamén asegurou que,
cando Cuíña puxo no seu coñecimento o altercado con Martínez Núñez, aprobou "a sua
conduta de reducirlle obras a
determinadas empresas". Pero
outros departamentos, como o
da presidéncia, dirixido por Do'siteo Rodríguez e o de Economía, por Xosé António Orza ou
o de Turismo, Pérez Varela, se. guiron tendo uilha intensa relación coas empresas de Martínez Núñez e contratándolle
obras. As afirmacións de Cuíña
de que "eu non pasei polo aro",
·foron interpretadas por alguns
conselleiros como unha acusación velada.
Martínez Núñez non só contratou obras para a Xunta, senón
qu e a rr e r~ ouv ~ , P ou s ~d a de
Portomarín, despois de facer as

obras e amoblala ao seu xeito.
Tamén lle alugou á Xunta en
Madrid a sede provisional na
rua Serrano, mentres non mercou o Governo galego o casón
de Amenzua.
Se Fraga segue a exculpar a
Martínez Núñez, sacándolle
trascedéncia ás ameazas e ao
rebúmbio do despacho do conselleiro, agora trata tamén de
desmarcarse do empresário
berciano. O que hai só un ano
era "un bo amigo, dilixente
empresário, un dos máis im.portantes de España e bo galega de Ourense", agora afirma que apoiou ao conselleiro,
con anterioridade, para qu'?
non se lle deran obras. E
máis, nega calquer tipo de relacción persoal de "tipo especial" con Martínez Núñez. lso
sí, recoñece que asistiu ao casório dunha sua filla en Ponferrada (maridada cun curmán ,
xa falecido, de Ana Botella, a
dona de José. Maria Aznar) e
de que se pon ao teléfono
can do o chama. Fraga tamén
negou que Martínez Núñez fi nanciase ao PP . .1
,
''

As relacións co PP berciano
Martínez Núñez ten unha relación especial con moitos políticos do PP leoneses e castellanos . entre eles o deputado
Juan Morano, fichado por Aznar
despois de ser, durante 16
anos, alcalde da capital leonesa
con diversos grupos. O actual
presidente da Junta de Castilla
y León, Juan José Lucas, que
tamén asistiu ao casório da filla
e a algunhas comidas máis do
empresário; o alcalde de León,
José Maria Amilíbia e, sobre todo, a conselleira de economía
de Castilla e León, Isabel Carrasco, que acude habitualmente á sua casa de Sanxenxo e
usa profusamente o helicópero
do empresário. Fraga e Martínez Núñez comparten outros
amigos como o alcalde de Molinaseca, José Arias Miñambres,
ou José Prada, de Cacabelos, o
primeiro dono de Frimols e o
segundo de Prada a Tope. Con
todas estas persoas está moi
relacionado o comunicador e
empresário Luis del Olmo, que
fixo unha encendida defensa.de
1
Martínez Núñéz. •
·~
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Manteñen oresto do acordo programático
ainda que minimizan opeso político dos seus sócios

O PSdG·PSOE négase a concorrer ao
senado con EU por medo a perder escanos
. . A. EIRÉ

dir en solltário ao Senado, negándolle a posibllldade da Esquerda Unida de realizar unha
candidatura conxunta, como
acordaran noutras 27 circunscrlpcións eleltorals nas que o
PP ven obtendo maioria eleit~
ral. Pérez Tourilio afirma que
"o acordo non engadia nada
novo polo pouco peso de UE",
e Pena Rei di que ainda hai
tempo para rectificar as listas.

O problema estaba na configuración das próprias listas, onde
os candidatos deben de figurar
por orde alfabética. Segundo o
pacto para o Senado suscrito
por ambas direccións en Madrid,
o PSOE tiña que renunciar a un
candidato por província, men tres que EU desbotaria dous. Os
descartes farf anse por orde alfabética, polo que os eleitores, en
Lugo, onde IU reclama con máis
insisténcia o acorde, atoparíanse con Carlos Dafonte (EU) como primeiro candidato, seguido
de Lago Lage e Elena Prieto
(PSOE) . O cabeza de lista e,
polo tanto, quen teria máis posibilidades de sair elexido, seria
Carlos Dafonte.
Tampouco Anxo Guerreiro estaba moi conforme con este acorde, pois 6U acadaria un maior
protagonismo que as suas siglas
EdeG. Guerreiro considera que
os seus antíguos compañeiros
tañen moito menor peso ca el e
sairian beneficiados, mesmo
arrecantando aos seus na campaña. Esquerda de Galícia ten
pactado o facer unha campaña
conxunta co PSdG-PSOE, aparecendo Guerreiro nos seus mitíns estelares e, por outra banda,
. facer tamén roldas de prensa e
reunións nas que se pedirá o voto para os socialistas.
Por outra banda, no PSdG
PSOE botaron cantas e comprobaron en que un acordo para o
Senado "non influirla para nada
no reparto de escanos polo pouco peso eleitoral que ten EU".

5

Os irreversíbeis impactos meio ambientais que provocaría o
aproveitamento hidrolóxico de Sela no ria Miño e no seu entorno levaron á Secretaria Xeral do Ministério de Meio Ambiente a denegar definitivamente o proxecto de construción
da presa. O informe de impacto ambiental publicouse no.
BOE e a decisión do Meio ambiente é firme. Ademais, no
estudo de imp·acto ambiental descobriuse que o encaro estaba sobre unha falla xeolóxica activa e a tendéncia actual
da xeoloxia dá máis importáncia aos antecedentes dunha
obra desa magnitude. Con esta decisión evitarase regular
23 dos últimos 80 quilómetros dQ Miño que quedaban en
estado natural. O acordo pon fin a un convénio asinado entre as ditaduras de Franco e de Salazar para facer unha
central hidroléctrica 110 Miño, proxecto que mantiveran Fenosa e Electricidade de Portugal mália ao cámbio da conxuntura política. As organizacións ecoloxistas das duas
bandas do Miño celebraron o desbotamento deste encaro.•

Admitido a trámite o recurso en contra
da refonna dos Estatutos
que pennite a reeÍeición de Meilán Gil

Na Galiza, o PSOE decidiu acu-

Emílio Pérez Touriño tivo que dar
marcha atrás no intento de aplicar o pacto suscrito por Francisco Frutos e Joaquín Almúnia. Os
candidatos ao Senado do PSdGPSOE, un en cada província. que
tiñan que abandoar o seu pasto
nas listas para darlle entrada a
un de Esquerda Unida, negáronse. Tamén se negaron os cabeceiras de lista á cámara alta, entre eles González Príncipe, porque aliaban perigar o seu escano
a favor dos candidatos de EU. A
maioria da dirección apoiounos
considerando que se podía dar
de novo a circunstáncia das eleicións autonómicas de 1997 cando lle ºregalaron" duas actas a
Anxo Guerreiro, "sen que estes
aportasen nada".

Denegado definitivamente
o encoro de Sela

O xulgado do contencioso administrativo número 4 da
Coruña admitiu a trámite o recurso en contra da reforma
do estatutos da Universidade da Coruña aprobada o
pasado dez de Novembro. O grupo de profesores que
apresentou o recurso denúncia que a reforma non obtivo
a maioria de votos necesárta; porque-s-6-contocrco aporode 148 representantes, dos 300 que compoñen o Claustro
da Universidade. A reforma aprobada irregularmente elimina a limitación de mandados para o reitor, decanos de
Faculdade e directores de Escola e abre a porta á
reeleición de Xosé Luís Meilán Gil como reitor.

Folga xeral en Tui
en Cipoio aos traballadores de Gesru&&er

Emift0 Pérn Touriño.

A. PANARO

Ante esta análises decidiron
convencer a Madrid para que
os deixase ir por libre.
Pero desde EU insisten. Asi o
seu coordinador xeral, Manuel
Peña Rei móstrase disposto a
seguir negociando ainda que as
listas estañan xa pechadas e,
aproveitando o periodo de reclamacións, conseguir un senador
por algunha província. Desde EU
queren Lugo, onde teria posibilidades de sair elexido Carlos Dafonte, secretário xeral do PCG.
Precisamente, Dafonte foi un
dos máis críticos con este acorde e, agora, despois de firmado,
considera que "os pactos están
para cumprirse e, EU está disposta a cumprir a sua parte". Pota sua parte, o cabeceira por Lugo ao congreso por EU , Carlos
Anxo Portomeñe, calificou aos
socialistas de "infantís" e de non
importarlle nada os contidos, senón unicamente os deputados.
Alguns sectores de EU están
barallando a posibilidade de retirar a sua lista eleitoral ao final
da campaña para darlle o voto
aos socialistas, se estes lles
conceden un pasto de saida, o
de Lugo, para un senador. No
PSdG-PSOE seguen a botar
cantas e a ver se lles cadran os
números. Pero teñen medo de
que moitos dos votantes de EU
se inclinen logo polo BNG. O
pacto ainda seria máis perxudicial para os socialistas. O secretário de organización de EU,
Emílio Bellas afirmou que en
Pontevedra o PSOE pode perder o seu escano no senado en
favor do BNG.
.

• j

'

O acordo programático
Pérez Touriño afirma que "o
aéordo para o Senado non engadia nada novo" e que o importante é o "acorde programático, que se basea nos piares
de elaborar propostas conxuntas e favorecer a investidura de
Joaquín Almúnia". Para Touriño o importante é "mobilizar o
voto de esquerda e, aqui, EU
non engadia nada. O pacto só
se debia de aplicar alí onde se
puidese alterar o resultado, o ·
que non é o caso galega". Touríño négase a negociar as listas
durante o periodo de alegacións, "porque do que estamos
a talar é do Governo de España
e non doutra cousa".
Mália ao pouc;o caso que desde
o PSdG-PSOE lle tan a EU, Manuel Peña Rei afirma que ainda
hai tempo para rectificar. Afirma
que ainda non deu talado con
Pérez Touriño porque ''tiña o móvil desconectado", pero Portomeñe afirma desde Lugo que ''Touriño non quixo respostarlles".
Peña Rei segue a defender o
pacto ainda que non teña virtualidade na Galiza, "por ser un
acordo programático moi importante para España", e proponlle
a Pérez Touriño "aparecer xuntos na prensa para defender o
pacto e asi evitar a sensación
de que existe unha fenda entre
ambas organizacións". Doutro
xeito, segundo Peña Rei, o máis
beneficiado vai ser o BNG. Tamén afirma non sentirse despreciado polo PSdG-PSOE porque
"levamos moitos anos e sabemos a forza que ternos".•

A vila de Tui voltou sair a rua como xa fixera en Novembro
de 1998 para apoiar aos 190 traballadores de Gesrubber,
_cuxos postas perigan polo peche da fábrica. O comité de
empresa convocou unha folga de vintecatro horas durante
o Mércores 9 de Febreiro, culminando a xornada cunha
manifestación que partiu na tarde da Avenida da Concórdia. O comité de empresa mantivo un peche nas dependéncias do concello desde o 12 de Xaneiro, ao que se uniron outros traballadores de Gesrubber o mesmo dia da taiga. Tanto o grupo municipal do BNG como o PSOE apoiaban este paro. O Xoves 1O de Febreiro o comité de empresa tiña previsto unha reunión na Consellaria de Xustiza. •

A FPG apresenta candidatos e

Primeira Linha abstense
Darlo Xohán Cabana, por Lugo, Xosé Guerreiro, pola
Coruña, Xosé Luís Méndez Ferrin, po_r Ourense, e Mariano Abalo, por Pontevedra, encabezan as listas da FPG
para as vindeiras eleicións xerais do 12 de Marzo. As
candidaturas foron apresentadas o Venres 4 de Febreiro
en Vigo. Os responsábeis da FPG sinalan que non aceitan o marco constitucional e que, sen embargo,
apreséntanse a estes comicios "coa intención de
denunciar un estado de causas que consideramos
como unha auténtica vergoriz~ histórica, dado a
dexeneración política, os amaños policiaco-xudiciais e
os níveis de corrupción en que a clase dirixente está
permanentemente instalada". O programa que apresentan fundaméntase en dez pontos, que propugnan o socialismo, a independéncia, a retir~da do Estado español
da OTAN e da UE, políticas dirixidas á mulle~ e á
. mocidade, defensa dos sectores económicos básicos, e
reagrupamento de presos.
Por outra parte, Primeira Linha anúncia que vai apostar
durante a campaña pola "abstención activa". Rexeita votar ao BNG porque "significa apoiar a Joaquín Almunia
para presidente do Governo español" e coida preciso ·
"boicotar activamente todas as candidaturas espanholas
e espanholistas no mead amente a do PP e a do PSOE".•

OValedor insta
a trasladar as liñas de alta tensión
O Valedor do ·Pavo pediu á Consellaria de lndústria o
traslado "das actuais liñas de alta tensión que atravesan núcleos residenciais" a outros corredores eléctricos xa existentes ou de nova criazón ou que se soterren. A petición do Valedor está referida a un caso no
· concello de Arteixo pero tamén serve para outros coñecidos casos. A razón aducida por Xosé Cora é que
hai que aplicar medidas de precaución ante os estudos
que sobre a saúde está a emprender a Unión Europea.•
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OPtNIÓN

A MENSAXE CRUCIAL

A FOLGA ESTUDIANTIL
DO 26 DE XANEIRO

FRANCISCO RODRÍGUEZ

O grande reto da sociedade galega, cada vez
máis consciente neste aspecto, está en refor,
zar os mecanismos para que o noso país pese
rnáis no Estado Español. Noutras palabras, a
grande deficiéncia está no carácter marxinal
da nosa realidade, na aplicación de deseños
externos a Galiza, que nen a respeitan nen a
teñen en conta nas suas necesidades. Certa,
mente que o peso non é só unha cuestión
política; tarnén é cuestión económica e de,
rnográfica. Pero na releváncia da presenza
política própria está un dos instrumentos in,
dispensábeis para podermos equilibrar un
balanza hoxe por hoxe ~oi negativo.
Se analisamos os catre anos·da última lexisla,
tura, na que, por vez primeira, o nacionalismo galego tivo presenza no Congreso dos
Deputados, é fácil decatar-se de que, tamén
por vez primeira, Galiza e os seus problemas
existiron no debate
parlamentar. Hai, pois,
unha clara ecuación
entre nacionalismo ga,
lego e garantía de non
estarmos ausentes. Pero
é máis, non se trata só
de presenza, senón de
corno esta presenza incide no comportamen,
to doutros, sexa o Governo do Estado, sexa o
Govemo autonómico,
sexan os partidos sucur,
salistas que actuan na
Galiza. Está claro que,
no contraste, na información, no debate, está
a condición para que non se podan conducir
con arrogáncia, desprezo e indiferenza coas
que podian facé-lo até 1996. Por outra parte,
non se pode desdeñar a importante incidén,
cia na rnentalidade colectiva da Galiza e, xa
que lego, na sua opinión pública, desta nova
dialéctica política. Sen dúbida, reforza a auto,estima, a consciéncia sobre a nosa situazón
real e a necesidade de termos outro papel no
Estado, a sensibilidade reivindicativa perante
tantas deficiéncias que padecemos e perante
tanta inxusta incomprensión mesmo sobre as
nosas potencialidades, moitas xa realidades,
para producir e viver do noso traballo.

un sistema económico~social imperante que
consideramos inxusto.

É o que tentamos transmitir no noso progra,
rna cando afirmamos que unha perspectiva
galego do Estado e do mundo é hoxe "optar
pola única política realmente progresista,
pola única política capaz de servir a Galiza e
ter unha perspectiva do Estado Español re,
almente solidária". Engadiriarnos que tarnén
é a única forma de sermos pragmáticos, uti,
litários. Se algo se rnoveu na Galiza que ti,
vese. a ver coas competéncias do Estado, o
motor estivo no nacionalismo galego e, de
forma particular, nas suas actuacións no
Congreso. Recomendo a leitura de todo o
programa do BNG para a próxima lexislatura e, concretamente, o seu apartado III adi,
cado a "A presenza do BNG nas Cortes".
Pode,se comprobar a nosa utilidade no te,
rreo das "pequenas
conquistas" ou na mov i men tac ión
para
achar solucións a moitos problemas, mália
non fosen os estruturais, polo de agora.

'A representac1on
.,,

de Galiza debe correr
por conta dun grupo
parlamentar que actue
como tal grupo galega
no eongreso ''

Estan-se a esvaer os prexuízos sobre a nasa
incapacidade para valer,nos por nós e apre,
sentar-nos como tais en toda a parte. Acon,
tece, ademais, que a nasa singular situazón
de marxinalidade dentro do Estado está a ser
canalizada através dunha alternativa política
que manexa unha clara dimensión internacionalista, isto é, claves interpretativas sobre
a situazón mundial sustentadas en princípios
democráticos, anti,irnperialistas e a prol da
imensa maioria da povoación, como corres,
ponde a unha aberra negación/oposición a

M. DEBRAN

A participación da
nasa sociedade ten
que ser cada vez máis
extensa e intensa no
obxectivo de lograrmos peso político. A
ninguén se lle oculta
que, no actual contex,
to, urxe que a presenza institucional do
nacionalismo sexa hexernónica dentro do
país, para poder govemá,lo, e senlleira nas
Cortes do Estado. Quer dicer, a represen,
tación de Galiza debe correr por canta
dun grupo parlamentar que actue como tal
grupo galego no Congreso, para o que de,
bemos obter, como mínimo, os cinco deputados/as que se exixen. Hai que ter pre,
senza no Senado, Cámara que depende da
vontade dos grupos políticos nela repre,
sentados para que teña outra utilidade e
encamiñar,se a ser de verdade unha cámara de representación territorial con presenza cualitativamente diferenciada das
nazóns que hoxe integran o Estado.

Da consecución <lestes obxectivos, e en
compañía doutras actuacións, e sobre de
todo da fidelidade aos intereses do noso
povo, dependerá que se vaia abrindo paso
outra política, nada fácil por suposto, a de
termos o protagonismo que necesitamos
para enfrentar as nosas necesidades de to,
da orde e contribuírmos para a configura,
ción dun Estado español realmente democrátiee, nun cont-exto- internacienal
máis xusto.•

O 26 de xaneiro último os estudiantes do
Ensino Secundario volveron facer folga para reclamar da Administración que se dean
máis clases en galega nos institutos. A fol,
ga, que en canto á incidencia foi un éxito,
convocouna a Plataforma do Alumnado
pola Galeguización do Ensino Medio, formada por varios colectivos de estudiantes
deste nivel. Sen embargo rnoitos profesores
non se deron por aludidos e, que saibamos,
a Administración carece dun plan para animales a defende-lo galego desde a tarima.
• CRÍTICAS AOS ESTUDIANTES POLA
FOLGA. Por estaren en galego non oficial

l

os carteis e a propaganda da folga, e por facer esta en período preelectoral, algún
profesores dixeron que os estudiantes debf,
an estar manipulados por políticos lusistas
e semilusistas, pois o galego que se explica
nos institutos é o que se escribe conforme
ás normas oficiais da Real Academia Galega / Instituto da Lingua Galega. Porque en
ningún país do mundo se vai nin se pode ir
contra as normas oficias dun idioma. Por
iso os lusistas e os semilusistas están crean,
do unha gran confusión na ortografía do
galego, que o prexudica gravemente e é un
pretexto para que os estudiantes e moita
xente abandone o estudio da nosa lingua.
Pero a maioría dos estudiantes da devandita
folga non teñen nada que ver con estas lior,
tas, que só ocorren no noso país, pois eles
limitáronse a pedir máis clases en galego. O
que pasa é que a situación deste é de tal
abandono que se os estudiantes se desmar,
casen dos lusistas e semilusistas non terían
quen lles botase unha man nas súas reivin,
dicacións, porque os outros galeguistas son
uns deixados, ou deitana rnarela co poder.
T amén houbo profesores que dixeron que os
estudiantes ían á folga sen saber por qué, por
non teren afuda a conciencia ben desenvol,
vida. Pero estes demostraron seren máis
conscientes cós seus críticos, que teñen a súa
conciencia anubrada pola castelanización.
• ÜS ESTUDIANTES SABEN BEN O QUE
QUEREN. Os estudiantes fixeron o que de-

bían facer sabendo o que querían, pois a
penas reciben máis clases en galego cás dos
profesores desta materia, ós que ven coma
vaqueiros solitarios do ensino do galego.
Desde os seus pupitres, os alumnos teñen o
desagradable privilexio de vivi,la decadencia
da nosa lingua, e de ver como esta recibe pe,
or trato cás estranxeiras, por dispoñer de me,
nos medios -e prestixio ca elas, para vergoña
do noso ensino. Os estudiantes saben por ex,
periencia que os institutos son eficaces para
castelanizar e non para galeguizar, polo que
xa fixeron folga o 1 de decembro de 1999.
E a Reforma fíxoos espectadores e actores
dunha gran farsa consistente en estudiar
gran cantidade de materias interdisciplina,
res sen usa,lo galego para nada nelas, cando
este tiña que se,la materia interdisciplinar
número un, na que se ensinasen as demais.
Polo tanto, sobran razóns para afirmar que
os estudiantes se moveron na devandita
folga por experiencia propia, é dicir, por
sentido común, e non manipulados por
xente de fóra do ensino.
•

POLÍTICA LINGÜÍSTICA E ENSINO. A

Constitución discrimina o noso idioma con
relación ó castelán por non declaralo obri,
gatorio coma a este, a pesar de que o galego
é a verdadeira lingua de Galicia. Polo tanto,
a Constitución condiciona a política lin,
güística, e por iso os españolistas non que,
ren cambios constitucionais. Pero esta non

é razón para non promove,lo galego ó lugar
que lle corresponde como prirneira lingua
do noso país. Os bascos e os cataláns teñen
a mesma constitución ca nós e están salvan,
do con éxito as súas linguas do exterminio.
E se a dereita galega no poder non fai o mes,
mo, non é porque non o pidan as circunstancias senón porque non é nacionalista.

A nova Lei de Normalización Lingüística de
1983 establece como maneira de proceder, e
meta utópica a conseguir, que o galego e o
castelán e usen ó 50%. Neste principio ba,
séase o chamado bilingüismo harmónic ,
que reflicte a malicia do lexislador. Pois CD'
mo o castelán part dunha ituaci n d gran
superioridade con relación 6 galeg , e te
pr cisa moita máis atención para poder re,
montarse, ben entendido que a uperiorida,
de do castelán bre o galego é s6 política.

É certo que o bilingüi mo harmónico ata
agora evitou os conflicto entre o galega e
o castelán, pero a base de acabar co gale,
go, que cada vez se fala menos. Desde o
punto de vista do ensino, o bilingüismo
harmónico é de harmónico e e tridente,
ademais de se, la porta falsa para risparse
por ela o profe orado e pañolizador, en
dar unha triste clase en galego.
Por iso non é estraño que os estudiantes, ó
ve, la postura reaccionaria deste ector do
profesorado, propia da sociedade predem°'
crática, comecen a reivindica-la nasa lingua
nun intento claro de romper coas xeracións
anteriores, que son as que no fondo non es-tán polo galego, por mais que o disimulen.
Actualmente o galego estúdiase no institu,
tos, dos que case tódolos profesores fixeron
cursos de lingua galega pagados pola Xunta
(dos que se aproveitaron para xuntar méri,
tos e ascender). Pero a maioría do alumnado e profesorado non fala o galego. Lévano
na cabeza coma un compañeiro mudo, CD'
ma e fo e unha lingua morta, igual que
cregos de antes levaban o latm.
• ÜS ESTUDIANTES TEÑEN RAZ N N
QUE PIDEN. Polo tanto, é razoa le r clam r

que no Ensino ecundari . d an mái cla,
ses en galego, o que equivale a pedir u
profesores o falen para qu
alumn
dan falalo tarnén. E é xu to ue 11 pida
ós profesare que abandonen a pedag xfa
consistente en invema,la Lingua galega, e
trat , ara
ma e dun animal pcrigo o
deixarlle o carn libre ó castelán.
¿Non se decatarán os profesore que n n
dan as clases en galego de que ele on, an,
te os ellos dos seus alumnos, que foron á
folga, os principais culpables da morte da
nosa lingua? Se os alumnos foron á folga,
foi porque lles gustaría que a relación d
profesorado coa lingua galega fose outra.
Na súa reclamación, os estudiantes merecen o apoio da sociedade galega, xa que a
lingua dun país é un dereito colectivo,
non só individual, aínda que a Constitu,
ción española non o queira, inxustamen,
te, recoñecer, e haxa pais que, tamén in,
xustamente, non queiran o galego para os
seus fillos.
As novas xeracións son a única esperanza
para salva,la nosa lingua. Se elas fallaséh
nesta nobre empresa, por caer nos erros e
esquemas ideolóxicos das anteriores xera,
cións, Galicia perdería o seu valor espiritual máis sagrado, o lazo que nos une como
pobo, que é a lingua; e con ela, a identida,
de. Destrucción do noso ser que buscan os
españolistas.•
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Oconselleiró apresentaba os resultados do dispositivo de control do 'efecto 2000' na Xunta

Pita chámalle á oposición 'aves carroñeiras'
por pedir explicacións do caso Cuiña

Os argumentos esgrimidos
polo deputado do PP, Roberto Castro, para rexeitar as
emendas apresentadas polos grupos da oposición ao
proxecto de lei de Cámaras
Agrárias, negaba, de feito, a
dese tema". Pala contra, definia a
comparecéncia do conselleiro cautilidade non xa do debate,
mo "pornografia política".
senón mesmo da institución
parlamentária. O deputado
popular adiantaba, desde o
Desde o grupo mixto, a airada
princípio, que "non vai haber
reacción de Pita levaba a Guerreiro a asegurar que a mellar
moitas surpresas con este
mostra de "solidariedade ciernodeba~e" e aseguraba que "as
crática con Guiña" seria dar consuas emendas non van presperar porque hai un grupo
tas na cámara das ''tramas mafiosas que hai detrás" e explicar
maioritário que aproba a lei".
as implicacións e repercusións
Só lle faltou dicer que fóra
do asunto "no eido político". Pala
unha parda de tempo para
os representantes da oposisua banda, Xosé Luis Médez
omeu, es e as 1rass~o~c,....-1a~
1s- --~
c"""'
1o""""n~q
=u
~e~,~s=
e=
q=
ue
=r~
• .,..,.1e=ra=n~o-~ex=---tas criticaba a Pita por alcumar á
to.•
oposición de "carroñeiros" mentres que se calaba que tras do
asunto Guiña se agacharan os
"amigos de tal ou cal construtor''.

-0- PAULA CASTRO

O "asunto Cuiña" provoca reaccións pouco decorosas no
PP. Polo menos, asi se manifestaron os seus alporizados
compañeiros de partido, encabezados polo conselleiro de
presidéncia, Xaime Pita, no pleno do parlamento. Todo comezou cando, desde a oposición,
o portavoz do BNG, Alfredo
Suárez Canal, negábase a debater sobre o "efecto 2000" e
pedia, na sua vez, explicaclóns ao governo, sobre o
asunto Cuiña. Frente a esta
demanda, Pita acusaba a Suárez Canal e á oposición ao completo de "aves carroñeiras".

O Consello de Cantas

"Non se ten nada que talar", aseguraba o conselleiro de presidéncia, para quen a demanda do representante nacionalista era uunha forma de desvirtuar ao sistema
democrático" que mesmo "atenta
contra o estado de direito".
A resposta de Xaime Pita, que
remataba a sua intervención
cun "na vez de demonstrar un
ápice de solidariedade vostedes
veñen aquí como aves carroñeiras ", derivaba nunha reacción
en cadea dos portavoces dos
grupos da oposición e comentários alporizados a modo de sordina nas bancadas do PP.
Estes comentários poñian fin a
unha comparecéncia, a petición
própria, do conselleiro de presidéncia através da que quería
amasar a eficácia do seu departamento polo dispositivo de control despregado, entre a noite de
fin de ano e o dia 3 de Xaneiro,
para minimizar ou evitar as posibeis repercusións do "efecto
2000" na administración.
Probabelmente, esta comparecéncia non se teria producido, polo menos, a petición do conselleiro se ao final, o chamado "efecto
2000", tivese os catastróficos resultados anunciados a bombo e
platillo através dos meios de comunicación. Pero non pasou nada, de modo que Pita saia ao estrado para gabarse precisamente
diso. E o escaso calado político
da sua intervención era tan evidente que até a maior parte dos
deputados do PP abandonaran a
Cámara para ocupar as primeiras
filas da cafetería á busca dun reconstituinte almorzo.

Pornografia política
Por iso, Suárez Canal comezaba
o seu turno de intervención desde o seu escano "porque non
queremos contribuir a colocar no
ridículo máis espantoso a esta
cámara". Lembraba que o conselleiro xa comparecera en comisión parlamentária para loubar os
resultados dese dispositivo de
control e criticaba ao executivo
por sair a dar cantas, de novo, do
efecto 2000, "unha tomadura de
pelo", mentres que o presunto in-

lnutilidade
do parlamento

Pita MgUe a representar a cara 5efvaxe do PP na Parlamenta.

tente de asasinato dun conselleiro, non provocaba sequer unha
declaración oficial diante do ple-

A. PANARO

no. A demanda de Suárez Canal
era ben concreta, "coñecer os dados de índole política a respeito

Para calmar os ánimos e resituar o tema, o conselleiro de
presidéncia desdicíase e aseguraba que "utilicei a palabra gorro" na vez de non se sabe moi
ben que outra. Ademais: aproveitaba para rematar coa sua
comparecéncia sen volver mentar ao seu compañeiro de partido e de governo, se cadra para
tratar de esquecer o acontecido
e dábase por satisfeito asegurando que o siléncio dos nacionalistas a respeito do tema
do efecto 2000, "demostra que o
fixemos ben". Unha subtil forma
de gardar no fundo do caixón un
asunto ben distinto.•

Os traballadores das cooperativas agrárias non teñen recoñecido odireito avoto

O PP paralisa as eleicións no agro
cun novo proxecto de lei
As eleicións a cámaras agrárias debían terse producido hai
máis de tres anos, lago de que
se aprobara no Parlamento a
lei pela que se regulamentaba
o proceso. Pero o PP foi retrasando a convocatória até hoxe,
argüindo as máis diversas desculpas e mesmo responsabilizando ás próprias organizacións do agro. Cando xa se lle
acababan os argumentos, o
governo sácase un novo proxecto de lei que modifica mínimamente o anterior e volve paralisar o proceso. Segundo a
oposición, asi seguirá ocorrindo até que os populares teñan
garantida unha maioria no agro
para o seu sindicato afín, Xóvenes Agricultores.
A aprobación do novo texto proposto polo PP, non garante sequer que se vaian celebrar en
breve as eleicións a Cámaras
Agrárias. Até o de agora e amparándose na lei anterior, o governo foi retrasando a convocatória e mantendo critérios semellantes, o podará seguir facendo
até que decida o contrário.
O proxecto de lei apresentado

fai depender o direito de voto a
que os labregos se transladen
do seu concello ao local das
cámaras agrárias provinciais ou
ás delegacións provinciais da
consellaria de agricultura para
censarse. Un procedimento
cuestionábel do ponto de vista
democrático tal e como puxeron de manifesto os representantes da oposición.
Para Alfredo Suárez Canal, poderia ser mesmo "anticonstitucional" que se faga depender o
censo dos próprios votantes.
Unha apreciación semellante á
que facian tanto o socialista
Francisco Sineiro como o representante do grupo mixto,
Xosé Manuel Pazos. A lei tamén especifica que, no caso
das cooperativas, tañen direito
a voto os representantes xurídicos, non as persoas físicas. Un
xeito de excluir, de facto, aos
labregos que traballan en elas.
Ao tempo, responsabiliza ás organizacións agrárias de organizar as Xuntas Eleitorais e mesmo de escollar, de cómún acorde, aos xuristas "de recoñecido
prestíxio"-que as compoñan.

non conta
Os informes do Consello de
Cantas verificaban as críticas
realizadas polos profisionais
da Sanidade Pública, o próprio presidente do Coléxio
Médico de Galiza e os grupos da oposición, a respeito
das Fundacións. Pero os argumentos de uns e outros,
en contra desta fórmula aplicada pola consellaria de Sanidade non teñen amáis mínima repercusión. O próprio
conselleiro asi o demostraba
asegurando que "por mofto
que o Consello de Cantas
opine en contra das Funda- cións, mentres a lei o permita,
nós seguiremos adiante. Se
eles din que non é beneficioso para os cidadáns, nós opinamos que si". Esqueceu engadir o retrouso: "e ponto".•

Esta abriga, que xa se recollia
no texto anterior, foi un dos
principais argumentos para o
governo non convocar as eleicións con anterioridade. Algo
que seria impensábel no caso
dunhas eleicións xerais, autonómicas ou municipais.

Garantir a maioria
Segundo Suár~z Canal, trátase
dun proxecto de lei "que toma a
choteo" a actividade lexislativa
do Parlamento. Unha lei que se
cria "para non cümprir a lei".
Para o representante nacionalista, de fundo do que se trata é
de retrasar a convocatória de
eleicións até que non se teña
garantida unha maioria de votos para "o seu sindicato afín,
Xóvenes Agricultores".
Só asi se explica, o representante do BNG, que máis do
50% das subvencións outorgadas directamente ás organizacións agrárias foran parar a este sindicato e que unha parte
importante das restantes se dirixiran a convénios asinados a
entidades como Silvanus e cu-tras relacionadas ca PP.•

XoséDiaz.

Proibir o
'guerreiro do antifm'
Sobre AsTANO segue pesando a proibición de construir
barcos. Unha situación paradóxica para o deputado do
BNG Xosé Díaz, que non se
explica como se poden argüir
cuestións de mercado para
explicar esta negación dun
direito que defenden os mesmos que aplican esa proibición. "Se se di que o mercado é libre e eu monto un
quiosque, como me van dicer
que podo vender todo tipo de
chistes agás os do guerreiro
do antifaz?". Ninguén respostou a tan simple pregunta. •
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A rebaixa obscila entre o 19, 13 e o 30 % e só se circunscribe a Rancie e ao treito de Pontevedra a Vigo.

AN.T.

/
Emprega amedida para pedir ovoto e
aumenta aconcesión mentres prepara aprivatización

OGoverno rebaixa as peaxes da A·9 e

promete supresións se gaña as eleicións
As rebaixas da peaxe anunciadas polo Governo central
despois do último Consello
de Ministros provocaron o rexeitamento de todos os sectores que demandaban a supresión do canon en vários dos
tramos. O ministro Mariano
Raxoi rematou de dar tintes
eleitorais ~o anúncio ao prometer supresións se o PP gaña as eleicións. Mentres o Executivo de Aznar aproveitou a
rebaixa . para aumentar a concesión até o ano 2048, a oposición manifestou o seu temor a
que isto supoña preparar a
privatización da autoestrada.
O Governo central aprobou a
rebaixa das peaxes entre Pontevedra e Vigo e esta cidade e
o Morrazo en porcentaxes que
rondan o 19, 13 e o 30%, pero
rexeitou tomar esta medida
neutro treito onde a demanda
era intensa, como é o da Bárcala na Coruña. Acto seguido,
o Executivo aproveitou. a rebaixa para aumentar até o ano
2048 o tempo de concesión ,de
explotación da autoestrada e
difundiu uns dados de perdas
por parte da concesionária a
conta de· rebaixas anteriores
que xustifican -segundo o Governo- ampliar a concesión 25
anos máis. A hlaiores, outro argumento empregado para o aumento dos anos de explotación
é que no mesmo Consello de
Ministros aprobouse a construción do treito de Ferrol a Fene,
o último tramo pendente para
rematar unha obra que com-ezou en 1973. A gratuidade deste último treito en Ferrol tamén
xustificou o incremento da concesión. Contado, o tramo de
Ferrol a Fene apenas teria uso
no caso de ser de peaxe, xa
que contaría coa alternativa actual, que é a ponte das Pías, un

vial de dous carris por sentido
que privaría de todo tránsito a
unha autoestr~da de peaxe.
Por outra banda, Autoestradas
do Atlántico, S.A., AuoAsA, afirmou que na actualidade acumula unha débeda de 166.000
millóns de pesetas, que se sumará aos 70.000 millóns que
costará o remate da autoestrada e aos gastos financeiros
que X-erarán os investimentos.
AuoASA tamén estima que desde 1988 perdeu 33.000 millóns
de pesetas pelas rebaixas aplicadas ás peaxes-. En opinión
do Governo central e máis de
AuoASA, todos estes custes
xustificarian aumentar 25 anos
máis a concesión de explotación do vial e levar o prazo até
o 2048.
Per.o o aumento da concesión
ten outra interpretación, a xulgar da oposición. BNG e PSOE
temen que se produza unha
privatización. Os socialistas vigueses estimaron que o acorde
do Governo xerará "un pelotazo" que estimaron en 207.000
millóns "de benefícios impróprios" a costa dos contribuintes. Existe o temor entre os
partidos da oposición a que o
Governo privatice AuoAsA -na
actualidade en poder da Empresa Nacional de Autoestradsas, ENA- en favor dalgun grupo empresarial co que teña
sintonia política, como sucedeu
en vários casos de privatización, casos que lego deron lugar a operacións como as
"stock options" na Telefónica.
A decisión do Governo central
de ampliar até o ano 2048 .a
concesión da explotación do vial
motivou que o Concello de Vigo
estude a apresentación dun recurso contencioso administrati-

vo que anule o decreto governamental. "A rebáixa é a ~todas luces insuficiente e non xustifica
unha prórroga destas características'', dixo o alcalde de Vigo,
Lois Castrillo (BNG).

Clave eleitoral
A clave eleitoral da decisión
governamental deu dada pola
promesa realizada polo ministro Mariano Raxoi, quen dixo
que no caso do PP gañar as
eleicións do doce de Marzo o
Executivo eliminaria a peaxe
no treito de Rande, ademais de
rebaixar máis alguns tramos.
Raxoi non aclarou se as promesas incluían ao treito de
aceso á Coruña, na actualidade única peaxe existente nos
acesos ás cidades ou as suas
circunvalacións.

Á promesa de Raxoi dalgunhas
supresións a cámbio de votos,
súmase a premura coa que AuDASA aplicou a rebaixa, dando
un cariz ainda máis eleitoral á
medida. A compañia concesionária non agardou á publicación das novas tarifas no Boletin Oficial do Estado e o Martes oito de Febreiro publicou na
prensa o cadro de prezos recén aprobado.
Se a Plataforma Antipeaxe do
Morrazo criticou que non se producise a supresión do canon por
cruzar a ponte e anunciou que
nas eleicións xerais pedirá que
non se vote ao PP, os alcaldes
deste partido no entorno do Morrazo, pero tamén neutras localidades, manifestaron a sua convicción de que non haberá problemas para que se eliminen algunhas peaxes. Estes rexedores
non explicaron porque destas
non se acordou esta medida e só
houbo pequenas rebaixas. •

Manuel fraga.

Un favor
aoPP
A Xunta e o PP deberian dár,
llelas grácias ás Xuntas Eleitorais pola proibicion de difundir
o panfleto oficial sobre a déca,
da de governo de Fraga, di Xan
Soto nas páxinas de EL
PROGRESO. ''De feito son eles
oo máis beneficiadoo pola proi,
bidón, pois ben certo é que o
secuestro da publicación, ainda
que chegue tarde, halles evitar
a vergoña de se sentir protagonistas dun dos episódioo máis
penosos da história universal
doo lambecús. Nen nas sarrapias
máis repugnantes pode imaxi,
narse tanto servilismo. Aqui, si.
O peso da cultura xacobea e o
culto ao Apóstolo nótase en
que o ofício de turiferário é de
tradición anterga e calquer es,
cusa é boa para darlle ao bota,
fumeiro e incensar o tabemácu,
lo. No meu buzón, coma no de
tcxl.o filio de veciño, apareceron
estas follas de xabrón e a sua
leitura ao chou confirmounos
na opinión de que os lambecús,
coma os muñidores eleitorais e
os vendedores de motos, debe,
rian acreditar un mínimo de
competéncia. Non negamos
que nos últimos dez anos Galiza
avanzou o seu e situouse por fin
no mapa. Orabén, discrepamos
dos que, arroubados pola narco,
se loamiñeira, proclaman que
Galiza non existia até non che,
gar Fraga á presidencia da Xun,
ta. Calquera dia chégannos con
que a muralla de Lugo foi obra
dos rapaces de Nuevas Genera--

dones.+

Crónica de
Zarabanchel
A revista GAM publica a

testemuña dun empregado da
empresa Zara co título
Benvidos a Zarabanchel. "Son
as oito do serán cando entras
apurado no estacionamento
da nave de Sabón. Sabes a
que hora entras pero non
sabes a que hora sairás.
Empeza o festival. A partir
de agora o traballo será
vertixinoso e nunca se sabe a
que hora rematará todo. Tes
unha barra chea de roupa e
comezas a duchar (lér o
código de barras das prendas
unha por unha) todo o
rápido que podes. O xefe de
equipa corre dunha parte a
outra a meter presa. Tres
horas máis tarde segues
duchando e pechando vultos,
ainda que as barras seguen
ateigadas e os troles non
paran de baixar. Estás
incómodo, tes pouco e pazo
a roupa dá moita calor. A
nave ten unha uperffcie de
50 campos de fútbol pero as
mesas de facturación están a
rebordar. Serán as ei cando
nos deixan ir. O retén, con
sorte, sairá ás oito ou ás
nove. Fas cantas
mentalmente: se cadra
facturaches 3.000 prendas,
unha tonelada de ro upa". •

Belixeráncia e
deslealdade
Xesús Vega escrebe revista
INZAR RA.zóNS un artigo

sobre o comportamento dos
dirixentes socialistas no
Concello de Vigo, titulado

Entre a belixeráncia e a
deslealdade . "Aparentemente
a experiencia dos últimos
meses en Vigo poderia ser
descrita coma a rechamante
excepción que confirma a
regra do normal
entendemento entre o BON
e o PSOE. Porén, o
comporta.mento do
dirixente ociali tas
vigueses non e pode
entender en ter pre nt
critérios d minante na
evolución do e nxunt d
partido e nas característica
da sua actuación n ám ito
galega. Carla Príncipe u
Francisc Vázquez son
estereotipos político
segregado por un partid
que fixo da obtención e
mantimento do poder un
valor absoluto e afastado da
perspectiva do cámbio social
invocada no ideário
socialista tradicional. Son
representativos tamén,
dunha organización que vive
de costas á identidade
nacional do noso país, que
non fixo nengunha proposta
programática relevante a
respeito da necesária
mudanza no papel político
que xoga a nación galega no
cadro institucional estatal e
europeu. Exemplifican, ao
cabo, as consecuéncias que
se derivan da aceitación e
promoción da lóxica do
localismo e do agrávio
comparativo á hora de facer
propostas pretendidamente
articuladoras da sociedade
galega".•

· GALIZA: ·:
Vostede é un dos mili.tantes
históricos da nova xei ra do
nacionalismo galego ...
Comecei a militar a comezos
dos anos setenta, despois dunha etapa longa na que participei nas loitas universitárias poi a democrácia e a liberdade.
Estiven no xermolo de várias
organizacións estudiantis. Estas inquedanzas e aprendizaxe, combinado cunha maior
formación, tóronme levando
cara o nacionalismo que, daquelas, ainda non era moi asumido e moito menos coñecidas
as suas organizacións. Comprendin que a loita polas liberdades non era algo individual e
que non se pode separar a liberdade persoal das colectivas. Logo, tocoume participar
na posta en marcha de organización s como o SOG ou as
Comisións Labregas.
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Xosé Manuel Rodríguez
'O BNG está especializado en defender opaís'
-0- AFONSO EIRÉ

ENCABEZA A CANDIDATURA DO B.N.G. AO CONGRESO POR LUGO. XOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ É UN "CO-·
RREDOR DE FONDO NA POLÍTICA GALEGA", AO QUE NON LLE GOSTA "APARECER", PERO ASUME "O QUE
DIGA A ORGANIZACIÓN". CONSIDERA QUE, AFEITO COMO ESTÁ O B.N.G. A "DEFENDER OS INTERESES DO
PAÍS" , CAMBIARIAN BASTANTES COUSAS DE TER REPRESENTACIÓN NACIONALISTA POLA PROVÍNCIA DE LUGO.

Traballar polo rural
Cal vai ser o seu campo específico de traballo no Congreso?

Acabada a etapa universitária
vostede volta a Escairón e, en
vez de exercer a sua profesión, convértese en comerciante, algo que non é comun
no nacionalismo daqueles
tempos.

Hai tal divernidade de problemas que os deputados ternos
que especializarnos. Ao ter o
grupo parlamentar vainos ser
máis fácil completar o traballo
imenso que fixeron- nesta lexislatu ra os nosos dous compa- ñeiros. Centrareime sobre todo
nos problemas agrários e nos
que padecen as povoacións rurais, sobre todo da Galiza interior. A nosa eficácia vai permitir dar unha imaxe diferente
deste país cara o exterior. Unha imaxe real na que os graves
problemas non impidan albiscar a nosa imensa riqueza potencial, primeiramente humana,
que é o capital máis importante
desta nación. Nós defendemos
ás persoas, aos galegos, e aos
seus intereses, non as ganáncias duns poucos privilixiados.
Tampouco defendemos un
pasto, Galiza vai por diante.

Decidin quedarme en Escairón,
unha vila moi pequena, renunciado, entre outras cousas, a
posibilidades como a de acceder máis facilmente a actividades culturais ou das relacións
persoais cun mundo que se estaba a abrir a novas experiéncias, a novos proxectos e, tamén, a outro xeito de entender
a vida, que nada tiña que ver
coa sociedade dunha vila pequena como Escairón, na que
nos coñecemos todos e as novidades ou inovacións non están sempre ben vistas. A militáncia política permitiame participar, estar ao dia en todo o
novidoso, desde as ideas á literatura ou á música, poñamos
por caso , asi como ás novas
tendéncias ou movimentos que
se daban moito máis alá das
nosas fronteiras . Polo demais,
seguin, e sigo, mantendo contactos con moitos dos meus
compañeiros universitários, alguns en altos postas de responsabilidade. As cousas vense distintas desde unha pequena vila ca desde unha cidade.

Todos os deputados din o
mesmo, sexan do partido que
sexan. Porque un eleitor ten
que crelo a vostede e non a
Cacharro Pardo, ou a Xosé
Blanco, por exemplo?

Nunca foi mol coñecido de
portas afora da organización ...
Sempre quixen estar nun segundo plano, pero a dinámica
das loitas sociais e da política
obrigoume a exercer cárregos
públicos, coma concelleiro ou
coma alcalde. En 1993 xa participei como candidato a Cortes , empuxado polos compañeiros que consideraron que
podia cumprir o papel que a organización deseñara. O meu
coñecimento do mundo rural,
das suas necesidades, das
suas eivas e das suas arelas, o
meu contacto coa realidade e
co mundo tamén do comércio e
do pequeno empresariado,
avaliaron que é positivo para
que no Congreso, o grupo parlamentar que vamos conseguir,
poda defender axeitadamente
a estes sectores.

Traer e levar información
Lugo é unha provincia con
importantes problemas, entre
eles o envellecimento povoacional e o das comunicacións.
O PP ten nesta ·província os
mellares resultados eleitorais.

fundamental que teñamos información do que se está a lexislar e de como nos afecta,
como tamén o é que ali defendamos os direitos e os intereses dos habitantes de Lugo e
de Galiza. Eu son un dos seus,
nen máis nen menos. Comprom étom e a segúilo a ser e a
pensar nos seus intereses,
que son tamén os meus. Sempre o faen é esa é a miña garantia e a do BNG. Nengun
partido pode dicer otro tanto.
Ademáis ternos alternativas
para o país, alternativas para
Lugo, para problemas concretos e para poéier sair da situación na que ~stamos, situación
que os cidadáns coñecen como a coñezo eu, porque ambos a sufrimos.

A.N.T.

Que pode facer un deputado
do BNG en Madrid por esta
província?
Os do BNG estamos espesializados en defender o país. E algo que ninguén pon en dúbida,
asumido popularmente desde
moito antes de que aumentase
considerabelmente a confianza
eleitoral en nós. Esa defensa
que realizamos en loitas, en
campañas, en manifestacións,
en organizar á xente, e dotarnos de estruturas, desde as
culturais ás sindicais ou asociativas, é a que irnos continuar no Congreso, pero sen re-

nunciar a nada do que viñemos
facendo anteriormente. O contacto dos députados cos eleitore s e coas organizacións de
base é primordial. Pero non
quero facer dicursos fáciles ou
demagóxicos, como adoitan
moitos a realizar nas campañas. Simplesmente con levar e
traer información do Congreso,
o papel dun deputado xa estaria case cumprido. Non se coñece a realidade do noso país
en Madrid. Este descoñecimento levános a que, ainda
que qüixeran resolver alguns
dos problemas, non puderan.
O descoñecimento do rural e

das vilas pequenas é total. A
maioria dos deputados, cando
van "ao campo'', como eles din,
é de paseo, ou en campaña
eleitoral. E hai que ter en conta
que, a maioria da povoación de
Lugo, dun ou doutro xeito, vive
do agro e ten relación con el,
ainda que habite nas cidades.
Por outra parte, aos cidadáns,
aos eleitores, os deputados
que até agora tivo Lugo non é
só que non lle rendesen contas, senón que non lles informan para nada o que se está a
cocer no Congreso, no Gover;
no central ou en Bruxelas. E

Estou seguro de que os eleitores son moi listos e saben a
quen .lles interesa votar, ainda
que, moitas veces o seu voto
non sexa todo o libre que debia
ser. A mediatización, sobre todo no rural, é moi importante e
o cidadán á hora de votar non
pode escapar a esas circunstáncias~ Con elas a costas decide o seu voto. Pero cada vez
dase máis conta a xente que
esas circunstáncias que o mediatizan poden mudar, pode
deixar de ser unha cárrega, e
deciden con máis liberdade.
Levo toda a miña vida facendo
cousas á vista dos demáis. O
meu traballo político e social é
coñecido. Non son un -cunero,
nen un paracaidista, nen un recén chegado ao traballo político. Tampouco son un señorito
ao que hai que sacarlle a pucha para talar cori el. Estarei
onde sempre estiven, só serei
un dos nasos en Madrid, pero
tamén en Escairón. Non lles
son un descoñecido , saben o
que eu penso e a miña capacidade de traballo. A nosa vantaxe é que o noso discurso non é
un discurso gastado, de promesas. O PP e o PSOE levan
lexislatura tras lexislatura. cuns
deputados que teñen en riba
dúceas de inc~mprimentos. A
xente xa sabe o que eles fixeron e tamén sabe o que somos
capaces de facer. Xa o demostramos en catro anos.•
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O partido que dirixe a Xunta desde hai dez anos está soldado pola
''forte autoridade" de Fraga, que
governa "con evidente comodidade" segundo Carlos Casares pero
"as soldaduras, tarde ou cedo,
por ben feitas que estean, acaban
dando problemas co paso do
tempo". Casares dubida do que
pode pasar no futuro no PP. "O
asunto parece resalto no Bloque,
polo menos de momento, pois está ainda por ver o que sucederá o
dia que chege a governar".

Manuel Pmga partidpou activamente
na mmsici6n polltioJ ~ R>i
rclatDr d:i vilocnre Constitución.
l'illodo l!II1igrantC5 en Cuba, país no
que l"'50U unha cumi et'1¡13 da súa
infancia, Manuel Praga naccu en
Vílalba (Wgo) o 23 de novembro de
1922. \lhh'O dosde 1996, é pei do S
fillos.É doutoronDettito,li=<iaclo
onCiencia$1'.conómiaisePoli~e
numrde 90 1ibms.
A <=eira polúlca de Fraga OOllll!'1XlU
c:nl951 OlllKl =&lio mal do
lllSlilutode ad!um Hispánica. Despoi!i
de Olllpar OOll'OS car¡as, Manuel Praga
IOI Mini!m> de Jnfummdón e 11nismo
e, en 197S, \'icc¡rcsidenoo do Gobemo
e ministro da Gobernaáln no ¡Dmeim
Goberno da Motlon'.¡ufa.
Nun m<mODID da súa tr.a.1ttlllria
pcllóca, Manucl Fraga decidiu centta14 súa eaividadc en G.atida. 1111.<
acalla.ti maioria absolum nas ·
F.lccd6ns ó Parlamcnm de Galicia,
romou pa510$ión, por vez primeirn,
como presidente da Xmua o 5 de
f"1iroiro de 1990, arroupado i mj]es de galep.

,.,,.., _..,.,..., .... , , _,.. _ _

dez anos nori fixeron da Galiza o
país das marabillas, pero tamén
é certo que avanzou abondo, como, por outra banda, o resto de
Europa".

·"'º'"'

:.-"°.;"'"_.....,.,..,.__..._"""'""'""'

Constante e progresiva
involución política

~~opedil<llaMawc!Fragaqueós

77 anos, de$¡xis dullha krlga ~
inllensa vida públG, m=wou re>pecttl,

O pasado decénio foi "de constante e progresiva involución po1ítica, económica e cultural", na
palavra de Xosé Manuel Beiras
que compara o lema Spain is Different, co que o ministro Fraga
daba a benvida aos turistas nos
60, cun Galicia is Different que
define "a segunda aparición escénica daquil mesmo ministro
transformista, rencarnado de presidente democrático dun govemo
autónomo galego, ou sexa dunha institución feíta posíbel pola
resisténcia de milleiros de cidadáns galegos que loitaran frente
a il a prol das liberdades cívicas".

SOll$

""'°"

nuns
edifurenáos llOUll!lS. ~
DinguL!D o pode aamr de cer usado a
palfui para Ur.m;e Unbo ...m de 1rnballo ósevió<l do& ~

A xustiza considerou ilegal a propaganda de Fraga, pero a Xunta non atopou problemas pra distribuíla.

OPresidente asegura que grazas ao seu trabal/o esforzado
se superaron todos os atrancos eGaliza vive un rexurdimento

Aoposición-di que a década Fraga trouxo
desastre económico e involución política
*

G. LUCA

A invitación de repasar a década con desenfado, lanzada polo
presidente da Xunta desde o opúsculo Galicia Terceiro Milénio
(editado polo Gabinete de Relación cos rneios do Governo Autonómico), foi considerada pota xustiza oportunismo eleitoral
pagado con cartos públicos. Desde a oposición denuncian o
derrube do agro e da pesca, a involución política, o clientelismo e o desprezo co que o Governo Aznar está tratando a Galiza
A recada xudicial dos panfletos
proibidos non podía ser tan drástica coma as moitas que decretara
Fraga desde o seu longo ministério da Información con Franco.
Máis ben, os xulgados relearon
con indulxéncia a distribución da
propaganda ilegal en technicolor
de Fraga. De feito, no documento
publicitário da Xunta, o Presidente
autonómico .define os seus anos
de governo coma un "un traballo
esforzado no que o país entrou
no futuro conxugando exemplarmente tradición e modernidade".
Unha década na que se "superaron todos os atrancos e estamos
a viver un auténtico rexurdimento
en todas as ordes da vida". Para
que estes tempos poidan continuar, a mensaxe presidencial cópia unha recomendación do libro
de horas do beato fundador do
Opus Dei: "A facer país cada un
desde o seu pesto!".
Desde o seu, de reitor da Coruña, e de sócio sobranceiro daquel
grupo de presión bancário e pentecostal que apuntala a Fraga na
Xunta, Xosé Luís Meilán abráia á
vista do veludo piadoso e tenro
de que está forrado o corazón do

derradeiro ministro de Franco en
política activ?: "Visitando o Santuário da Caridade do Cobre en
Santiago de Cuba, puidera apreciar o perfil humano do político
que se comovera coa lembranza
da·sua nai e pareceume de xustiza lembralo públicamente". Facendo sumário destes dez anos,
o Reitor Magnífico e compañeiro
de Fraga desde unha subsecretaria do quinto governo da Ditadura, di que o presidente da Xunta é un home de palabra e reso/ucións: "Confiei e sigo confiando
na sua pal.abra e respeteina cando non estaba conforme".
Dario Villanueva, reitor de Santiago, tala dun cámbio histórico nos
dous lustros de Fraga: "Unha época histórica para a Universidade
galega. O esforzo orzamentário
que houbera de realizarse coincideu coa modernización das nosas
infraestruturas de comunicación.
O plano de finanzamento foi aplicado con razoabel crítério dentro
dunha interpretación contida das
su as posibilidades óptimas". E
despois do reparto xusto, chega "o
tempo de mellorar na calidade",
segundo o reitor de Santiago.

valores próprios dun tillo pródigo".

Hiper-liderato
desestruturado

Vítor Freixanes non nega "a contribución (de Fraga) á estabilidade
Ramón Villares, removido por
democrática española", pero coinpresión de Fraga do cargo que
cide con Villares en cargar a resagora ocupa Villanueva, sintetiza
ponsabilidade á soberanía popuasi a última década da Xunta:
lar. "Nun país orfo,
"Houbo un rápido
inseguro, pouco
proceso de adaptación á realidade
informado e mal
autonómica, meesta decada comunicado , desestruturado interdiante a posta en
namente e con
circulación de
superáronse
problemas sérios
ideias coma a autodos os
de liderazgo, o pai
to-identificación
é a solución máis
ou a administraatrancos e
cómoda, ás veces
ción única; un peúnica posible".
riodo de ócupaestamos a viver aEste
paternalismo
ción de espazos
non habia permitir
un auténtico
non só políticos
que a democrácia
senori propriarexurdimento en medrase pero "a
mente civis e exdimensión (de
ternos ao ámbito
todas as ordes
Fraga) interior e
da política, favoexterior permeteu
recida pola coñe·da vida"
unha proxección
cida híper-activiM. FRAGA
autónoma do país
dade (de Fraga);
máis alá da estreio nacimento dun
ta área de relación
híper-liderato
dos seus predececoncebido de forsores".
ma personalizada
e por tanto pouco
,
O biógrafo de Fraasentado nunha
ga, Anxel Vence, (Doutor Fraga e
estrutura organizativa complexa".
Mr. lribarne, unha biografía temOutros, critica Villares, están ocuperamental) tamén translada á
pados en saber porque Galiza tiresponsabilidade dos votantes o
vo "a desgraza de cair nas mans
feíto de que "toda unha xeración
·de Fraga; para min, menos ocumedrase con Fraga no pazo de
pado de asuntos morais, o cerne
Raxoi. Con razón ou sen ela, ao
do asunto seria explicar por que
ex-ministro de Franco elixírono e
a sociedade galega aceitou, mesre-elixírono unha maioria de galemo con algunha ledícia, este regos". Despois senténcia: "Estes
torno dun político adubiado cos

IN

,

Unha involución aprezábel en
que hai dez anos, "o Parlamento
era unha cámara de debate e negociación plural parea a formación de acordos maioritários; hoxe é unha oficina de aprobacións
e rexeitamentos maquinais, segundo dicte a Xunta". Hai dez
anos, a povoación galega ocupada sobardaba o millón de persoas; hoxe son case cen mil menos
no total , na pesca dous tércios
dos que eran e no agro nen sequer a metade, e a renda agrária
desceu un vinte por cento acrecenta Beiras. "Lugo perdeu en
dez anos o 10% da povoación e
Ourense máis do 20%. A política
forestal declaroulle a guerra ás
espécies frondosas , invade con
variedades igníferas as terras de
labor que non fican ermas e apagar os incéndios custa case un
tércio da renda do seitor forestal".
"Tal vez por todo iso - remata o
1íder da oposición- antes de
Fraga o BNG tiña un só deputado no Parlamento e hoxe ten
dezaoito. A maioria natural de
Fraga vai ser relevada pola
maioria cultural do nacionalismo
progresista galego".
O secretário do PSOE, Em ílio
Pérez T ouriño, salienta a perda
de capacidade de xestión de
f'.'raga canda o governo amigo
de Aznar. "Como consecuéncia
da parálise da administración
autonómica, á que se sumou a
escasa preocupación do Governo Aznar polos seitores agrogandeiro e pesqueiro, perdemos
o control empresarial no seitor
estratéxico da transformación
do leite, que, logo de moitas
promesas, ninguén lle impediu
ter que pagar a supertaxa. Non
se impulsou nen unha só medida para a mobilizacióbn do mercado da terra. Padecemos a incapacidade para conquerir alternativas á caida das rendas dos
agricultores e os pescadores,
este últimos vivindo a complicada situación de ver o seu futuro
na balanza dunha negociación
de·terceiros países da UE, nas
que o executivo de Aznar é incapaz de meter bazá".+
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Fotografía
Pintura

20 :xaneiro - 12 marzo

Pontevedra
Palacio de Cultura
(Rúa Alexandre Bóveda, sin)
Horario da Sala: de martes a venres, de
17.00 a 21.00 h.
Sábados, de 11.00 a 14.00 h. y de 17.00
a 21.00 h.
Domingos, de 11.00 a 14.00 h.
(As visitas realizaranse en grupos. Tfno.:
986.833061)

Virxilio Viéitez
Exposición composta por 152
fotografías, a maloria de Soutelo de
Montes. Constítúen un documento
histórico da comunidade rural galega
da postguerra

Z7 xaneiro - Z7 feb eiro
Ourense
20.00 h. Museo Municipal
{Lepanto, 6)
Horario da Sala: 11.00 -13.30 h.
y 18.30 - 21.30 h.
(Pechado domingos tarde, luns
e festivos)

"Tempos de Modemidade.
Momentos Estelares da
Vangarda Histórica Española"
Nesta exposición recóllense, entre
outras, obras de Salvador Dalí, Joan
Miró, Joaquín Peinado, etc.

Virxilio Viéitez

23 febl eil o - 12 marzo

10 - 15 febl eil o

Allariz

Madrid

Ribadeo

10.00 h. Sala de Exposicións
A Fábrica
(Alameda)
Horario da Sala: 10.00 -14.00 h.

De 12.00 a 21.00 h. !FEMA

12.00 h. Casa da Cultura
(Rúa Antonio Otero, 17)
Horario da Sala: de 10.00 a 13.00 h.
e de 16.00 a 1aoo h.

Aprende a mira-la pintura

Exposición itinerante
23 febl eil o - 23 abri

A Coruña

(Parque Feiral Juan Carlos l.
Pavillón 7 - Stand 1100)

Arco'OO. Colección
Caixa Galicia

Exposición dunha selección
de obras da Colección
Caixa Galicia

14 - 28 febl eiro

A Historia de Galicia
Exposicións de debuxos sobre
a historia de Galicia.
Orientada ós estudiantes

17 febl eiro - 4 marzo

Sala de Exposicións Fundación
Caixa Galicia
(Rúa Médico Rodríguez, 2)
Laborais de 12.00 a 14.00 h.
e de 18.00 a 21.00 h.
Domingos e festivos de 12.00
a 14.00 h.

Caldas de Reís
12.00 h. Auditorio Municipal
(Paseo Román López, sin)

A Historia de Galicia
, Exposicións de debuxos sobre
a historia de Galicia.

Leopoldo Novoa

Orientada ós. estudiantes

Exposición composta por
pinturas e gravados, das
tres últimas décadas
do artista galega

18 febl eiro - 2 marzo

O CarbaHiño
10.00 h. Auditorio Municipal
(Avda. Balneario, sin)
Horario da Sala: 10.00 -13.00 h.
y 16.00 - 18.00 h.

Pablo Gartlado

Varios

A Historia de Galicia
Exposicións de debuxos sobre
a historia de Galicia.
Orientada ós estudiantes

21 xaneiro - 6 febi eil o

As Pontes
18 febl eil o - 4 marzo

10.00 h. Sala de Exposicións do
"Mercado Vello"
{Avda. de Ferrol, sin)

Oleiros
19.00 h. Casa Charry
(Praza de Galicia, 1)
Horario da Sala: De 19.00 a 21.00 h.

A Historia de Galicia
Exposicións de debuxos sobre
a historia de Galicia.
Orientada ós estudiantes

A Historia de Ga/icia
Exposicións de debuxos sobre
a historia de Galicia.
Orientada ós estudiantes

3 -15 febl eil o

OGrove
18 feb eil o

10.00 h. Casa da Cultura
{Monte da Vila, 11)
Horario da Sala: 10.00 h. a 14.00 h.
e de 17.00 a 20.00 h.

- 14 abrl

Vigo
Sala de Exposlclóns Fundación
Cabla Galleta
(Pollcarpo Sanz, 21)
Horario da Sala: laborals de 12.00 a
14.00 h. e de 18.00 a 21.00 h.
Domingos e festivos de 12.00 a 14.00 h .

Exposicións de debuxos sobre
a historia de Galicia.
Orientada ós estudiantes

Espacios Naturais en Ga/icia

Programa de Educación
Medioambiental

Ríck Dá.vila 1989 - 1998

a- 22febleilo

Rick Dávila

4 - 20 febrero

O Rosal
10.00 h. Sala Municipal de
Exposlcións
(Praza do Calvario, 1)
Horario da Sala: 10.00 h. a 13.00 h.
e de 17.00 a 19.00 h.

Aprende a mira-la pintura

Exposición itinerante

•

Club Xubilados Caixa Galicia
(Rúa do Paseo, 6 - 2°)

A Historia de Galicia

A exposición recolle unha seleccclón
de lmaxes dos proxectos máls
importantes do fotógrafo

•

21 - 25 febrei'o

Ourense

•

© FUNDACION CAIXAGALICIA

Ames-Bertamiráns
Debúxame un conto
Galix

25 febl-eiro - 10 marzo

Exposición de ilustracións.
Cada alumno escollará dúas
e traballará sobre ela

Debúxame un conto

9 - 22 febrei'o
Padrón

e traballará sobre elas

Convento do Canne dos Pais
Dominicos
{Costanilla do Carme)

Debúxame un conto

Galix
Exposición de ilustracións.
Cada alumno escollará dúas
e traballará sobre ela

Negreira
Casa da Cultura

Galix
Exposición de ilustracións.
Cada alumno escollará dúas

14 - 18 febrero

28 febrero - 3 marzo

Santiago

Lugo

Club de Xubilados Caixa Galicia
(Carreira do Conde, 1 8)

Club de Xubilados Caixa Galicia
(Carril do Mercado, 1)

Espacios Naturais en Ga/icia

Espacios Naturais en Ga/icia

Programa de Educación
·
Medioambiental

Medioambiental

Programa de Educación

'RA SOCIAL
.
CAIXAGAllCIA
.
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O BNG prevén
da ameaza
de desmantelamento
de Correos en 45
conceHos de Lugo

Que consecuéncias ten este
auto do tribunal Supremo?
A senténcia do Tribunal Superior
estase cumprindo desde o mes
de Xullo. Daquela tentaron ocuR_ar máis terras e apresentamos
unha querela contra Diz Guedes
e o presidente de Augas de Ga/iza por desobediéncia ao Tribunal. Foi o que realmente lles parou os pés, porque se enfrentaban a penas de inabilitación de
cargo público. Agora, unha vez
que o Supremo fai firme a sen-_
téncia do Tribunal Superior, á
Xunta só lle quedan duas posibilidades: comprar todas as fincas,
cousa que teñen moi difícil porque a Coordenadora-Antiencoro
está formada na sua maior-parte
por proprietários, ou iniciar un
procedimento de expropriación
ordinário que implica volver de- monstrar a utilidade pública do
_ encoro -cando xa eles mesmos
recoñecen que é privada, para
aproveitamento hidroeléctrico- e
pagar antes de_ocupar. Neste caso, tardarian, como mínimo, ou- tros cinco anos, porque os viciños, antes de renúnciar as suas
propriedades, poden .recorrir á
Xunta provincial de expropria. cións, ao Superior e ao Supremo.

Segundo denunciou o BNG,
en 45 municípios da província de Lugo Correos carece
de locais próprios para o servizo público e son os concellos quen ceden os locais e
cobran un aluguer polos
mesmos. Ademais, o repartimento da correspondéncia
lévase a cabo en dias alternos, o que se ve agravado
pola redución do cadro de
persoal, xa que nos últimos
catro anos a Dirección Provincial de Correos suprimiu
500 pastos de traballo. Igualmente, o BNG denúncia que
na maioria dos concellos
afectados Correos non oferece servizos como o de envios urxentes ou bancários.+

Pero a Xunta apresentou un
recurso de súplica
Se o Supremo aceita este recurso, seguiri~ adiante o recurso
de casación contra a senténcia
· do Superior. Neste caso, estamos convencidos de que gañariamos .igual porque a Administración teria que expor en Madrid os argumentos que xustifican a oc'upación urxente, .algo
que non foi capaz de facer frente ao Tribunal da Coruña.

Se non van poder anegar,
cando menos en moito tempo,
porque continuan as obras
para o aproveitamento?

P. BERGANTIÑOS

Portavoz da Coordenadora Anti-encaro
J

Paloma Fernández
'O muro do encoro do Úmia quedará
como monumento áprepoténcia'

-0- PAULA BERGANTIÑOS
A única resposta é que están intentando que a Coordenadora se
canse. As obras para o aproveitaO Tribunal Supremo ven de declarar deserto o recurso de casación anunciado pola
mento hidroeléctrico conseguimqs
paratas por momentos, cando avi- · Xunta de Galiza contra a senténcia na que Tribunal Superior mantén que non hai razóns
samos que estaban colocando
para xustificar a urxente expropriación das terras para o encaro no Úmia. Paloma Ferexplosivos co permiso cadblcado,
nández, portavoz da Coordenadora Antí-encoro, explica a situación actual do conflito e
por exemplo. O problema é que
as,
a cada paso, maiores dificuldades coas que se atopa Xunta para poder anegar as fincas.
neste zona o maior proprietário é
a Comunidade de Montes e Dragados e Cortizo, a empresa conA última protesta foi un peche
que acaba de descobrir. Levaque avisalos porque Dragados
cesionária do aproveitamento hiesta traballando co permiso de' no .concello de Caldas, como
mos moito tempo loitando, é ten
droeléctrico, teñen unha autoriza..
direito a cansarse, pero non poexplosivos caducados. Pero,
valora a actuación do alcalde
ción do seu presidente. Pésie· a
de xustificarse atacando á Coorque o Governo non se caracteria respeito do conflito?
denadora. Desde logo as eleiza por ter un carácter democráti..:
isto, convén aclarar que a comunidade nen tomou nengun acordo · co, ponse ben de manifesto nas
Nunha reunión con membros da
cións non influiron na nasa activideclaracións dé Fraga. Non tivo
dade. O dia despois, ás nove da
neste sentido, nen-o.rexistrou no
Coordenadora, afirmou que para
seu libro de actas: Ao tempó hai
pr-oblema en responder, ás · permañá, estabamos na convocatóel o tema do encaro rematou nas
catro viciños que apresentaron . guntas dunha: emisora de rádio,
autonómicas, ao quitar o PP o
ria de levantamento de actas.
denúncia no xulgado porque enqué tanto lle tiña que os manimesmo número de votos que
traron nas suas terras. Agora esfestantes foran sete mil ou sete
nas anteriores. É certo que nas
Ainda que se paralise o encotán dinamitando pedras ao pé do
millóns, porque o encaro era uneleicións non se produciu un voto
ro definitivamente, o muro xa
rio para facer un recheo, pero, en
está levantando.
de castigo ao PP, pero tamén hai
ha decisión tomada e ia facerse.
canto non teñen arranxado o prique ter en conta que a xente non
meiro problema, a Xuhta deberia
Nun primeiro momento trataron
Pero non é o dano irreversíbel
estaba informada sobre verdaparar imediatamente as obras do
que suporia anegar as terras.
deiro alcance do encoro, porque
de pararnos através do aparato
aproveitamento, porque o destroSe non conseguimos que se tire
administrativo, despois presionahabia pouco máis de un ano que
z.o ambiental é enorme.
ron a uns no traballo e trataron de
se empezar a tramitar o expequedara como monumento a
prepoténcia dalguns.
vender favores a outros. Afortunadiente. O alcalde quer reanudar
Os viciños sempre protagoni- damente só tivo efecto sobre cacontactos coa Xunta e tirou a tozaron protestas pacíficas e,
Pero Dragados querrá cobrar
alla. Nas últimas municipais sesos moi singulares e na C9ordepésie a senténcia, repítense
pola obra?
nadora seguimos participando os
guiu decindo que estaba en conas cargas e as detencións.
tra do encero, pero xa existian
mesmos. Desde 1997 empezaron
O encaro estámolo pagando tomostras de que non era asi. Agoa chegar as multas da Delegación
Xa denunciamos que as actuado Governo por desordes públidos, Dragados está encantado e
ra deféndese acusándonos anos
cións da garda civil estaban senCortizo probabelmente, pedirá
cos, insultos e inxúrias á autoridade eleitoralistas e dicindo que a
da delictivas e por iso apresentaunha indemnización á Xunta. A
de, incluso en mobilizacións nas
Coordenadora non existe. Cando
mos a querela contra Diz Gueque fixamos como única consigAdministración adxudicou a contomos a Vilagarcia a manifestardes. Terian que vixiar que se
cesión do aproveitamento hidrona, por recomendación do avoganos diante de Guiña, criticounos
cumpra a legalidade e sen emdo, encoro non! Multas que van
eléctrico trece dias despois de
a nós. Creo que se equivoca. Se
bargo cargan e deteñen aos vicidesde 5.000 pesetas até 5 millóns
gue o Superior ditara senténcia.
o encero era malo hai cinco
ños que se negan a sair das
e que ternos recorridas. Como
ahos, segue sendo malo agora e
Tanto Cortizo como a Xunta, sasuas propriedades. Logo somos, non conseguiron nada, empezasenón que explique aos vicños
ben que ese acto administrativo
nós, por exemplo, os que ternos
ron cos paus e as detencións
cales son os aspectos positivos
non se podia producir.+

a

Mobiliiacións contra os
encoros da conca do Ulla
A Coordenadora Antiencoros da Conca do Ulla apresentou dlante da Consellaria de Cultura alegacións
polo impacto do encoro
número catorce no entorno de carboeiro, ao considerar que ese ente da Administración debe informar
sobre os proxectos que
"afecten a un conxunto
histórico-mon umentaJ" .
Por outra banda, o Sábado
dezanove de Febrelro ás
doce da mañá celebrarase
un acto de protesta no encoro de Portodemouros
contra o proxecto de
Unión Fenosa para o aproveitamento integral da
conca do Ulla. Este
proxecto supón o levantamento de trece novos encoros. +

Peche no instituto de Bueu
para implantar
o bacherelaro tecnolóxico
A Plataforma cidadá pola defensa do ensino público de
Bueu organizou un peche de
24 horas o Venres 4 de Febreiro no IES Jhoán Carballeira porque a Xunta négase
a implantar o Bacherelato
Tecnólóxico na vila, suprimiu
o Ciclo Formativo de Perruqueria -único que existia na
comarca- e habilitou un único Curso de Garantia Social.
Os viciños séntense discriminados por ser o único instituto da comarca que non ten
este bacherelato e explican
que o 50% dos estudantes
escollen a opción de
ciéncias, e destes, máis dun
75% a tecnóloxica. Agora,
para cursalo, teñen que desprazarse a outro concello e
só teñen direito á matricularse se as prazas non están
cubertas. As mobilizacións
continuan o Venres 18 de
Febreiro, cun peche de 24
horas no concello, e o
Domingo 27, cunha manifestación ás once da mañá. •
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1 febleilo
Pontedeume
18.00 h. Salón de Actos Club
Xubilados Calxa Galicia

(Herreros, 20)

"O Gonce/Ion
D. Agustín Vilariño

9 febleilo

14feblao

Vigo

A Coruña

17 febl eil aA Coruña

18.00 h. Salón de Actos Fundación
Callea Gallcla
(Policarpo Sanz, 21)

18.00 h. Confederación de
Empresaños de A Coruña

(Ronda de Nelle, 31)

_M useo Santos San Cristóbal

"Os Dereitos Matrimoniais"

Santos San Cristobal SebaStián

Dna. M.ª Luisa Lagasti

Presentación do libro

Conferencia da Asociación
Agarimo

Asociación Agarimo

2febleilo
Ourense
17.30 h. Salón de Actos Fundación
Calxa Gallcla

(Rúa do Paseo, 6 - 3")

"Dereftos e deberes dos
consumidores"

10e17 febi eil a-

(Praza Luís Seoane, Torre 1 ,
entreplanta)

"Plan Nacional de
Investigación Científica.
Desenvolvemento e Innovación
Tecnolóxica 2000 - 2003"
Presentación a cargo do Presidente
da Confederación de Empresarios de
A Coruña, José Fraire Vázquez.
lntervirá o Director da Oficina de
Ciencia e Tecnoloxía da Presidencia
do Gobemo e Secretario da Comisión
lnterministerial de Ciencia e
Tecnoloxía, Femando Aldana Mayor .

Vigo
20.00 h. Salón de Actos Fundacíón
Calxa Gallcla
(Pollcarpo Sanz, 21)

Rosa M.ª Rodrfguez Castro

Club de Xubilados con OMIC
3feblelio
Vigo
20.00 h. Salón de Actos Fundación
Calxa Gallcla

(Polica.rpo Sanz, 21)

El sector de la vivienda en
Galicia

Presentación do libro
Pedro Valga

"Aprende a Mira-la Arte (/)"

Asociación de Amigos
dos Pazos
11 febmo..
ACon.1ña

15febleilo

20.00 h. Salón de Actos Fundación
Calxa Galicla

Pontedeume

Compostela

Escultura contemporánea en el
espacio urbano:
Transformaciones, ubicaciones
y recepción pública•
María Luisa Sobrino Manzanares

Presentación do libro

Charla-coloquio

Traballadoras sociais da
residencia da terceira ldade
de Caranza

Lugo
20.00 h. Salón de Actos Fundación
Calxa Galicla

'"Ga/icia - Europa. Economía e
Cohesión"
Femando González Laxe

(Valle lnclán, 24)

Carba/lo. O noso Concello
1. a. 15. 22. 29 febi eil d

A Coruña

Virginia Quintana García

Lugo Forum
16 retaeao
Ourense

Programa de Educación
Medioambiental
Conferencia aberta 6 público

-

Calxa Galicia

"Guatemala. Concienciación
do problema nos paises
desenvofvidos"

Asociación Provinciál
de Amas de Casa,
Consumidores e Usuarios
16 febl eii o*
Lugo

(Rúa do Paseo, 6 - 3")

(Praza de Sta. Maria)

"Os medicamentos"

Asociación Provincial
de Amas de Casa,
Consumidores e Usuarios

Experto da OMIC

Club de Xubilados con OMIC

Vicente Ramfrez (Misioneiro)

17.30 h. Salón de Actos Fundación
Cabca Galicia
(Ronda de Nelle, 31)

18.00 h. Salón de Actos Fundación
Calxa Galicia

17.30 h. Salón de Actos Fundación

Manos Unidas
16 febeilo
Ferrol

14febelio
Santiago

18.00 h: Salón de Actos
Club Xubilados Cabra Galicia

17.30 h. Salón de Actos Fundación
Cabal GaDcla

"Boas Prácticas Ambientais
na Vida Cotfá"

"Teleasistencia a domicilio e
centros de dfa"

(Rúa do Paseo, 6 - 3")

Alberto Rodrfguez Rojina

•Mercar sen trabucarse"
Experto da OMIC

Programa de Educación
Medioambiental

Club de Xubilados con OMIC

Conferencia aberta 6 público

1-11 febleild

15 - 17 febl eil d

Santiago

Santiago
Salón de Actos Fundación
Calxa Gallcia

(Carreira do Conde, 18)

Horario da Sala: de luna a
venres: de 11.00 a 20.30 h.

Lugar Común

Feirantes

Lucía Sánchez

Compañía de Teatro
do Noroeste

Asociación de
Amas de Casa

20.30 h. Casa da Xuventude

"Boas Prácticas Ambientais
na Vida Cotiá"

18.00 h. Club de Xubllados Calxa

Teatro Escolar

17febleiro
Carballo

18.00 h. Club de Xubilados Cabra
Galipia
(Rúa do Paseo, 6 - 2")

(Praza de Sta María)

G licia
(Carrrelra do Conde, 18)

(Carreira do Conde, 18)

Asociación Enfermos do
Corazón de Ourense

Ourense

9
Ourense

11.00 h. Salón de Actos
Fundación Calxa Gallcla

Asociación de Amigos
dos Pazos

21 febleilo

(Praza de Sta. Maria)

"A vida nunha residencia da
Seguridade Social•

"Cambia-la Mirada"

"As arritmias e o seu
tratamento"
Dr. M. A. Pérez de Juan

Presentación do
álbum gráfico

20.00 h. Salón de Actos Fundación
Calxa Galicia

18.00 h. Salón de Actos
Club Xubl dos Caixa Gallcla
(Avenida de Vigo, 192)

(Rúa do Paseo, 6 - 3")

Manuel Rajal .

20.00 h. Real Seminaño

20.00 h. Salón de Actos Fundación
Calxa Gallcia
(Rúa Policarpo Sanz, 21)

17.00 h. Salón de Actos da
Fundación Cabca Galicia

"Coidemos as nosas plantas"

14 febl eii aLugo

9febelro
Ferrol

Ourense

Charla informativa

Mondoñedo

24 febi eiro*
Vigo

17febleilo

Ateneo Republicano de
Galicia
11 febi eii o*

19.30 h. Colexio de Arquitectos
de Galleta
(Praza Quintana, 3)

Asociación Mulleres pola
lgualdade

"Vvcencia e Actualidade do
Ideario Republicano - VI"

Antonio Allegue Iglesias

23febleilo

20.00 h. Salón de Actos Fundación
Cabra Galicia

17.30 h. Salón de Actos
Club Xubilados Calxa Galicia
(Herreros, 20)

(Médico Rodriguez., 2 - 4)

8fableilo

Santiago de

N2 921 -ANO XXIII

Dirixe: Etelvino Vázquez

Compañía Ningures

21 - 25 febl eii
Santiago

Charla informativa

Persoal especializado da
asociación DYA (Detente y
Ayuda)

a-

18febleilo

Santiago de
23 rabi eil o*

Lugo
19.00 h. Salón de Actos Fundación
Calxa Gallcla
(Praza de Sta. Maria)

'"Mullere polftica"
Cristina Almeida

PSG- PSOE

Compostela
Salón de Actos Fundación
Calxa Gallcia

(Carreira do Conde, 18)

Asociactón Provincial
de Amas de Casa,
Consumidores e Usuarios

15 febl ella-

24feblello

Lugo

Santiago

20.00 h. Salón de Actos Fundación Calxa Galicia

(Praza de Sta. Maria)

20.00h.

10.00 h. Salón de Actos Fundación Calxa Galicia

"The English Schoo/"

(Carreira do Conde, 18)

Hotel Meliá Araguaney

Entrega de Diplomas

Manolfto Gafotas

The English School

Migl:Jel Albadalejo
Forma parte dun programa de educación en
valores, prevención en drogodependencias e
cine no ensino

Unidade Municipal de Axuda ó
. drogodependente. UMADE

•
•
•
© FUNDACION CAIXAGALICIA

(Montero Ríos, 25 - 27)

XII Premio Rúa Nova

21 - 25 febreii'o
Santiago
XIII Premio Rúa Nova de Narracións Xuvenís
Convocatoria dos Premios Rúa Nova 2000

de Narracións Xuvenís
Entrega de premios
e presentación da
obra gañadora 1999
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ECONOMIA
A posición de Galiza
na última lexislatura
MANuELCAO

Lidia Senra, Secretária Xeral do SLG, presidiu a primeira mesa de debate cos técnicos_da UE.

1!
Os produtores debaten
con representantes da Comisión
Europea a reforma do sector lácteo
/

-0-P.C.

A recente reforma do sector
lácteo supuxo para o estado
español un incremento de cuota que, no caso galego, resultou insuficiente para cobrir as
necesidades dos produtores.
Sen embargo, desde a UE xustifícase este relativo incremento como único meio para "impedir que a producción se concentre nas grandes explotacións". Asi o aseguraba o director xeral da Comisión de
Agricultura da UE, Michel Van
de Steen, na sua intervención
por video-conferéncia, no seminário organizado polo Sindicato Labrego Galego. Unha xustificación coa que se manifestaron en desacordo os produtores e representantes das distintas organizacións políticas e
agrárias presentes no debate.
A concentración da produción
láctea en explotacións cada vez
máis grandes semella ser o cam i ño escollido pola UE. Asi o
pon de manifesto o feito de que
se promova a venda de cuota e
que só poidan acceder a mercal a os produtores que parten
dunha posición de avántaxe.
Sen embargo, nen o governo
_ estatal nen o governo galego recoñecen esta tendéncia e, ainda
menos desde a própria UE.
Esa é a conclusión que se tira
das respostas dadas por Michel
Van de Steen aos produtores
que asistian ao debate, mália
asegurar que as cuotas existen
para evitar a concentración e
afirmar que "non estamos a favor
da concentración da producción".
O representante da Comisión de
Agricultura tratou por todos os
méios de facer recair as responsabilidades canto ás políticas de
cuotas primeiro en cada un dos
estados, como responsábeis de
estabelecer os mecanismo internos para regulamentar a sua ven-

da, logo nos mercados, ao asegurar que a producción "depende da
relación entre produtores e indústrias" e finalmente nos próprios
produtores, "que son os que máis
se benefícian deste sistema".
Pero Van de Steen, que trataba
de adiar as respostas ás perguntas máis comprometidas desculpándose porque "eu só podo falar de cuestións técnicas, porque
as cuestións políticas decídenas
os estados", foi explícito dabondo como para deixar entrever como se planifica a producción europea en base aos intereses
económicos dos distintos paises.
De feito, as táboas amosadas polo representante da Comisión non
deixaban lugar a dúbidas. Alemaña é un dos paises máis beneficiados, o que dispón de máis
cuota, o que máis exporta ao r.esto dos estados comunitários e o
que conta cuns prezos máis axeitados para garantir o nível de vida dos seus produtores.
Para explicar este desigual reparto da tarta do leite, Van de
Steen recurriu a un argumento
que mesmo provocou os comentários entre os presE!ntes na
sá. "As· rexións do Norte son
máis aptas que as do Sul para a
producción láctea, mentres que
nunca podarán chegar á producción de tomates ou aceite de
Grécia ou España".
Pouco máis quedaba por dicer a
respeito do tema. O estado español queda para producir tomates
e Galiza alonxada da posibilidade
de acadar cuotas de producción
de leite axeitadas ás necesidades
dese mercado ao que facia alusión o representante comunitário,
quen ainda engadiu que para estabelecer o reparto "os estados
trataron de xestionar o mercado
da mellor maneira que puideron e
aqui estamos hoxe".
Porque o certo é que o estado

español é deficitário en leite e
ten que importar dos paises do
Norte. Ademais, os prezos son
demasiado baixos para garantir
o nível de vida dos labregos e as
políticas que se veñen aplicando
diríxense a reducir o número de
explotacións, propiciando a concentración da producción.
A respeito desta situación, descrita polos asistentes, Van de
Steen devolvéulles a pelota acusando aos próprios produtores
galegos de colocar no mercado
leite en pó e manteiga e provocar asi unha reducción dos prezos. Unha situación tan real como inevitábel, á vista de que non
poden colocar o leite producido
no mercado interno, copado por
produtos alemáns ou daneses e
vense obrigados a exportala en
forma de derivados lácteos.

Producir para exportación
Van de Steen tamén apelou á
tradición exportadora europea
para dar saida aos produtos.
Sen embargo, Christian Boisgontier, membro da comisión
executiva da CPE, organización
de labregos a nível europeu,
contradeciu esta suposta tradición asegurando que "é un suicídio", porque máis do 90% da
producción destínase ao mercado interior.
Segundo Boisgontier, trátase
dunha "invención da Comisión"
para xustificar as políticas que
se estabelecen fronte ás necesidades do mercado, mentres que
os labregos optan por unha alternativa distinta. A CPE, na que
tamén está integrado o SLG,
parte de que 0 planeta precisa
que se regulamenten os mercados comerciais en función do direito internacional e no·n da
OMC (Organización Mundial de
Comércio) ou das conferéncias
de Seatle ou Xenebra, en base
aos direitos humanos e non aos
intereses das empresas.•

Dende o punto de vista económico non se observan grandes
cámbios na posición·de Galiza no período de govemo Aznar.
As tendéncias da economia galega mantivéronse sen que for
perceptíbel unha atención especial.do Govemo central para
tentar de superar os déficits na dotación dos factores da pro,
dución ou un maior interese en defender os nosos sectores
produtivos ou potenciar a caprura de investimentos privados
cara o noso território. A situación de dependéncia estrutural
dos fondos e tecnoloxia procedentes do exterior mantfvose
inalterábel non sendo observábeis, por outra parte, polos
axentes políticos, económicos e sociais galegos iniciativas sig,
nificativas que permitan agoirar dinámicas de desenvolve,
mento e progreso social para a nosa terra. A dependéncia dos
fondos de solidariedade e a defensa das estratéxias de desenro,
lo asentadas na actividade do sector público limita as posibili,
dades de incidéncia real ao ser este discurso contrário á práctica política dos govemos de España e da UE. En troques, te
posicionamento converte en fundamental a loita política pola
ocupación e control da Administración Pública que e con:
verte no eixo vertebrador da actividade e dinámica social e
política fundamental no interior da sociedade galega. Os gru,
pos de intereses e os buscadores de rendas do sector públi o
convértense asi nos principais axentes económicos que para,
sitan e zugan os recursos xerados a conta da nosa terra.
Dende o punto de vista político si que se produciron cámbios
significativos na percepción que se tiña sobre o que era a sociedade galega. A ex.isténcia e actuación de dous Deputados
nacionalistas no Congreso obrigou a cambio drástico na
axenda política e lexislativa e forzou unha redefinición de
posicións e estratexias nos outros partidos e axentes sociais.
Galiza empeza a existir e recoñecerse políticamente coa ac,
tuación dos dous Deputados do BNG dun xeito diferente á
percepción anterior que consideraba que este país era un te,
rritório controlado sen riscos polos grupos da dereita española dos que M. Fraga era un representante ben cualificado. A
Declaración. de Barcelona asinada tamén neste periodo asen,
tou definitivamente no mercado político e mediático hispa,
no á existéncia do nacionalismo galego visualizado no lide,
razgo de X.M. Beiras. Entre os &oitos políticos dos parlamen,
tários do BNG destacan os relativos a asuntos de tipo cultu,
ral, simbólico e lexislativo con modificacións importantes no
recoñecemento dos valores e institucións das nacionalidades
históricas. O apoio necesário doutras forzas políticas nacionalistas contribuiu decisivamente a este tipo de éxitos.
Pola contra, no referente a asuntos de tipo económico mate,
rializados na provisión de fondos públicos para investimentos
en infraestruturas e equipamentos ou na captación de inves-timentos privados para o desenvolvemento do pafs o r ul,
tados foron mínimos, se ben hai que ter en canta as limitacións obxectivas de dous Deputado perfectament innec ª'
ríos para a actuación política da maioria guvemamental.

'Aguilloado pola reacción
da sociedade civil e pola acción
do nacionalismo o govemo e
os deputados do PP e
do PSOE víronse na obriga
de defender posicións
que nunca denantes
se lle ocorriran"

O papel do govemo galego foi neste período desalentador
para o futuro político e económico donoso país. Aguilloado
pola reacción da sociedade civil e pola acción do nacionalis,
mo o govemo e os Deputados do PP e do PSOE víronse na
obriga de defender posicións que nunca denantes se lle ocorriran. En calqueira caso, na práctica do govemo de Aznar a
desatención aos problemas económicos e sociais galegas foi
flagrante e continuada observándose unha renovación dos
afectos agora que estamos en período preeleitoral. O papel
· de Galiza, noutras épocas abandeirado por Fraga, quedou
minusvalorado neste período véndos.e o nacionalismo gale,
go obrigado a tomar o relevo pese a non contar, aínda, cos
principais resortes de poder institucional do noso país.•
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9febieilo

21 febi eil u*

Lugo

Vigo

Salón de Actos Fundación
Caixa Gallcla
(Praza de Sta. Maria)

17.30 h. Hotel Hesperia - Salón
Portonovo
(Avda. Florida, 60 A)

A Coruña

Curso de Emprendedores da
E.O./. - Creación de Empresas

E.0.1.

E.0.1.
Presentación do curso

Cenbo de Innovación e Servidos
(CIS)

(Otra. Da Cabana)

Curso de Emprendedores da
E.O./. - Creación de Empresas

E.0.1.

Vigo
11.00 h. Salón de Actos Fundación
(Policarpo Sanz. 21)

Asemblea Anual - Fegafes

11.00 h. Salón de Actos Fundación
Cai.xa Gailcla
(Garrelra do Conde, 18)

Congreso de Oftalmólogos

Sociedade Oftalmolóxica
de Galicia

Os obradoiros realizaranse previa
nscrici6n en cada centro (praz.a.s limitadoo)

A Coruña

Vicente Ortega Castro, Jase M.
Touriñan, Angel Viña

Clausura e entrega de
diplomas ós alumnos que
finalizan o master

Programa de Educación
Medioambiental

Curso de Emprendedores da
E.O.!. - Creación de Empresas

E.0.1.
Acto de Clausura

Proxección película de vídeo (1° pase)

18.30 h. Sala de Actividades Club Xublladoa
Caixa Gallcla
(Avenida de Vigo, 192)

Margaritas en decembro

24 - 25 febl ein:>
A Coruña
10.00 h. Salón de Actos Fundación
Caixa Gallcia
(Ronda de Nelle, 31)
Horario: dfa 24: de 10.00 a 14.00 h. e
de 18.00 a 20.00 h.
ora 25: de 10.00 a 14.00 h.

"As saídas profesionais para
os titulados"

Proxección película de vídeo (2° pase).
Proxección vídeo comida - baile Nada! 99

Ponte deu me
18.00 h. Salón de Actos Club Xubilados
Caixa Galleta
(Herreros, 20)

Actuación musical

Colexio de Doutores e
Ucenciados en
CC. Políticas e Socioloxía
deGalicia

Rondalla ul.as chicas de oro" da
Asociación de Amas de Casa de
Pontedeume

25 febl eil u*.

Santiago

17.30 h. Sala de Fonnaclón Cai.xa
GaJlcla
(Praza Calvo Sotelo, 3)

Margaritas en decembro

21 feblmo

19 febeiiu*
Sfebao
Pontevedra

Gallcia
(Paseo, 6 - 2")

Programa de Educación
Medioambiental

(Médico Rodríguez, 2 - 4)

Obradoiros de Reciclaxe

17.00 h. Sala de Actividades Club Xubllados
Caixa. Gallcla
(Avenida de Vigo, 192)

10.30 h •. Club de Xubiladé>s Caixa

Os obradoiros realizaranse previa
inscrición ·en cada centro (prazas
limitadas)

Master en Telemática

10.30 h. Club de Xubllados Cai.xa
Gallcla
(Carreira do Conde, 18)

Ferrol

Obradoiros de Reciclaxe

19.00 h. Salón de Actos Fundación
Cai.xa Gallcla

Fegafes

Santiago

Santiago

Curso Práctico de
Contabilidade

Grupo FIDE

14febeiio

5fablello·

(Ronda de Nelle, 31)

Presentación do curso

12reb@mu*

Ferrol

23febleíto
Ourense

20.00 h. Salón de Actos Fundación
Caixa Gallcia

Curso de Emprendedores da
E.O./. - Creación de Empresas

Nº 921 - ANO XXIII

10.00 h. Salón de Actos Fundación
(Carreira do Conde, 1 8)
Horario do curso: de 10.00 a 14.00h.
e de 15.00 a 19.00 h.

Vigo

"Técnicas de Estimulación
Temperá nos !Venos de Risco"

"lndemnizacións ~e danos
corporais en accidentes
de tráfico"

M.ª Garrnen de Linares

Instituto da Unguaxe e
Comunicación

10.30 h. Club de XubHados Caixa Gallcia
(Carreira do Conde, 18)

9: 15 h. Salón de Actos Fundación
Cai.xa Gaficia
(Policarpo Sanz, 21)

Visitas a Sogama
As visitas realizaránse previa inscrición nos
centros de Xubilados de Caixa Galicia

Programa de Educación
Medioambiental

Enfoque XXI

Pontedeume
18.00 h. Sala de Actividades Club Xubilados
Caixa Galicla
(Herreros, 20)

Xogo de recreación: "Gaña e perde"

Equipo de animación sociocultural

MIDkxía COI da 1PQI á ea

lntorme de

Eva Moreda
XII Premio Rúa Nova de Narracións
Xuvenís en Ungua Castelá

_ , _ , . . conxuntura
- - da eoonomJa
galega

18-00 h. Salón de Actos Club Xubilados
Cai.xa Galicia
(Avenida de Vigo, 192)

Mesa redonda sobre o Alzheimer
Persoal de A.F.AL (Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer)

Ir lfut 11110 de Coxu1tua
da Ec:Cll IOl1 iia O ' CIB

Coordenadores: Alberto Meixide
Vecino e José M.ª da Rocha Álvarez

12.00 h. Club de Xubilados Caixa Galicia
(Paseo, 6 - 2°)

Visitas a Sogama

cabalo. o

noso COI llCello <cómic>

Manuel Raja!
llustracións: Manuel Raja! Fernández
Textos: Manuel Rajal Fernández;
coa colaboración de M.ª del Carmen
Castro Pombo e Miguel Suarez Fuentes

PI lblcaci6l m Centro da
lrN as•!g& ~ 1 EcCI 1611 llca e
A'a llCeÍI a (CEF) da ·
R..- ldaCi6i 1 Cabca Galcia
Distribución documentos economía
financeira: ¿Por que
as empresas realizan "splits"?

(Museo Cab:ici alelo e
Dioc 8 B SI K> de Mol idoñedo)

Santos San Cristóbal Sebastián
Fotografía: Miguel Ángel Paz Rubal

•

Programa de Educación
Medioambiental
28febieilo
Convocatoria Bolsas Fundación
Caixa Galicia

Pontedeume
17.30 h. Sala de Actividades Club Xubllados
Cai.xa Gallcla
(Herreros, 20)

Elaboración de recetas: "Comparte
o teu segredo"

Equipo de animación sociocultural

As Actl;ldades que figuran neste avance pod~n sufrir modlficacíóns_
•Actividades en colaboración con outras entidades

•

As visitas realizaránse previa inscrición nos
centros de Xubilados de Caixa Galicia

Para máis infonnación : Telf 902 43 44 43
www.caixagalicia.es

;;

•

.

RA SOCIAL
CAIXAGAllCIA

© FUNDACION CAIXAGAllCIA

..

!li

·..

-

• t . ¡~ '

ECONOMIA

16

,~
l O DE FEBREIRO DE 2000

ANOSATERRA

Nº 921 - ANO XXIII

SLG; UUAA eUSAG exixen ocese de Castor Gago como conselleiro

Odia 15 os labregos manifestáranse en Santiago

contrá o desmantelamento do agro
non garanten rendas dignas, e
tampouco o relevo xeracional,
un problema que non se resolve, segundo os sindicatos, cos
subsídios. Neste sentido, defenden que se controle a venda,
nos mercados, pe produtos alimentares por baixo dos custes
de produeión.

-0- P. BERGANTIÑOS

O Martes 15 de·Febreiro, SLG,
UUAA e USAG teñen convocado aos labregos para participar nunha manifestación en
Santiago baixo o lema "en defensa da nosa dignidade e das
nosas producións". Prezos
xustos para os produtos agrogadeiros e a criación dun marco estábel de negociación entre o sector e a Administración son algunhas das demandas que recollen na táboa reivindicativa, que tamén exixe o
cese do actual Conselleiro de
Agricultura, Cástor Gago.
Apoian a manifestación as organización s políticas BNG,
PSOE e EdeG e os sindicatos
obreiros CIG, CCOO e UGT.
A táboa reivindicativa apresentada polos sindicatos recolle doce
pontos que descreben problemas que ameazan gravemente
ao sector. Os gadeiros peden
que se dignifique a sua profisión,
nun momento no que o traballo
no agro está a cada pior valorad o. "Os diferentes Governos
marcáronse como obxectivo diminuir a povoación activa no
agro, dando a entender que a
existéncia de pequenas explotacións familiares sunpón retraso
social. Denigran e desprezan a
actividade agrária, porque é
pouco áxil e nada moderna -comenta Manuel Dacal, representante do SLG. Pela contra, nós
demandamos que se recoñeza a
sua importáncia como unha fonte de alimentación sana e segura que a sociedade necesita, sobretodo cando se constanta que

SLG, UUAA e USAG peden o cese da represión sobre as mobilizacións labregas, a anulación das multas e a absolución dos procesados polas tractoradas do 98. A. PANARO

as grandes explotacións, funcionan sen escrúpulos e buscan a
mellor marxe de benefícos,' a
costa de producir alimentos de
baixa calidade e incluso perigosos". E neste sentido, tanto
SLG, UUAA como USAG coinciden á hora de exixir a defensa e
promoción dos produtos das explotacións galegas frente .ao fomento de producións inseguras
e industrializadas: tamén lembran a necesidade de que se leve a cabo, de forma urxente, unha ordenación do território e dos
seus usos.

. Castor Gago á consellaria de
Agricultura, as canles de comunicación entre o sector e o Executivo desapareceron e que as
Mesas sectoriais non cumpriron
as funcións para as que foron
criadas. Asi por exemplo, a Mesa do viño s,ó se reuniou para
constituirse. A hora de tratar coa
Xunta, as organizacións agrárias tamén se atopan co problema de que desde finais dos setenta non se convocaron eleicións sindicais no agro.

No que respeita ao marco de re1ación s coa Admistración, os
sindicatos botan en falta un foro
estábel de interlocución. Denúncian que desde a chegada de

Outro dos problemas que impede manter o emprego no meio
rural é o baixo prezo aoque teñen que vender os labregos os
seus p_rodutos. Estes prezos

Prezos e axudas

Ao fio, reclaman que as axudas
públicas e os direitos de produción se repartan en base a critérios socioeconómicos, que teñan en canta as características
da produción agrária galega.
"As necesidades do noso sector
agro-gadeiro -comenta Dacalnon se tiveron en canta nos recentes acordes de Madrid, nos
que Galiza ficou discriminada,
sobre todo no sector do leite e
da carne. Nós pedimos que esa
negociación se revoque. Convén aclarar que o Conselleiro
non foi quen de defender as
propostas que acordou cos sectores e asumiu o que lle deron".
A táboa reivindicativa recolle,
ao tempo, que a Xunta destine
orzamentos dabondo para acometer un plano global de desenvolvimenhto do meio rural e
dos sectores produtivos, que
poña fin aos problemas de electrificación, de telefonia e de
transporte. A indemnización dos
danos ocasionados pela fauna
salvaxe e o cese da represión
sobre as mobilizacións labregas, que implicaria a anulación
das multas e a absolución dos
procesados palas movilizacións
dos tratares do ano 1998, tamén forman parte da reclama
desta mobilización. •

lsto-móvese
Neste final de século estamos a ser testemuñas de importantes síntomas dos cámbios políticos e sociais que se aviciñan no novo milénio. Levamos tanto tempo padecendo a
avalancha propagandística da globalización
que non nos decatamos de que ternos diante
do naris fondas manifestacións de rebelión
social e política contra o império unipolar e
a democrácia formal en todo o planeta.
As nacións submetidas tentan romper as cadeas do estatismo centralizador e aniquilador
en todos os continentes. Le Monde Diplomatique contabilizaba recentemente máis de dous
mil conflitos políticos en todo o mundo que
se expresan mediante reivindicacións nacionalistas de distinto tipo. O vello estado nación esfarélase. Paradoxicamente, os intentos
por uniformar a política e a economía mundiais, o pensamento único, a liberdade de
mercados é a rapiña en escala planetária das
transnacionais, producen un renacemento da
reivindicación nacional, da própria afirma~
ción cultural e ·da etnodiversidade do planeta.
A resposta política contra a globalización empeza a tomar tamén entidade global, escala
mundial. Como o império unipolar mostra a
mesma faciana en todas partes, tende a producir-se a unificación da contestación. O que
acaba de acontecer en Seattle e Davos, sen
calificalo como "xesta" heroica, é un síntoma
da tendéncia á mundialización da protesta. As
consignas contraglobalizadoras, antiimperia-

listas e os clamores pola xustiza social e o comércio xusto esténdense por todo o planeta.

mento do traballadores e campesinos ecua~
torianos.

Empezan tamén a producir-se grandes movimentos de masas con alto grado de politizaci ón e co obxectivo
político de introducir
Cámbios na estrutura
de clases no poder. Latinoamérica é de novo
hoxe un gran laboratório sociolóxico e político onde os actores sociais demonstran que
isto se move e que 6
capitalismo selvaxe
empeza a .encontrar
atrancos para o seu desenvolvemento.

De momento o movimento foi submetido pola
cúpula do binomio burgués-militar do sistema,
dentro dunha situación
de reacomodamento de
forzas no que o inexperto Governo Cívico-militar de Salvación non
preveu a reacción imediata das burguesías latinoamericanas e as ameaz as de intervención
militar aberra por parte
dos Estados Unidos. A
recente experiéncia de
Venezuela, coas suas variantes, foi bastante
aleccionadora para o estabelecemento en canto
á necesidade de rachar
rapidamente con todo
intento de organización
social que non pase pola
deínocrácia formal. En
todo caso, a situación
en Ecuador é fluida e no médio prazo haberá
importantes mudanzas.

'Latinoamérica é de
novo hoxe un gran
laboratório sociolóxico
e político onde se
demonstra que o
capitalismo selvaxe
empeza a encontrar
atrancos para o seu
-·
desenvolvemento"

O que acaba de acontecer en Ecuador foi
todo un levantamento
social encabezado polo campesinado indíxena, sectores organizados e altamente politizados do movimento obreiro e co apoio
de parte dos militares nacionalistas antiimperialistas. As masas na rua derrócaron un
govemo e reaccionaron contra un paquete
económico e social reaccionário e globalizante que incluía a dolaiización da economía ecuatoriana e un maior empobrecí-

O que nos interesa salientar aquí é que isto
se move e que os movimentos antiimperialistas, nacionalistas e revolucionários serán os
protagonistas do novo milénio. +

O Banco de Galiza
condenado a readmi6r a
un interventor despedido
A sala do social do
Tribunal Superior
condenou ao Banco de
Galiza a readmitir no seu
pasto ao interventor da
sucursal de Gondomar,
Camilo lglésias, que tora
despedido tras 30 anos de
traballo. A decisión xudicial
supón un triunfo dos
delegados sindicais, que
protagonizaron sonoras
protestas ante a sede 'da
entidade bancária en Vigo
para demandar o fin da
persecución sindical e da
regulación de emprego
encuberta que a xuízo das
centrais pratica o banco. O
despido producírase
acusando ao interventor de
dispor cartas da caixa sen
contabilizalos no arqueo.•

Manifestación
en demanda dun acordo
pesqueiro con Marrocos
Os mariñeiros do banco
canário-sahariano están
a iniciar manifestacións
para demandar un
acorde pesqueiro entre a
Unión Europa e
Marrocos. Un destes
primeiros actos consistiu
nunha mobilización
polas ruas de Marine
vários cortes no tránsito
de veículos. A partir de
agora, os manifestantes
realizarán duas protestas
por semana. Un portavoz
dos mariñeiros lembrou
que o colectivo non quer
viver dos subsidios
aprobados polo Governo
e reclamou aos
concellos do Morrazo
-comarca de
procedéncia da malorla
dos mariñeiros- menos
pasividade ante un
confllto vital para a sua
economia.+

Leyma obtivo 850 millóns

de beneficios en 1999
A central leiteira galega
Leyma-Ram en 1999, ano
no que foi adquirida por
Puleva, deixou de estar en
perdas e obtivo uns
benefícios de 850 millóns
de pesetas. Con respeto á
empresa matriz, Puleva
aumentou os seus
benefícios nun 43,6% e
situaronse en 4.641 millóns
de pesetas. Segundo a
compañia matriz, o
resultado obtido en Leyma
contribuiu á suba nos
benefícios de Puleva. A
entrada de Leyma en
benefícios pon de
manifesto que a iniciativa
para constituir un grupo
lácteo galega era viábel,
pero que precisaba dun
apoio institucional por
parte da Xunta que
finalmente non se
produciu. Por outra banda,
o BNG reclamou o
Governo galega acudir á
bolsa para entrar en
Puleva e poder galeguizar
este grupo.+
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AFederación Ecolo.xista
rexeita o novo plano
de residuos do Morrazo

o
calendário
de Arteixo
.
anima
ao maltrato
A asociación de mulleres
41
Andanza" da parróquia de
Oseiro ven de chamar a
atención sobre o calendário
di tribufdo polo concello
de Arteixo, que conten
"unha invitación á violación". Na páxina corresponden te ao mes de Decembro deste almanaque
Lnclúese a seguinte adiviña:
"Como tetuda muller / escarranchada de pernas /
que ten ganas de foder, /
non perdoa se a deixas. /
Quen trata de aforrala, / fai
sempre unha causa mala. /
Nin é cega nin tatela, nin
coxa nin retranqueira. /
Canto máis se abuse dela, /
Millor nos irá na feira."
O calendário foi elaborado
polo Departamento de Normalización Lingüfstica e repartido en máis de 1.500 fogare de Arteixo. A asociación de Mulleres "Andanza" subliña "a nula sensibilidade cara ás mulleres"
por parte do conce llo. "O
colectivo de mullere de
Arteixo, con mái de vinte
mil habitante , carece dunha e a d ac llida en ca o
d mal rat , dun erviz de
xin c loxia e l ificación
familiar n e c ncell ,
n n hai un plan d fi m nt do em r g feminino,
mái
n tan e a ~ mentar
determ inada profesións com a d téxt il ", d in en
"Andanza".
A mullere de "Andanza"
d núncian que, ademais destas deficién cias, o concello
segue polít icas totalmente
desaxeitadas "como no caso
dos desafortunados calendários", considerados como "algo moi gra ve , so bre todo
cando se trata dunha publicación municipal".•

COMPROBE
a eficácia
de anunciarse en

ANOSA TERRA
Chame ao 986 433 830
e solicite
as nosas
tarifas publicitárias

A. PANARO

Dialminha volveu demostrar a sua técnica individual.

OCelta sofre graves problemas de vestiário que afectan ao seu rendimento

Aexibición do Deportivo ante o Madrid
empurra os coruñeses ao título
9* CtSAR LORENZO GIL

A Liga de futbol desta-tempada é a máis estraña da última
década. Ademais de que nen
o Madrid nen o Barcelona son
quen de renovar a sua hexemonia, logo de 23 xornadas, a
diferéncia entre o primeiro e
o derradeiro clasificado é
xustamente de tantos pontos
como partidos se levan desputados. O Deportivo recompuxo
a sua fortaleza e expulsou o
Madrid da escaleira cara ao tí·
tulo que os merengues rubian
a toda velocidade aproveitando a irregularidade xeralizada.
A vitória do Deportivo sobre o Madrid (5-2) ten unha importáncia
conxuntural incríbel a estas alturas
da competición tal e corno se estaba configurando nas últimas xornadas. A autoridade coa que a
equipa de lrureta xogou o Domingo 6 de Febreiro en Riazor, arrasando todas as liñas madrileñas,
significa moito máis que tres pontos. Os branquiazuis lograron reivindicar un estilo futbolístico sólido, metade arte, metade esforzo,
que volve ter en Djalminha a sua
estrela, tantas veces errante. Logo
das derrotas diante do Valladolid e
do Osasuna, o triunfo na Liga pode interpretarse como unha nova
etapa. O clube galega ainda contou coa sorte de cara, ao perder o
Barcelona e empatar o Zaragoza,
as duas opcións máis sérias ao
domínio coruñés.
Tamén pode pasar que os coruñeses, ao se atoparen novamente coa normalidade do Campionato, sen tanto glamour como
cando o opoñente ten tanto avoengo de títulos, volvan rexurdir os
espectros da mediocridade das
últimas semanas. Mais hai un dado que fai dubidar que a resurrección sexa só un espellismo. A
eliminación da Copa do Reí serviullé a lrureta como bálsamo físico para os seus homes e excusa
perfecta para lles exixir todo o estarzo posíbel na loita polo título.
Na mente do cadro deportivista

ten que estar á forza a ruín xeira
que, mália todo, non os apartou
do liderato. Agora volven ter unha oportunidade de despegar e o
presuposto amosado ante o Madrid é un bon antecedente para
facer cousas ben máis complicadas, corno gañar en Los Pajaritos, o pequeno e trio estádio soriano no que foron derrotados todos os exércitos . lrureta sabe
que o Nurnáncia canta cun "inverno ruso" ao seu favor pero ten
de man o rexurdimento do olfato
goleador de Makaay ou do Turu
e rnais a templanza que lle concede a todo o grupo a preséncia
de Mauro Silva na rnédia.

Onde ficou
a harmonia celeste?
Desde a polémica vivida entre
Mostovoi e Chemo del Solar con
Fernando Castro Santos hai tres
anos, o vestiário do Celta foi un
exernplo de boa convivéncia e
de unión. Esta harmonia incluso
se via desde fóra como unha das
claves do éxito vigués cando lrureta e Víctor Fernández conseguiron criar unha escala de futbol
de calidade en Balaídos.

A.

Mais esta tempada están caendo rnoitos mitos do club celeste.
Primeiro demostrouse que Balaídos perdera a sua condición de
forte inexpugnábel, un dos elementos máis importantes dos
éxitos dos dous últimos campionatos. Logo xurdiron as dúbidas
sobre a viabilidade do sistema 42-3-1, ao se lesionar Mostovoi e
non responder nen Revivo nen
Karpin na sua posición de média
punta. Agora está en crise algo
moito máis básico, o adestrador
recibe puñaladas nas costas cada semana e o vestiário converteuse nun criadeiro de rebeldes
-con Porsche e colgante de ouro- que desestabilizan unha entidade que ten a sua forza, xustarnente, na capacidade do grupo fronte ás individualidades.
O desplante de Djorovic ten que
servir para calibrar a profisionalidade dalguns xogadores célticos,
rnoi valiosos e de alto nível deportivo, pero suxeitos a unha dinámica de mercado que os invoca a
utilizaren a repercusión mediática
de todos os seus actos para xogar con vantaxe en negociacións
de traspasos e renovacións. +

EsTÉ\'EZ

RU--486, a pílula invisíbel
Os responsábeis das tres únicas clínicas privadas autorizadas na Galiza para praticar interrupcións de embarazo sabian de antemán que
a chegada da pílula RU-486 non ia modificar o funcionamento da
sanidade diante dos embarazos non desexados ou con complicacións
médicas. "Require cinco consultas prévias para examinar o caso.
T endo en coma como funciona a sanidade pública, o máis probábel
é que os prazos para tomala se pasen", sinala un xinecólogo que se
laia da falla de autorización das clínicas privadas para subministrala.
A obxección de consciéncia dos médicos do SERGAS para non realizar abortos exténdese tamén á receita da RU-486. Trátase dunha regla de tres: se só un xinecólogo, no hospital Piñor de Ourense, P!3tica abortos na rede pública, só este médico vai receitar a pílula. Un
-· fármaco que poderia significar a redución de padecimentos pola intervención -na Franza emprégase desde hai doce anos-, na Galiza
non vai supor nengun adianto. A "hipocresía" do colectivo de médicos, que denúncian os candidatos do BNG, continuará, se cadra
ináis, agora que familiares e amigas poderán intentar conseguir pola
porta de atrás unha RU-486 para evitar o quirófano.•

Os cámbios introducidos no
plano de tratarnento de
resíduos.urbanos e orgánicos
. do Morrazo, son rexeitados
pala Federación Ecoloxista
Galega, formada por máis de
vintecinco asociacións. A FEG
amósase partidaria do plano
aprobado en Abril de 1996
cando o BNG e o PSOE
governaban conxuntamente os
concellos de Cangas, Bueu e
Moaña. Os ecoloxistas veñen
de enviar unha carta ao alcalde de Cangas, X. Henrique
Sot~lo, que é presidente da
mancomunidade. Segundo explica a Federación "o PP ven
de modificar radicalmente a filosofía do plano, ao desbotar a
recolla selectiva e a compostaxe da matéria orgánica dos resíduos domésticos e prever a
construción dunha planta para
transferir o lixo a SOGAMA". A
atitude dos populares, é ·
segundo ·as ecoloxistas, "ilustrativa da sua nula vont~de de
acadar consensos sobre a
xestión do lixo". •

Xuízo en Nigrán
contra tres manifestantes
anti·touros
Tres rapaces de Nigrán, menores de idade, van ser xulgados o vindeiro 15 de
Febreiro tras ter participado
nunha manifestación o pasado mes de Outubro diante da
praza de touros portátil instalada con motivo-das
festas. Portaban unha
pancarta na que se podia ler
"En contra da violéncia cos
animais". Segundo explica a
Plataforma Antitaurina de Vigo, formada ao xurdir unha
iniciativa empresarial que
quer instalar unha praza nesta cidade, o carácter tranquilo da protesta rompeuse
cando os manifestantes
comprobaron que estaban a
matar xatos mália que a publicidade non anunciaba o
sacrifício. Alguns dos organizadores do acto agrediron
aos rapaces, tendo que ser
atendidos de urxéncia. +

O BNG explica
o programa a colectivos
de homosexuais
Francisco Rodríguez, cabeza
de lista pola Coruña apresentou o Luns 7 de Febreiro o programa eleitoral a dous colecti-.
vos de gais e lesbianas de
- Compostela. O candidato nacionalista sinalou que ia
defender na vindeira lexislatura
a aprobación dunha lei de parellas estábeis ou unións de
feíto, co obxectivo de que se lle
recoñezan os mesmos direitos
civis e sociais que ás unións
matrimoniais. Asimesmo, Rodríguez explicou cal foi o traballo dos nacionalistas nestes últimos catro anos no Congreso
a respeito dos direitos
sexuais. +
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Na Galiza tamén hai avioléncia xenófoba pero émáis institucional

Grupos racistas agreden durante vários dias
aos magrebies en El Eiido ante a pasividade policial
mar que a orde
era a de non intervir de nengun
modo. A oposición exixiu unha
actuación tallante por parte das
forzas da orde e
culpou ao ministro da situación.
Ante o torrente
de críticas, o
Governo reco ñeceu carta "pasividade" policial
pero non anunciou a depuración de responsabilidades.

-0- H.V.

A policia deixou facer aos grupos racistas que agrediron
aos cidadáns magrebies na localidade andaluza de El Ejido
e unicamente interviu nalguns
casos nos que a violéncia era
extremada. Mentres, o Governo realizaba declaracións ambíguas que alimentaban unha
protesta máis organizada do
que as autoridades recoñeceron. Na Galiza nunca se deron
acontecimentos como eses,
pero o noso país non está libre da violéncia xenófoba e
racista, ainda que esta ten un
carácter máis institucional.
Un grupo compacto de 150 persoas de ideoloxia ultradireitista
atacou aos cidadáns magrebies
residentes en El Ejido sob excusa dun asasinato cometido por
un demente. O resto da povoación local apenas interviu pero
tampouco impediu as agresións,
e mesmo en ocasións alentou
aos agresores. Os actos estiveron máis organizados que o que
recoñeceron as autoridades, pero só a partir do terceiro día comezaron as detencións.
O ministro do Interior, Jaime,
Mayor Oreja pediu aos grupos

Un colectivo de 150 persoos foi o que protagonizou as agresións.

fascistas "non tomarse a xustiza
pola man", como se as agresións fosen actos de xustiza saquera deprabada ou de vinganza. Todo o contrário, tratábase
de violéncia fascista proxectada
sobre todo un colectivo e precisamente ·quen máis padeceron
os actos violentos foron os comerciantes do Norte de África,
para os at~cantes os menos
sospeitosos de estar detrás -de
actos delitivos. Pero coas suas
declaración, Mayor Oreja puña

de manifesto o discurso policial
frente a imigración e viña a lexitimar as agresións, ainda que
suxeria facelo nun plano máis
estrutural, como a lei de estranxeria que o PP pretendeu aprobar recentemente.
En consecuéncia, a policia actuou con permisividade e as
suas intervencións limitáronse a
alguns dos casos máis extremos de violencia. Mesmo un
sindicato policial chegou a infor-

No pasado, as
organizacións
de solidariedade
denunciaran a explosiva situación de El Ejido. Cunha numerosa bolsa de povoación imigrante, a localidade almeriense coñeceu unha expansión económica no campo a conta da explotación laboral dos traballadores
magrebies, colectivo sometido a
unhas durísimas condicións de
vida e de illamento.

de costas. Contado, a aparición
dos primeiros delitos cometidos
por magrebies é recente e a
resposta viciñal excesivamente
violenta como para obedecer a
unha explosión non dirixida por
nengun colectivo.

Diferente situación
na Galiza
Na Galiza até o momento non
houbo casos de violéncia xenófoba ou racista exercidos pola
povoación contra un grupo, pero si numerosos actos indivi duais e en xeral unha violéncia
de carácter máis institucional
contra grupos como magre bies, subsaharianos ou portu gueses.
En Vigo vários membros da policia municipal foron condenados despois de apalear a un cidadán senegales, ao que levaron a bordo dun coche patrulla
a un fugar apartado para poder
mallar nel. E nesa mesma cidade na actualidade os vendedores ambulantes buscan un lu gar onde continuar vendando
despois de que a concelleira
socialista Dolores Villarino puxese todo tipo de eivas e que
os invitase de facto a abandoar
a cidade.+

Todo un caldo de cultivo facia
presaxiar enfrentamentos entre
duas comunidades que vivian

Cotas de só -

-4.990 .

pts. mensua1s

986 21 12 12

Correspondencias
en portugués,
castelán e inglés
» Tódolos personaxes
de Galicia
» Tódalas materias e
a cartografía totalmente actualizadas
» Máis de 400
especialistas
para a súa
redacción
» Unha fonte
excepcional
de consulta
»

»

14 tomos de 520 páxs.

»

7.280 páxinas en total

»

Encadernación de
luxo con estampación
en ouro

»

Máis de 25.000
ilustracións

»

200.000 entradas

Toda a Cultura dende Galicia nunha obra excepcional
Trátase da primeira Enciclopedia de carácter Universal
integramente redactada en galego, cun contido de máis
dun 40% de entradas de temática totalmente galega e
un 60% de entradas de temática universal contempladas
dende a perspectiva de Galicia.
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Catalunya quer recuperar
.,
as conces1ons
de autoestradas e
Euskadi négase _
a prorrogar contratos

A Declaración de llarcelono reunida en Bilbao deu un espaldal"G%0 á política da PNV. Durán i Ueida criticou duramente a irresponsabilidade histórica de Aznar, que unha semana
despois, demostrou facer ovidos xordos.
XAN CARBAUA

OPP manexa unha estratéxia eleitoral para as nacionalidades eoutra para ~spaña

Aznar acusa ao PNV de 'dar cobertura a ETA'
*B.L.

entres Almúnia volta a estar
preocupado en ter un debate
con Aznar, este segue a arremeter contra os nacionalistas.
No seu acto en Silbo, acusou
ao PNV de "darlle cobertura a
ETA" e de radicalizarse ao "amparar o xiro soberanista". Nas
nacións periféricas o enemigo
do PP son os nacionalistas.
O PP ten deseñado duas campañas: unha en España, para
enfrontarse co PSOE e outra en
Euskadi, Ca1alunya e Galiza, na
que os seus adversários principais serán os nacionalistas. As
descalificacións totaís aparecen
xa nos libros de campaña do PP.
Arenas afirma que "non ten nada
que falar co BNG", sexan cales
sexan os resultados despois do
dia 12 de Marzo, ao tempo que o
descalifica por nacionalista.
Un pacto, cando se racha, non
existe. Pero Aznar segue teimando en que se volts ao Pacto de
Ajuria Enea, mentres se segue
declarando o defensor da Constitución como xeito de arremeter

contra os nacionalistas. Na sua
visita desta semana a Euskadi
atacou, de novo, aos nacionalistas, pero a sua diana exclusiva
foi o PNV. Non só o acusou de
"darlle cobertura a ETA" ao compartir os mesmos obxectivos, senón que os conminou a abandonar o nacionalismo.
De camiño deixou ver cal é a sua
grande aspiración para Euskadi
a curto prazo, "que governen os
partidos estatais", pois asi, segundo Aznar, resolveriase dunha
vez o problema de Euskadi.
Pero desde o PNV non semellan
dispostos a mudar de liña política. Así Jon Azua, ex vicelehendakari, e que pasaba por ser un
dos críticos, afirma nunha entrevista en El Mundo de Euskadi
que "ETA estanos a pedir a berros para atapar a forma de rematar coa loita armada". Azua tamén afirma que "non vexo nengunha outra alternativa que a de
reforzar o compromiso por seguir
coa vía comezada con Lizarra".
O ex vicelhendakari, agora sen
cárregos políticos, afirma, coma
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Arnaldo Otegui, pola sua banda,
ven de afirmar nunha entrevista radiofónica, en Euskadi lrrátia, que é
necesário demostrarlle a ETA que
a violéncia non é necesária. Otegui
reclamou un compromiso político
para deixar ver que "en Euskadi xa
existe unha determinación política

coma para facerlle fronte aos estados español e francés mediante
unha estratéxia democrática que
leve a Euskal Harria a outro cenário político". De darse dé.novo esta
circunstáncia ETA decatariase que
xa non necesita a violéncia para
lograr os obxectivos.
O PSOE, pala sua banda, ten
mensaxes ambíguas a respeito
dos nacionalismos, segundo a
quen tale e onde talen, sen
aclarar para nada o que chaman
a sua "postwa federalista".+

A ESTRATÉXIA
DE ETA--PM
B. LAXE
O Govemo español e máis en concreto Maior Oreja, segue teimudo en
reproducir o proceso de disolución de ETA Político,Militar. Pretende
que a presión represiva sobre o conxunto do movimento independentis,
ta basco se traduza nunha reacción de esixéncia do desmantelamento de
ETA . Pero, para logralo, ten que isolar ao independentismo,· criminali,
zalo no seu conxunto. Por iso arremete Amar contra o PNV como ini,
migo principal. Por iso rentan por todos os médios que se rache o pacto
de Governo de Gasteiz. Por iso a sua principal obsesión é desfacer o
Acordo de Lizarra. Dentro desta estratéxia, é moi útil a detención de
membros de HB acusados de pertencer ao entarimado de ETA.
Os 24 fólios do auto de Garzón contra o aparello de relacións exterio,
res de HB (como antes con Egin) baseanse exclusivamente no axioma
de que ETA dirixe todas as estruturas organizativas. Partindo desa
idea, calquera peza se fai encaixar no tipo penal de integración en or,
ganización terrorist~, até a ·extremo que unha mesma persoa pode apa,
recer no sumário ao mesmo tempo como "colaboradora" e "integran,
te". Asi, Garzón estableceu que a Herri Embaxada. "é un órgano baixo
control político de ETA" e, o ter documentación pública e legal, rela,
cionada con esta sé abertzale, coloca a calquer cidadán baixo sospeita.

HORAS ASOCIACIÓN

CULTURAL "ALEXANDRE BÓVEDA"

COA INTERVENCIÓN DE

MANuEL

lbarretxe, o actual lehendakari,
ter moita confianza en EH, crendo que "a sua aposta política e
sinceira, auténtica", pero, ao
mesmo tempo recalca que "este
proceso é moi complexo".

REI ROMEU,

Mª PILAR GARCIA NEGRO
CESÁREO SÁNCHEZ IGLESIAS

Organiza
Asociación Cultural Alexandre Bóveda

Garzón segue dividindo ao movimento independentista basca nos fren,
tes "militar, político, obreiro e cultural", dirixidos todos pola cúpula
etarra. Con esta idea, calquer militante abertzale pode ser acusado de
colaborar con ETA e, se lles fixera falta, calquer nacionalista, incluidos
os do PNV.
Dase a circunstáncia de que os principais membros de ETA,pm que ne,
gociaron a sua disolución, non só están agora alentando esta via,
apoiándoa mediáticamente, tanto desde as suas columnas nos xornais
como en libros de ampla propaganda, senón que se mostran contrários a
calquer outra. Dase a circunstáncia de que a maioria destes "especialis,
tas" militan agora no PSOE e se amosan profundamente antinacionalis,
tas e que Aznar acuse ao PNV da "persecución a intelectuais críticos".•

Catalunya aprobou un fundo para rebaixar as peaxes
nas autoestradas que
percorren ese país e para
tratar de rescatar selectivamente algunhas das concesións. Os cartas procederán
do IVE e os impostas de sociedades que pagan as concesionárias. O fundo estará
dotado con máis de 14.000
millóns de pesetas anuais.
Mentres, o Governo basca
comunicou a Aznar e á empresa concesionária da autoestrada basca-aragonesa
a non aceitación do acordo
do Consello de Ministros
para prorrogar 25 anos a
concesión a cámbio dun
abaratamento do 40% nas
peaxes.+

EH inclue a catro etarras
das listas e lembra
que a loita annada
non e' precisa

.

Catro membros da organización independentista
basca ETA concorrerán
- ás eleicións xerais de
Marzo nas listas de
Euskal Herritarrok. De
mesmo xeito, tamén serán
candidatos vários antigos
integrantes de ETA, asi
como familiares de
presos políticos.
Contodo, EH mantén unha
posición optimista a respeito da violéncia. O seu
p·ortavoz Arnaldo Otegi
afirmou que a loita armada non é necesária. A matización vén ao caso porque Otegi lembrou que
"neste país hai suficiente
determinación política como para facer frente aos
dous Estados meiante unha estratéxia
democrática".•

Caruana favorito
nas eleicións de Xibraltar
As sondaxes indican que o
ministro principal de Xibraltar, Peter Caruana, renovará por ampla maioria o seu
mandado como administrador da colónia británica. A
polémica sobre a soberania
do Peñón estivo ausente
dunha campaña na que os
dous candidatos -o socialdemócrata Caruana enfréntase ao laborista Joe
Bossano- recoñeceron que
este aspecto no ten
releváncia eleitoral en tanto
que os cidadáns non ven en
perigo a sua nacionalidade
británica. Caruana a partir
de agora terá que tratar de
modificar a sua relación co
Reino Unido unha vez que
o Peñón demonstrou a sua
capacidade para non
depender economicamente
de Londres, grazas a que
seconverteununportoimportante, con ingresos por
turismo e pala sua natureza
de paraíso fiscal.•
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lñ~ki Anasagasti
'Seguiremos apostando por unha solución política
ávioléncia'
-0- XAN CARBALLA

Portavoz do PNV en Madrid, lñaki Anasagasti coñece tamén moi ben a história pollíti~ a do nacionalismo galego, aportando co seu esgotado libro " Castelao y 1
.os vascos"
(1.9 85) unha importante referéncia sobre as relacións do lider galego co lendakari
básco Aguirre. O político basca coida que chegou a hora de que Galeuzka se consolide
no Estado e sauda con esperanza a posibilidade dun grupo próprio do BNG en Madrid.
A aposta do PNV de conducir
o conflito basca ao terreo político, vaise manter apesar do
fin da trégua de ETA?

culo XXI e isto segue e nós n~:m
nos resignamos. ETA é a febre e
a enfermidade é outra. O problema basco é un problema político
de natureza histórica que non se
quer abordar.

É que non hai outro camiño. Só
condear non conduce nada. En
Madrid non se decatan de que
Pero sofriuse un retraso. En
ese mundo de ET A ten xa 40
Setembro de 1998 xentes do
anos, duas xeneracións de etaseu partido consideraban a
rras. e que mataron un tenentetrégua blindada contra calcoronel no centro de Madrid, nunquer continxéncia.
ha zona moi vixiada na que xa
ten habido 27 mortos. Non se poNon hai que pensar que ETA é
de dicer que ETA esté debilitada,
unha organziación de xente nornen que foi culpa da Ertzaina por
mal, porque non actuarian como
- ineficaz. lso significa que poden
actuan. Xente que se pon unha
seguir outros 40 anos matando e . carapcuha e pensan que matanque independentemente do dano
do seres humanos van conseguir
que lle fan a unha persoa e a unalgo, que vive na clandestinidaha família, a quen máis dano se . de, non é normal. A maneira de
fai é a Euzkadi, á sua convivéncambiar é que mude o entorno.
cia, ás suas relacións. Se nós
Nós ternos que acompañar a ese
non o sacamos adiante ninguén
mundo para que entenda ese
o vai facer. Non será un Mayor
cámbio, que n,on se dá da noite
Oreja que se apresenta por Vizpara a mañá. E un tránsito cara a
caya para tentar vencernos e cun
aceitación das· reglas do xogo,
único antídoto que son as medipero non van mudar por razóns
das policiais. Xa as tomaron en
éticas. Nós pensamos que matempos de Franco, da UCD, do
tar é malo, e esta xente pensa
PSOE e do PP. Estamos no séque matar pode ser .bó por de-

tender unhas ideas. O que hai
que procurar é convencelos de
que estratexicamente iso non
seNe para nada. Pero iso é un
proceso e gostarianos nese camiño contar coa comprensión do
governo central ou duns meios
de comunicaicón que son belixerantes co nacionalismo até o paroxismo (dicia, parodicamente,
un agregado político da embaixada británica que o proceso de
paz irlandés non resistiria unha
tertúlia española). Hai que darse
conta que ternos que lograr unha
solución política. Se antes se dicia que sen violéncia todo é posíbel agora que non a houbo parecía que nada se podía lograr.

Pero ainda se pode ser optimista?
Até despois das eieicións non
hai nada que facer. Despois dependerá da correlación de forzas. Pero coi9o que ETA vai
procurar acumular forzas para
condicionar ao governo e o governo a demostrar que ninguén
o move. +
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OEuro cae apoucas horas do triunfo de Haider

O Reino Unido deixa
en ridículo a Matutes
ao admi6r un recurso
belga sobre Pinochet

Aaberración austriaca compromete a ampliación
da UE ao Leste e o proceso da unión monetária
-0-G. LUCA

Hai un ano, Wim Duisenberg,
presidente do Banco Central
Europeu, despachaba con
arrogáncia unha pergunta a
propósito dun Euro a remolque
da hiper-hexemonia norteamericana. A blindaxe profisional
do Banco aforraria sustos políticos á nova moeda, non pasen
pena. Pero o dia 1 a direita
austriaca forma governo con
Haider e ameaza con bloquear o desenvolvemento da UE.
O dia 3 o Euro depreciouse.

St

O BCE deu un cámbio ao seu
discurso e recoñeceu que había motivo de fonda preocupación na importáncia e duración
da depreciación do Euro. Mais
a dilixéncia de Duisenberg por
cargar a suba de xuros á canta do perigo de inflación futura
agachaba razóns de fondo. A
primeira e máis aparente , o
aumento de tipos da Reserva
Federal. A segunda, e máis
importante, a aberración dun
governo ultra na UE, que vai
comprometer o desenvolvemento institucional, a apertura
aos paises do Leste e polo
tanto o camiño á moeda única.
A irrupción de Haider no governo austriaco, co apoio do Partido Popular, sócio do Grupo Popular europeu , ao que se honran en pertencer Fraga e Aznar,
abriga a perguntar ,se a UE poderá prescindir de Austria.

lllar a Haider
Os sócios fundadores do Benelux aseguran que a Unión
leva ben máis anos conformándose sen Austria que con
ela, e que se compre deitala
pala borda non será alá moito
problema. Pero os catorce governos indignados pola ascensión evitábel deste renarteiro
Haider, de maneiras tan corteses e demagóxicas coma as
do Arturo Ui brechtiano, exem plifican o contrário. O governo
democráticamente extraviado
de Viena será sancionado con
tres medidas de execución inmediata: non se promoverá
nen asumirá nengun contacto
bi-lateral co governo de Haider; nengun candidato austriaco será promovido en instán-
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cías internacionais en repreda Unión, non sucedía no marsentación da UE e non haberá
co da primeira implicación nazi
contactos diplopara que se lle
máticos entre a
concedese
a
Comisión e Viemesma imporna non senda a Odia 1,
táncia de fondo
nível técnico.
que á chegada
a direita
de Haider. Pero
A Comisión deshai duas novas
austriaca forma razóns
carta a ex pu 1que non
sión, medida que
acompañaran no
governo
con
algun dos sócios
seu momento o
comunitários
ensaio de BerHaider e
propuxera a poulusconi. A prica s horas da . ameaza con
meira é que o
chegada de Haigoverno anómabloquear o
der . Volvendo a
lo de Austria povista atrás, o
de afectar ao
desenvolvement
partido de labofuncionamento
ratório de Berdo entramado
o da UE.
lusconi governainstitucional; a
dia 3, o Euro segunda, relara con cinco ministros fascistas
cionada co antedeprezouse.
sen que a UE
rior, é que o Pardecretara cuatido Liberal de
rentena nengun.Joerg
Haider
chega nun moha contra ltália.
mento crítico da unión monetáSe cadra, a violación italiana
ria. Dous calendários políticos
dos artigas 6 e 7 do Tratado

O

de alcance que poden entrar
~n vía marta por causa de
Austria. A reforma das institucións debe sair da conferéncia
de governos pevista para o 14
deste mes. Doutra parte, as
negociacións para ampliación
deberán avanzar coa participacion de Haider, recén ascendido ao governo despois da promesa de pechar as fronteiras
aos emigrantes dos paises
arruinados do Comecon. Os
dous programas non se poden
levar· a termo sen o voto de
Áustria, que conserva o seu direito de veto por riba de todo o
que poidan inventar o resto
dos paises ca regulamento da
Unión na man, agá-s a -expalsión. Ao proxecto alemán de
extender ao Leste o sistema
político e económico aparécelle agora un Dobberman que
lle espanta as fronteiras tan
debecidas. Hai quen di que se
eslovacos, húngaros, ucrainos
e rumanos tiveron que aturar
da Comisión a pública dúbida
sobre as suas candidaturas
para a UE, tamén poderán pasar agora polos insultos de
Haider. Non berregou hai un
ano o impecabel Vaclav Havel
que a candidatura Roménia
deberia excluirse, con grande
escándalo (e poucos titulares)
da Comisión?

O Tribunal Británico de
Apelación admitiu a trámite
unha petición formulada polo
Governo belga e máis seis
ONGs para revisar a
decisión do ministro do
Interior Jack Straw de non
publicar o informe médico de
Pinochet, no que se baseou
para denegar a extradición a
España. Con esta decisión,
o Governo español queda·en
- entredito por renunciar a
recorrer a decisión británica.
Neste sentido, o ministro de
Asunto Exteriores Abel
Matutes dixo que España
non recorría para non facer o
ridículo. A decisión do
Tribunal de Apelación
prolonga vários meses a
presenza de Pinochet na
Grande Bretaña.•
--,----~~~~------~-

Pero desde Alemaña ven con
agóbio o proceso amenazado
da unión monetária, precisamente por causa do seu sócio.
de língua, história e fronteiras,
e non poden pasar sen aproximarse irónicamente á indignación de Madeleine Albright, encantada de feíto, xunto con Inglaterra, por ver como na vía
do Euro aparece un novo explosivo, que desta non cae dos
bombardeiros norteamericanos, e máis campante que
moitos governos europeus na
defesa dos valores democráticos. O dólar en ano de eleición
vai seguir subindo mentres
Duisenberg, a cabeza técnica
que tiña que manterse en temperatura estábel, con dobre aillamento de todas as borrascas e saraibas políticas, depende do que lle diga a Comisión que desde este momento
instálase en cadeira de pista
para ver con que cara andan
Haider e o seu sócio Schuessel, grande amigo de Fraga.•

G.LUCA

Trimble é quen non quer a paz
Despois de 70 anos de partición e de padecer discriminación sectária como castigo
pola independéncia do Sul, os republicanos
dos Seis Condados renunciaron a resisténcia armada e asinaron os acordos de Venres
Santo. O Sinn Fein defendeu este documento que os abrigaba con Londres e cos
unionistas. Probou que tiña máis capacidade de manobra e de convicción sobre a
maioria republicana que as fraccións militaristas do nacionalismo e foi quen de absorber a disidéncia e cumprir letra por letra
o convenido.

republicanos asinaran no documento de paz.
Foi David Trimble, o lider unionista, quen
procurou nos úl¡:irn,os 18 meses facer fracasar
O Sinn Fein di algo irreprochábel: que se atén
por todos os procedimentos posibeis o plano
absolutamente ao acordado e que a mellor via
institucional que forma a sustáncia dos acordos de paz de Ventes Santo. O ano pasado, . para o desarme será o desenvolvemento político
do compromiso de hai 18 meses. O IRA, que ledespois de prestar a sua palabra para un docuva cinco anos sen pegar un tiro, respalda esta
mento entre os govemos de Londres e Dublin
promesa. No entanto, nos seis condados contie os partidos involucrados, Trimble trasacornúan as tropas especiais e o RUC, a comisaria
dou ás poucas horas e deitou sobre a mesa un
especial británica, de tráxica memória para os _
novo documento con máis requisitos unionisrepublicanos. Blair, que xa entregara a ca~a de
tas. Despois da revisión, declarou que os
unionistas tiñan a sua propria data de entreMo Mowland aos unionistas, observa os trasacordos de T rimble coa mirada perdida.•
ga de armas, con independéncia do que os

OGovemo mexicano
detén os líderes
da folga universitária
Despois de nove meses e
médio de folga
ininterrompida dos
estudantes da
Universidade Autonóma
de México {UNAM) en
protesta polas altas trucas
de ingreso, o Exército e a
Policia Federal procederon
á detención dos líderes do
paro por orde directa do
presidente da República,
Ernesto Zedillo. A
intervención policial foi
adoptada logo de que se
desen as primeiras fisuras
da unanimidade da folga.
Os incidentes provocados
por unha parte do
estudantado, que
pretendia volver ás aulas,
serviulle de excusa a
Zedillo para darlle luz
verde á represión. Logo de
seren encarcerados os
dirixentes dos estudantes
da UNAM, máis de 7.000
persoas saíron ás ruas da
cidade de México para
solicitar a sua posta en
liberdade.•

Secuestran un avión
afgano por razóns
descoñecidas
O Governo dos talibans
afganos desentendeuse do
secuestro do avión desa
nacionalidade e que se
atopa nun aeroporto
londinense con 156
pasaxeiros a bordo. Se
inicialmente as autoridades
británicas pensaron que o
móbil podía ser exixir a
liberaci.ón dun preso en
Afganistán, agora pénsase
que os secuestradores
queren asilo político no
Reino Unido. A posición do
Governo afgano foi de
indicar aos británicos que
non negócien e calificou de
terrorismo internacional o
secuestro. Os afganos
critican que o último
secuestro tivera grande eco
e que este estexa a pasar
desapercibido.•

[

1
1
1
1
1
1
1
1

~un~

1
•
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1 encontronazo dos
1
1 imigrantes con
1 Aznar tora de

lnevitábel conferenciante, articulista, convidado de faladoiros de
televisión, comentarista dos
meios oficiais
e estrela de
actos alternativos, o profe- Como
sor Taibo é
(disque)
o conclusión
maior experto poderiamos
do Estado español
en dicer que, por
asuntos rela- riba do resto das
cionados coa
Europa
do suas
Leste. A sua ocupacións,
capacidade
intelectual, Taiboéun
sen embargo, especialista en
non impide
que
nunca dividira
mencione os
rd
evidentes in- esque acos

narcotización,
correo aéreo (aos
indocumentados
,
puxeranlles un
sel·o'-e-lavado-de-- te-r-e.s~-S--oci- argumentoS-- I
denta1s
na
I d d
mans coa
disgregación so apa os o
senténcia que dá
da r~xión, es- imperialismo.
pec1almente
nome a esta
os amerlca·nos e os ale. sección; o
máns. · Tampouco
explica o porqué da sua
segundo, a
constante aparición nos meios a
construci-ón do
teor do seu pretendido pensamento alternativo, ainda que,
telón .de aceiro de
segundo el, "sobre política internacional pódese escreber o que
Malilla; o terceiro,
se queira" ... Por outra banda,
desde que o PP controla os
1 a arrasadei ra de·
meios, xa non o invitan a TVE
1 Almeria. A loita
(fano a TVG, Tele 5 e E/'País,
1 polo centro
etc ... ) Para safar o profesor advertiu que "en todas partes digo
1 continua.
o mesmo", nos meios do siste-

1
1
1
1 Valen~a do
1 Minho terá de a

...

pouco unha
biblioteca pública
con perta de
30.000
exemplares.
Algunhas
bibliotecas da
banda Norte do
Miño, atendendo
ben máis
povoación que

ma e en actos alternativos. Pois
só faltaria ... O que haberia que
analisar seria se os intereses
deses meios son os mesmos
que os dos que nos confesamos
por outro tipo de pensamento.
Onde tamén estivo foi nunha
conferéncia que tivo lugar o
Luns 31 de Xaneiro na Faculdade de Xornalismo. Ali acadou a
sua própria superación. Ás nosas perguntas sobre a sua aparición nos meios respondeu con
evasivas, aclarou que a
Chomsky tamén o publica El País, e revelou que o libro de Michel Callen (El juego de la Mentira) sobre os Balcáns era -insignes palavras- "unha merda". Supoñemos que porque Callan den ú n c i a o papel das multinacionais ocidentais, do que sem-

E
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pre se gardou ben o Taibo.
Coincide ademais, cos persoeiros oficiais, na burda descualificación persoal ao xornalista belga. lntelectuais como Perrault,
Ziegler ou Galeano alabaron a
obra do belga, asi como a anterior, · (Ojo con los média!), pero
Taibo desexou que a última fose
a derradeira. Nen OTAN nen Milosevic, repetiu, retraéndonos ao
tempo no que a sua esquerda
equilibraba os arrasados palas
bombas cos arrasadores e lle facia o xogo de xeito perverso ao
imperialismo, e aos que o denunciabamos perdianos unha
caste de antiamericanismo feroz
que nos obcecaba. Entre as perlas da conferéncia tamén se nos
informou que durante o xenocid io do pavo iugoslavo pola
OTAN, na prensa eran maioritárias as posicións en contra (!),
supoñemos que contando as
suas como "contrárias".
Aqui todo vale: para descualificar a Collon dise que se entrevistou coa muller de Milosevic.
E dio alguén que fala a cotio cos
dirixentes do PSOE, tan contrarios eles á barbarie da OTAN.
Como conclusión poderiamos
dicer que, por riba do resto das
su as ocupacións, Taibo é un especialista en dividir a esquerda
cos argumentos solapados do
imperialismo: tentouno en Madrid con IU, pero onde máis eco
parece ter é nalguns colectivos
da Galiza, dos que nos confesamos simpatizantes, que eren situarse á esquerda dos demais
con achegas coma estas.

CURRA,

41. SAN ADRIANDE COBRES (VILABOA)

Horario de inverno:
De Xoves a Domingo de 19 a 24 horas.
Teléfono 986 672 439
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A pesar das descualificacións
recibidas nós convidamos á leitura meditada da obra de Carlos
Taibo, pero sempre que a comparen con El juego de la mentira
e tiren as suas próprias conclusións. E, desde logo, non lle desexamos, como el a Michel Collon, que deixe de publicar, ainda que un descansiño non nos
importaría ... •
MANEL PARDO ..

X.E. VICENTE
(COMPOSTELA)

Galego no Bierzo
Fa/a Ceibe considera surprendente a proposta do Sr. Angel
Lago de "pulsar" a demanda social que hai no Bierzo verbo da
futura implantación da matéria
optativa de língua galega. Trátase dun novo intento institucional
por adiar a fixación definitiva do
galega no sistema educativo
berciano. A comunidade galegofalante coñece ben as suas acción s dilatoriais durante estes
últimos anos.
Asi, no Outubro de 1989
prometeu o Paga apena
mesmo que
agora, a ime- lembrar as
diata impartición do noso novidosas
idioma territo- experiéncias
rial nos centros educati- realizadas en
vos, só que coléxiosde
non o cumpriu. Supoñe- Corullón,
mos que da- Vilafranca e
quela procuraba amosar un- Ponferrada con
ha boa imaxe revistas
pública tras
ratificar a deci- bilíngües ou o
sión de supri- desexodos
mir a profesora de galego docentes por
no coléxio pú- aprender a
blico do concello da Ponte língua materna
Domingo Flódosseus
rez (ver o xor:
nal La Crónica alunos.
de León, 09-X98, pax. 21)
Ao responsábel provincial de educación parece preocuparlle moito se o pedimento do ·ensino do galega é
maioritário ou minoritário na comarca. Por suposto que os que
formamos parte do movimento
reivindicativo non somos os únicos que desde máis de unha
década demandamos a execución prática do lexítimo direito a
estudar o naso idioma territorial.
Nós non ternos dados númericos que oferecer sobre a de-

manda real de galego que hai
entre os país, os alunes e o profesorado. Pero coñecemos ben
o esforzo de moitas persoas, integrantes da comunidade escolar, que durante estes últimos
anos tañen un grande traballo
por conseguir a inclusión da língua galega nos centros educativos do Bierzo.
Paga a pena lembrar as novidosas experiéncias realizadas en
coléxios de Corullón, Vilafranca
e Ponferrada con revistas bilíngües, o desexo dos docentes
por aprender a língua materna
dos seus alunas, mediante a
asisténcia a clases de gal ego ;
as cartas-queixa que numerosos bercianos remesaron ao
Procurador do Comun (o Defensor do povo rexional) para que
intervise na solución desta problemática cultural ; o "obradoiro
do galega" celebrado no instituto de Vilafranca; a recolla de sinaturas por parte de alumnos do
1ES. "Álvaro de Mendaña" de
Ponferrada para conseguir un
profesor de galego; a protesta
popular na Ponte Domingo Flórez pola comentada supresión
da profesora; etcétera. Por certo, estas duas mobilizacións últimas teñen sido desatendidas tamén polo Sr. Ángel Lago. Todas
son manifestacións dunha necesidade lingüística insatisfeita.
Por desgraza, os impedimentos
administrativos, a falta de vontadé política, a oposición dalguns
funcionários (ver El País, 18-v97, suplemento Domingo, páx.
13), as progresivas emigracións
escolar e económica do meio rural e demais tañan provocado a
desmotivación xeralizada. Son
moitos os bercianos, galego talantes ou non, que prefiren pasar
do tema para non perder máis
tempo ante unha Administración
· educativa que sempre amosou
unha actitude totalmente pasiva.
Antes foi o Governo central o
que non fixo nada por satisfacer
os intereses da comunidade escolar, agora a Junta de Castela e
León semella continuar coa dinámica obstrucionista.
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A Junta rexional incumpre sistematicamente o ordenamento xurídico. O estatuto de Autonomia
é un mandato legal de "respeto y
~rotección" da língua galega (art1g~ 4.2) As Cortes Xerais, prime1ro o Congreso (resolución do
8 de abril de 1997) e despois o
Senado (aprobación da reforma
estatutária o 18 de Decembro de
1999), instaron á Administración
a defender o galego nesta Comuni_dade Autónoma. Algo non
funciona no Estado de direito
cando os galego talantes somos
obxecto desta inxustiza educativa. Hai unha teima institucional
por evitar a verdadeira integración dos centros escolares no
seu entorno social e lingüístico.
A história deberá xulgar con dureza a estes políticos contrários
á educación intercultural. •
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promisso, a luita e a solidariedade de amplos sectores da
mocidade galega, que som hoje para nós o melhor exemplo
sobre o que alicergar a construgom do MLNG.

Gonzalo
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XABIER LAGO MESTRE
COORDENAOOR DE FALA CEJBE
(SALAMANCA)

A Méndez Ferrin
O 4 de Fevereiro, no telejomal do
meio-dia, a TVG (sempre táo democrática e plural) informa-nos
sobre a apresentagáo da campanha eleitoral da Fren1e Popular Galega e emite urnas declarac;óes do
seu líder Xosé Luís Méndez Ferrin: ataque feroz ao BNG polas
suas propostas de modificagáo da
ortografia da língua de Galiza para
achegá-la ao portugués, reftexóes
sobre a apocalipse que isto suporia se chegasse ao poder, e alguma que outra asneira mais, dentro
do triste costume deste senhor de
atacar, vituperar e menosprezar a
todos aqueles que dissentimos da
utilizagáo da ortografia colonial espanhola para a Língua de Galiza.
A teima deste sujeito contra a ortografia galega náo colonizada polo espanhol chegou até o ponto
de, meses atrás, num conhecido
jornal _vigues, elaborar um repulsivo artigo atacando a Dom Jenaro
Marinhas del Valle, onde o denigrava sem ter escrúpulos em recorrer mentira ou aos mais indignos ataques pessoais. Pois saibam, senhor Ferrin e acólitos, que
este senhor tinha bem mais dignidade da que tenhem outros, que
recebem prémios e louvores em
traca de seguir fielmente os ditados ortográficos do colonianismo
e o imperialismo espanhóis: infelizmente, o senhor Marinhas deixou -nos recentemente , talvez
agora o ódio e a intolerancia estalinista de alguns devam procurar
outros objectivos para os seus
ataques.

a

Sabem estes senhores que desde os tempos das lrmandades da
Fala e do Seminário de Estudos
Galegos muitas pessoas que
amavam Galiza defenderom o
que hoje eles chamam "lusismo"
ou "reitegracionismo"? A lista seria bem longa: Castelao, Viqueira, António Vilar Ponte, Roberto
Blanco Torres, Vicente Risco ...
Lembramos reflexóes de Viqueira
"a ortografia fonética é a morte
da nossa língua, a ortografía etimológica é a sua vida cada vez
mais grande" ou Casteláo "a nossa Língua floresce em Portugal'.
Sabem que esse era o caminho
defendido por Carvalho Calero na
sec~ao de Filología Galega da
Universidade de Santiago?
Mas, a FPG pola voz do seu
grande guru, único escolhido por
Deus para dizer que é ou nao é
correcto quanto escrita da lín-

a

gua de Galiza, pretere ignorar isso , assassinar a memória dos
mortos em colaboragáo com o
espanholismo feroz , atacar o nacionalismo institucionalizado e
defender a ortografia imperialista espanhol a, urna orui
tografía que é
melhor exem- preocupados
plo daquilo no
que nos que- devem andar o
rem converter, PPefraga
a comec;ar pela nossa men- lribame para ter
tal id ad e ; um queexibir
povo espanholizado, alhe- atravésdos
ado, ignorante seus meios de
das suas raízes, embrute- intoxi•
cido, afeito ao social aestes
auto-ódio e a
esquecer-se a aliados na tarefa
mesmo , de degenerar,
si
curto de visdeturpar,
tas ...

castelhanizar e

Sin to
re pugnancia pe- abastardar a
r ante estas nossa língua
nauseabundas aliangas galegoentre a ideolo- portuguesa.
g ia espanholista mais ultrarreacionári a
e galegofóbica
e a atitude ignorante e racista
contra a ortografia portuguesa
de sectores "revolucionários"
que só fazem penosa ostentagáo da ·sua condic;áo de galegas colonizados, alienados e intolerantes. Mui preocupados devem andar o PP e Fraga lribarne
para ter que exibir através dos
seus meios de intoxicagáo social
a estes aliados na tarefa de degenerar, deturpar, castelhaniz'ar
e abastardar a nossa língua galega-portuguesa. Acabo com
aquela frase de Castelao "Sodes
uns imerialistas fracassados".
Pior do que ser imperialista é ser
cómplice de imperialistas.•
BIEITO SEIVANE TAFIA
(PADRAO)

Por este motivo as organizagons estudantis patrióticas El
e FER decidimos reivindicar a
sua memória declarando o 17
de .Margo como o Día do Estudantado Galega.•

Dia do estudantado
galega
O 18 de Fevereiro de 1977 falacia Emílio Soares Valdes, estudante da Universidade Laboral
da Corunha e militante de ERGA, quando colocava no telhado deste centro umha faixa da
organiza~om estudantil patriótica em solidariedade coa justa
loita anticolonial dos labregos
das Encro~as contra a empresa
FENOSA. As oito e quarto da
manhá Emílio morreu electrocutado a causa da negligéncia criminal de FENOSA que mantinha
cabos de alta tensom a carom
deste centro educativo, apesar
das constantes denúncias efectuadas pola própria direcgom da
Universidade Laboral .
O comunicado da Direcc;om Nacional de ERGA declarava que
"se trata de um assassinato em
toda regra devido ao afam de lucro da empresa que já tem provocad o outras mortes " pois
"Emílio morreu luitando contra o
poder monopolista e colonia I que oprime a na<;om As organ·
galega".
t~ns

A sua trágica
morte com tam
só 17 anos, é
um
nítido
exemplo da
entrega e sacrificio coa luita
pola liberagom
nacional e social da Galiza
de toda umha
generagom de
moc;os galegos.

Ele FER
decidimos
reivindicar a
memóriade
Emílio Soares
Valdes
declarando o17
deMa~como

o Diado
Estudantado
Galego.

Consideramos necessário recupera r
a história co lectiva do nosso passado mais ,
r~cente, resgatando do esquec1mento e o abandono o com-

Moi poucas veces o xénero humano descenderia pota escala
zoóloxica deica caer tan baixo
e secuestrar un neno para conseguir fin.s politicos _ O lmpério _
máis grande do mundo amosa
ser un xigante con pés de barro e un neno cubano de seis
anos de idade sacoulle as cores, desmascarando o seu talso humanismo e a mesquindade moral ao utilízalo sen escrúpules para gañar un puñado de
miserábeis votos na gusanera
da "Pequena Habana". Diante
deste noxento acto venme á
memória aquela pergunta: Papá, os ianques son unha enfermidade?, que a nena Maritere
Núñez lle facía a seu pai en
1959 cando ainda non se daba
conta de que para os· nenos
cubanos máis que unha enfermidade son unha praga.
Elián, ao igual que Martí, ao viver no monstro amosounos as
suas entrañas que tratan de
engulilo para que pase a ser
unha peza máis da sua putrefacta maquinária e convertelo
algun dia nun suxo marine bébedo que camiñe con zapatos·
de esterco por bestiais rotas,
como dicia Nicolás Guillén; nun
honorábel accionista dalgunha
multinacional que explote nenos no terceiro mundo;_nun
emulador de Al Capone; nun
simples drogadito que remate o
seu terreal deambular na cadeira eléctrica tan querida por
ese Governador adail da morte
~ue di ser seu amigo, ou apontillado por unha inxección letal.
E certo que en Cuba non ia ter
tantas oportunidades nen tan
bons mestres na arte de delin-
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Valenga, dispoñen
a penas de 1.000
volumes. A de
Vigo, por exemplo,
ten só 3.000 ·
exemplares
fichados.

Pérez Vareta
pasará coma o
consellei ro de
Cultura que máis
cartas deu para a
lgrexa. Na
Consellaria dinque
é o imposto que
ten que pagar a
Xunta por facer un
Xacobeo de mini-

1 - sai~
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Ford (350.000
empregados), e
Delta (72.000) .
aterecen aos
traballadores
choiar desde
casa. A fábrica
entrégal les un
ordenador e a
conexión
informática.
1nventan o trabal/o
permanente, di a
AFL-CIO. Asi
define Engels en
A Situación da
Clase Obreira na
Inglaterra (1845),
o choio na casa
das costureiras da
Revolución
1ndustri al (a
fábrica dáballes
unha máquina de
coser).

Avda· Porteliña, 14 4°C.
36994. Poio (Pontevedra)

• 986 873931 / 607 351501
E-mail: ventos@ole.com-

~ Educación Ambiental

e Educación para. o Consumo

oo Educación para. a Saúde
ó Informes Ambientais

;Ce

1 Cinco dias

1
1 tardou Fraga en
1 defender ao seu
1 conselleiro Cuíña.
1 No primeiro
1 comentário
1
1 público sobre o
1 caso, botáralle
1 unha man,
1 decididamente, a
1
1 Martínez Núñez.
1 O Presidente non
1 queria pasar polo
1 aro. Pero pasou.

1
1

1
1 Xaime Pita,
1 voceiro do PP,
1
1 coida que ao
1 Parlamento vaise
1 escoitar e
1 respeitar á
1
1 maioria natural (a
1 do seu grupo) e
1 .chama
1 carroñeiros aos
1
1 que perguntan.
1 Pita non sabia
1 que cando botaba
1 esta lección de
1 democrácia, un
1
1 grupo de alunos
1 da Eso tomaba
1 notas no
1 anfiteatro.
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
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O Ku-KluxKlan tiña por fin
manter ao negro
na miséria e ao
amo rico. Os
capirotes
salvaban a
vergoña dos
proprietários
metidos a
terroristas. En
Almeria, mocetes
con roupa de
marca tapaban a
cara con
pasamontañas
para queimaren
as casas dos
imigrantes.

1
1

1 A Deputación
1
1 de Lugo entrega
1 un millón de
1 pesetas. para que
1 teñan megafonia
1
1 as igrexas da
1 Baleira.+
1
1
1
1
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quir, pois ali pode contar coa
axuda dos seus primos Luis e
José Cid que cantan cun amplo
historial delitivo, tendo pendente o primeiro deles un xuízo
por roubo a man armada que
lle pode custar quince anos de
cadea, pero en Cuba levaría
unha vida mais honrosa e
imensamente máis humana.

Suso Sanmartin

1O DE FEBREIRO DE 2000

ANC

ciacións de Transexuais, en colaboración con especialistas no
tema, estamos criando unha
Unidade de ldentidade de Xénero, que axude a todos as persoas transexuais e profisionais
que o requiran.

Maxino os ríos de tinta que terian vertido os meios de comunicación ou, mellar dito, de propaganda do imperialismo, se o caso for o revés. Os tertulianos
deixarian de botar baba por uns
dias sobre
dos naciona1istas se as
avoas do ne- Este neno
no
tiveran
que ir a Cuba cubano deixou
para pode lo moi claro a .
ver e non lles
deixaran con todos OS que
toda liber~a- tiveran algunha
de e sen 1n, .
trusas, sen dubtda,quenos
que unhB: im- Estados Unidos
ha Lei progresista de cámbio de
presentabel
.
sexo, xa que a que apresentou
curmá cha- allberdade non
o PSOE na pasada lexislatura
mada Mar is- é mais que un
decaeu ao se disolver as Cámaleysis faga
ras, para que non se repi!an caacto de pre- boneco de
Diante da nova de que Cristina
sos como o de Tamara Alvarez
Amor, unha, transexual que estasenza. Cla- broncesobre
de León (muller transexual que
marian
ao
ba en folga -de fame, foi operada
se encentra no CP Porto 11)
ceo se lles cemento
grátis en Zaragoza de Cirurxia
quen,
debido a non ter recoñecide
Reasignación
de
Sexo,
e
a
quitaran
o armado.
do
o
sexo
feminino ainda, está
mancontro,
solicitude por parte de várias
cumprindo condena nunha prique Ocidente
persoas transexuaís para que o
sión para homes, ao que hai
endiosa como
hospital, dependente da Comuque engadir as vexacións que
sinal de libernidade de Madrid, Gregório Maestá sufrindo ali; ou o último
dade porque se lle pode trocar a
rañón, realice
atropelo para os direitos dunha
cor da funda e cotiza en Bolsa,
este tipo de inpersoa transexual, ao ter recopara que non pudera talar co
tervencións, a
rrido a Fiscalia de Málaga a voseu pai nen por teléfono. HabeFederación de
da, autorizada polo xuíz do Reri a que ouvir ao Papa berrar
Asociacións Éurxentee
xísto de Melilla, entre unha racontra a disgregación e pola
de Transe- prioritário que
paza -transexual- e un home.
unidade da família, tan sacralixuais desexa
as
novas
Cortes,
zada neutras ocasións, dicindo
manifestar:
- Que ainda sendo importante
que non esiste leí natural,-divina
nadas das
que a Sanidade Pública se im- Que mália
ou humana que ampare o feíto
plique no proceso de transexuaao que se eleicións do 12·
de tirarlle o tillo ao seu lexítimo
quere facer M, aborden unha lización, por ser algo que afecta
pai e ás suas avoas, nen sequer
á saúde das persoas, tal e como
invocando o máis sagrado. Ar:: crer, a operaevolucionaron as operacións de
ción non é o Lei progresista
gumentarian que na illa se corcámbio de sexo, e debido a toda
fin último das decámbiode
taban os máis elementais direia información de técnica, porpersoas trantos e cernaban pola raíz a libercentaxe de éxito, prezos e espesexu ais, se sexo.
dade, se a sabendas da vulneci_alistas que as realizan, da que
non o libre derabilidad e dun neno quixeran
d1spoñemos nesta federación,
senvolví mento
violar a sua vontade cun montón
parece-nos perigoso que se nos
da sua persode xoguetes e chucherías. Pero
queira utilizar como coellos de
nal id ade e a
todo isto e causas máis infames
índias, algo xa superado, en vez
ocorreron no corazón do império
plena integración, para o que pride oferecer-nos out ras alternatie espello de Ocidente. En Cuba . meiro hai que lle recoñecer o sevas económicas, como facilitar
o Estado garántelles os direitos
xo social que xa vive. Pois non
créditos brandos para poder elemáis elementais e non é tan
todas as persoas transexuais
xir o médico que creamos máis
perverso como para manipular a
están preparadas para esa opeaxeitado, mentras que se prepavontade infantil para conquerir
ración, ou non queren tace-la.
ra axeitadamente ás personas
uns votos, nen precisa de algo
que van traballar nesta área.
tan deleznábel como mercar a - Que é urxente e prioritário
vontade popular secuestrando
que as novas Cortes, nadas das
- Que a Federación de Asonenes. De ter ido seu pai por el,
eleicións do 12-M, aborden une non poder convencelo de que
se quedara, serian capaces de
prepararlle unha encerrona,
acusalo de querer levar ao seu
tillo poi~ forza, xulgalo e encadealo para que non puideran
érase un xuizo agardado sete anos
voltar a Cuba.

- Que non se trata de que realice unha castración por unha
castración, se non que a nova
xenitalidade sexa funcional ao
máximo e a máis perfeizoada
que exista, e non nos conformamos con menos.•

Mª }OSÉ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA FAT
ALTALLAMA@JET .ES

Sobre a
Cidade da Cultura

r

Transexualidade e
lexislación

O insubmiso matemático II

Elián con só seis anos deixou
en evidéncia aos cubanos que
din ir a lanquilándia en busca
de liberdade, a todos os propagandistas do seu sistema que
utilizan este argumento, que este paternalismo esaxerado obedece a inconfesábeis intereses
políticos e non o amor que profesan polos nenos os que nen
sequer asinaron a lei internacional que proibe o traballo infantil. Este neno cubano deixou
rnoi claro a todos os que tiverail
algunha dúbida, que nos Estados Unidos a liberdade non é
mais que un boneco de bronce
sobre cemento armado.+

amig@s alumn@s e compañeir®s
un mogollón como en tempos pasados
e por faltar só faltan os gaiteiros

entre bandeiras piruletas e faixas
entre bicos palmadas e apertas
vai pra dentro coa frente despexada
e mais despexada aínda conciencia

Ao fin tarase realidade un soño,
nunha montaña máxica que contará e aglutinará nun só edificio o
saber da Galiza, o saber dun povo. Que será capaz de instruir a
todos os visitantes en todos os
eidos do coñecimento. e que resu ltará rendábel tanto a nível
económico como social e cultural.
Os contidos do mesmo serán: biblioteca e hemeroteca de Galiza,
museus de história, novas tecnoloxias e audiovisual e palácio de
ópera. Un bon
método
de
conservar un
patrimón io , Unha nova
adiantándose
ao futuro.
estrela alumea o
Será un lugar camiño. Por fin,
magnífico pa- Galicia contará
ra intercambiar os coñe- cun espacio que
ci mento s, e aglutinará as
mesmo poderia atraer a artes esaberes
atención inter- da humanidade.
nacional. Será
coma un edifício multiusos
que servirá
tanto como para conferéncias
como para proxeccións.
Un arquitecto norteamericano
chamado Peter Eisenman é o elexido para dar forma á idea. Configurando un deseño apto ás características da paisaxe, que será
a menos dañada. Causa que é,
por outra parte, moi positiva.
Os contidos iránse configurando
a medida que o tempo se vaia
sucedendo. Eu opino que o éxito
desta idea radica no uso que se
faga dela. Todo pode ter moitas
avantaxes, pero tamén percances que se deben resolver a tempo. Tamén debe apremiar a calidade do que ali se leve a cabo.
Moitas persoas, polo que levo
escoitado, soñaban con que o
novo século traeríalles, todo o
que algunha vez imaxinaron ... e
que semente se podía cumprir
coa mente. Agora ainda están a
tempo de crer. Nisto. Unha nova
estrela alumea o camiño. Por
fín, Galiza contará cun espazo
que aglutinará as artes e saberes da humanidade.+

milucho leva integrais de ~bolición .
e complicadas ecuacións da paz
mal mistura matemáticas e insubmisión
pois aquí somos de letras rapaz
non se celebra o xuizo agardado
a insubmisometria aprazada
volveremos enton o vinte de marzo
seguiran as cabezas nos cascos plantadas

RAUL RIO DIAZ
(EUSKAL HERRIA)

Gustariame falar dun proxecto
de índole cultural que me parece de sumo interese: a cidade
da Cultura, que se fará realidade no século xx1. Para construir
ista infraestrutura, empregaranse as últimas tecnoloxias e deseños de vangarda. Estará ubicada no monte Gaiás en Santiago de Compostela.

ARANTXA SERANTES
MANOLO PIPAS

(FERROL) .
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Estrea Arde Amor o 11 de Febreiro nas principais cidades galegas

Raul Veiga
'Se non hai un apoio político, o cinema galega desaparecerá'
Haberá doble versión, en gale,
go e castelán?

-0. CELSO X. LÓPEZ PAZOS
FILÓLOGO RENEGAOO COMO EL MESMO DI, R.AUL VEIGA ( COMPOSTE-

Vou estrear con todas as cópias
en galega xa que asi foi negociad o coa di stribuidora. P orque
máis que entre as distribuidoras
as resisténcias contra as estreas
en galega veñen dos exibidores.

LA,

1956)

ASINOU PARA XAVIER VILLAVERDE OS GUIÓNS DE "VENE-

NO

PUR.o"

E "CONTINENTAL" HAl MÁIS DUNHA DÉCADA.

DIU DIRIXIR OS ESCRITOS POR .EL MESMO. PRIMEIRO CON

Looo DECl-

"A 'METADE DA

VIDA" E AGORA CON "ARDE AMOR" QUE SE ESTREA NESTES DIAS CON
CÓPIAS UNICAMENTE EN GALEGO NAS SEIS PRINCIPAIS CIDADES DO PAÍS.

Son resisténcias económica ou
lingüísticas?
n re i téncia ba eadas n estereotipo n rópic ; fixare o
qu fix ron con "A lingua das
b lb ret ."O don do cine ,
de li eradamente, o q ue fa n é
p ñer a cópia n galega nas
para l g t r argum n dem góxic
u o galega non é comercial... Porque
e meres a versión en galego
nunha á pequerrecha de merda,
con mal on e incómoda e a dobrada en castelán nunha boa á
a cópia en galeg non vai facer
nunca as cifras da utra.

Ao meu entender o seu cine ten
unha fonda carga literária. Se
xa en "A mitade da vida" adap,
taba un texto de M éndez Ferrin
agora en "Arde amor''están pre,
sentes Goethe ou Von Klaist.

P. BERGANTIÑOS

n r 1d r dax
O traballo do guión e co-guión
é ba ico no eu cine igual que o
traballo co actores. Neste sen,
tido o chamado sistema do
"guión de ferro" de Pudovhin
paréceche acaido para definir
os seus traballos?
Para min un guión é unha película en papel ou non é. Non podes
chegar a unha situiación tan tensa como a dunha rodaxe sen levalo todo baixo control. Todo ten
que estar moi claro previamente e
o proceso de guión é aqui determinante. Todos queremos contar
unha história e o máis difícil é
que a xente se entere do que que,
res contar. Daquela debes levar a
cabo un proceso de obxectivación
que leva moito tempo e no que te
escqmas. Por exemplo, unha das

cou a que máis sorte tiven foi
non poder facer esta película ata
cando a fixen xa que isto permitiu
que madurase e que o guión estiv
m it máis elaborado. N ormalmente o meu tra allo pasa por
u f:
. Primeiro fag un guión
t nic
rfectamente especificad , lan a plan , qu entr go a
r
x fi de equipa que eu
n n miro ando e tou r dando;
i t perm(teme tar aberto a calu r ousa qu p e no momento
r axe. D pois enrrégolle aos
et r , x ant da rodaxe, unha
análi e d per on axe, ecuéncia
r ecuéncia duns oitenta ou nov nta fóli . Con isto teño unha
e dramática moi ólida para facilitar o traballo do actor, pero
que nunca o enrendo como un híperc ntrol do que ten que facer
ou como unha atadura, senón como elementos para potenciar a
criación, de forma que o actor ten
tal cantidade de información que
lle permite situarse estupendamente diante de cada situación.
Mágoa que non poda realizar, como Almodóvar, ensaios minuciosos. Esta é unha das miñas frustracións. Os actores teñen altos cachés e traballan a tempo pecho. E
sen diñeiro ...
Pero este control absoluto nas
prévias non lastra a capacidade
de improvisación, non limita a
liberdade da criación?
A liberdade, a verdadeira liberdade de criación xurde só cando

hai unha estrutura moi sólida;
senón non ten sentido o proceso
de criación. A criación non nace
da nada, só sobre unha sólida base podes improvisar na rodaxe,
podes escoller elementos, rexeitalos etc. De feíto alguns esquemas que eu tiña preconfeccionados perfectamente plano por plano, de repente ves aquelo e dis,
non, aquí faille falta un plano secuéncia. Entón montas un plano
secuéncia que reune todos os
planos que tiñas previstos en un.
lsto só o podes facer sobre a marcha se tes a construción da fita
moi clara na cabeza antes de comezar a rodar. Ir como un executante á rodaxe é matar a película. Tes que facer unha película
no guión, ourra película pa rodaxe e outra na montaxe. E o parto
triple dunha fita ao que se referia
T ruffaut cando afirmaba que a
película nada tres veces.
Cre que este cine no que milita
e polo que loita, que trata das
relacións humanas, do amor,
de paixóns ... pode entrar nun
público maioritariamente acul,
turizado e colonizado polos es,
tereotipos do cine americano?
Na miña opinió_n trátase sempre
de conseguir incrementar a tua
capacidade de contar, até o extre- ·
mo de que contando a cousa máis
difícil poidas chegar a lograr que a
entenda todo o mundo. Poño un
exemplo. A sociedade americana
dos anos cincuenta -e basta ler os

Adeus
á Libraria
Alonso ~ LOIS DIÉGUEZ

textos de Adorno para decatarse
()) /
de que a sua diagnose sobre aquel
mundo a aquela altura non era
"Wn paseo polo Lugo vello, tiña
sempre unha parada ante os escamoito máis positiva da que poidamas ter agora- , foi capaz de proprates da Libraria Alonso. O edifício,
ducir xente que foi quen de con- _no corazón da Praza do Campo,
seguir contar histórias que, ainda - contador paciente e engaiolado dos
que dentro dos cánones de HolyCánticos da Fonte, como o poeta
wood, chegaban a todo o mundo
Cesáreo Sánchez lle chamou á múa pesar da sua complexicl_ade; pensica do chafaris de san Domingos,
so en Mankiewicz, en Lang.....
xa de por si é un monumento coa
Cal seria a solución a esa aporía
graza e a harmonía da nosa persoal
que indiscutibelmente existe?
arquitectura. O paseo, hoxe, muSinxelamente profundizar nos
dou, pois os escaparates cegaron-se
teus meios expresivos, furar en ti,
con papel e xa un cartel lembra o
seu peche definitivo.
até descubrir os demais. Esa é a
d
clave. É cuestión de contar cada
vez mellor para chegar a máis
t....7D história da Libraria Alonso
xente. É unha cuestión de linguanace no ano 1863 en feliz coincixe, de ofício, de ir madurando até
déncia coa edición de "Cantares
acadar esa obxectividade expresiGallegos" de Rosalia. Desde aquela
va, até conseguir que te entenda
resistiu etapas históricas dificeis,
todo o mundo.
mesmo pouco favorábeis ao amor
polo libro. Nós gastábamos de nos
Cal seria o camiño a seguir Pª'
meter entre os grosos muros e furgar
ra que o cine galego poida con,
nos vellos aparadores para tocar os
solidarse de xeito definitivo no
libros e mirá-los, e falar co Xosé
horizonte de construir unha in,
Maria ou coa Maria Estela, dos que
dústria própria?
nos fixemos amigos, e platicar disto
e daquilo, e até programar apresenSe non hai un apoio político, o
tacións ou asistir a algunha exposicine galego desaparecerá. Nori
ción. A librarla, pois, foi-se conver,
somos ninguén no mundo do aurendo nun pequeno ateneo e en
diovisual. O sistema non nos neimportante referente das actividacesita. Está claro que debemos
des culturais da cidade. Morta a
ter ese apoio se queremos ter unMaria Estela, o Xosé Maria e os soha imaxe própria. Iso paréceme
briños, durante os últimos anos, infundamental. Se todo o mundo
tentaron dar-lle un novo movimenfora como Francisco Campos, dito á Libraria para que collese folgos,
rector xeral da galega, moito mecon actos, exposicións e campañas a
llar nos iria, no sentido de estifavor da leitura, mais non foi posímular a produción própria, etc.
bel o seu mantenimento e houbo
Se todo fose por ese lado e se a
que pechar.
lei do audiovisual, recentemente
aprobada no Parlamento galega
guerras e as etapas frias poco apoio de todos os partidos potenciadoras da ignoráncia e a incullíticos, chega a concretarse e é
tura non puderon cunha libraría
capaz de desenvolver unhas escomo a Alonso, curiosamente, agotruturas flexíbeis e eficaces terera, en tempos de democrácia e líber,
mos un camiño andado. Pero
dade, e ampla cultura -din-, un nenon é o único, porque hoxe ningócio baseado no libro non se pode
guén pode pensar desgrazadasuster. Non é xa a guerra da leitura
mente en que se pode viver uni,
cos meios audiovisuais, pois coidacamente ao aveiro do apoio polímos nós que cada un ten o seu camtico. O apoio político dache unpo para desenvolver-se e non son
h~ base. O resto é atopar a via
tan contraditórios como se acostuque nos permeta colocar os nasos
ma a dicer. O problema vai máis
produtos no mercado mundial.
aló. A leitura é pensamento, criaConvén ser moi rigurosos no deción tamén, e liberdade, critério,
senvolvimento dos proxectos paanálise. Unha sociedade que quer
ra que teñan consisténcia, e logo,
ser profunda e libre teria-se que base cantas con apoios, ir abrindo
sear nestes cimentos para conseguícamiño. Nunca copiando modelo. A ignoráncia cria dependéncia e
los que non son copiábeis. Non
submisión e os meios técnicos popodemos vender un produto váden planificá-las e manté-las. Esa é
cuo como os americanos que son
a cuestión. A sociedade moderna de
nesto os máximos especialistas
hoxe foxe da cultura e da prepara(en Madrid tamén); películas
ción porque asi está planificado desque non teñen nada dentro pode os poderes do império maior.
den conseguir que funcionen.
Unha persoa que le, razoa, discute,
Nós non. A única maneira de as
na época máis tecnificada da histónasas películas funcionar é que
ria, resulta perigosa, e acaso rara.
teñan algo que dicer. Nese sentí,
Escapa do robot que tentan meter
do todos ternos algo que aportar
nas nosas cabezas para que sexamos
sen subvalorar o próprio. Se hai
eses soldadiños de chumbo cos que
unha conciéncia de que esta é
se xoga sen problemas. Por esta raunha batalla que non podemos
zón desaparece h oxe a nasa Libraria,
perder conseguirémolo. Ternos
a Alonso, outro monumento da n osa
que buscar en nós, furar en nós, e
história luguesa e galega que dalgun
non adaptar modelos alleos. Nesxeito construímos todos. Para verte país hai moitísimos elementos
goña da sensibilidade, do humanispara atapar histórias con atractimo e da liberdade. As máquinas
vo universal e que falan absolutaseguirán a asasinar-nos. •
mente de nós. +
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•Unensaio
sobre
antropoloxia
relixiosa gaña
o Vicente Risco

'\

Deuses, heroes e lugares sagrados
na cultura castrexa é o título do
traballo gañador do Prémio
''Vicente Risco" de Antropolo,
xia e Ciéncias Sociais, convo,
cado pola Fundación Sotelo
Blanco e fallado o 5 de Febrei,
ro. A autora é Rosa Brañas
Abad, que vive en Compostela
e que apresentou un ensaio so,
bre antropoloxia relixiosa da
Galiza céltica. O xúri desta
quinta edición do prémio, for,
mado por Mª Xosé Femández
Cerviño, Xusto Beramendi,
-Xosé Carlos Sierra, António
Blanco Rodríguez e Carlos Le,
ma, destacou "a orixinalidade,
rigor científico e valor crítico e
polémico" da obra gañadora. O
prémio está dotado con un mi,
llón de pesetas e a publicación
do ensaio na editorial Sotelo
Blanco.•

• Milleiros
de alunas nos
concertos
didácticos de
Vigo e Ourense

"'

GuieirQ

Cinco mil alunas pasaron polo
concertos didácticos que, co
patrodnio de Caixavigo e
Ourense, celebráronse do 7 ao
10 de Febreiro en Vigo e que
terán continuidade no Teatro
Principal de Ourense. Esta é a
terceira edición do ciclo "Os
instrumentos da Orquestra",
que vai dirixido a escolares de
5º de Primária e que ten como
finalidade a formación de
ouvintes. A actividade canta
co profesorado como un
chanza intermédio pero
imprescindíbel, a quen lle é
proporcionada unha unidade
didáctica "para disfrutar,
entender e aprezar o que
sucede no escenário durante a
celebración dun concerto". O
ciclo forma _parte dun proxecto
máis cobizoso, apresentado
tamén a Caixavigo e Ourense,
que abranxe desde Educación
Infantil a Educación
Secundária e que consta de seis
ciclos de concertos. •

• Pérez Esquive!
e Mayor Zaragoza
nos Encontros

de Educación
para a Paz
Adolfo Pérez Esquivel, Federi,
co Mayor Zaragoza, Cora
Weiss, Carlos Slepoy, Jacob
Soderman, Horst Betghe, Paco
Cascón e Pilar Figueras son al,
guns dos ponentes que van par,
ticipar nos XV Encontros de
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• Acordo entre a TVG e a asociación de produtoras
Mil cincocento$ millóns de
pesetas é o capital que a
TVG se compromete a
investir durante os tres
vindeiros anos co
compromiso da Asociación
de Produtoras Indepedentes
de transformar ese capital en
sete mil cincocentos millóns
no mesmo período de tempo.
Esta canüdade conseguiríase,
segundo a AGAPI, que
asinou o acordo coa TVG o
Martes 8, "nos mercados
: · exteriores coas vendas de
: direitos ás div~rsas televisións
: de pago e en aberto asi como
! · a aportación de produtores
: nacionais e internacionais".
Segundo os portavoces das
.produtoras, o acordo trianual
supón unha "pedra de toque"
tras a aprobación da Lei do
Audiovisual "para o despegue
da indústria de contidos e

Fotograma ele Arde amor, fita ele Raul Veiga que se estrea istes días.

·para a difusión dos valores de
Galiza, así como do sector
audiovisual galega no seu
conxun to. Os careos
aportados pola televisión

destinaríanse a coproducir e
adquirir direitos de
longametraxes, documentais,
pilotos de séries e
animación.•

•....•..........................•••••...•..•.....•.•.••.....•.....••....•...............•...••..•..•..•
Educación para a Paz. Estas xor,
nadas, que organiza o Semina,
rio Galega de Educación para a
Paz, celébranse do 21 ao 26 de
Marzo e xa está aberto o prazo
de matrícula. •

• Seis milleiros
de volumes
na biblioteca
doCGAI

todos aqueles publicados desde
Xaneiro de_1900 a Decembro
do pasado ano. No caso dos
prémios do ano concorren os
publicados ao longo de 1999.
Para máis información sobre a
votación, que remata o Venres
3 de Marzo, poden consultarse
os teléfonos 981 700 010,
(Ramón Tasende), e 981 733
179, polas mañás, e 981 711
317, palas tardes, {Arturo
Novo). Os resultados faranse
públicos o Domingo 5 de
Marzo e a entrega terá lugar
nun restaurante carballés o
Sábado 18 de Marzo.•

O Luns 7 de Febreiro abriu ao
público a biblioteca do Centro
Galega de Artes da Imaxe na
Coruña, que canta con seis mil
volumes e cen publicácións es,
pecializadas en cinema,
fotografia, vídeo e televisión.
A biblioteca, que pode visitar,
se de Luns a V emes de dez a
duas do mediodía, ten dividido
o seu fundo bibliográfico nos
- apartados de fotografía, cine,
arte} multimedia;
telecomunciacións, vídeo e te, .
levisión. O catálogo pode con,
sultarse na biblioteca ou na pá,
xina de internet
www .cgai.org. •

• Leiro, dobre
cita en Valéncia
e Nova York
T aneo o IVAM (Instituto
Valenciano de Arte Moderna) e
a galería Malborough, no bairro
neoiorquino de Chelsea, acollen
mostras de escultura de
Francisco Leiro, o artista de
Cambados. Mentres en
Valéncia, a retrospectiva foi
aberta o 26 de Xaneiro, no caso
da mostra de Nova York, cidade
onde reside a metade do ano,
abriu o dia 6 de Febreiro con
quince esculturas de grande
tamaño realizadas en rochas de
granito.+

•Comemoran
en Euskadi o
. ,, .
an1versano
da marte
de Castelao

-• Convocan os
prémios do libro
na comarca
de Bergantiños

• Os cartaces
de Diaz Pardo
na Coruña

O Instituto de escudos
Bergantiñáns e o concello de
Carballo convocan o prémfo
"Bergantiños desde os libros",
para elexir o libro do segundo
milénio, o libro do século e o
libro do ano. Concorren ao
prémio libros que traten
nalgun dos seus aspectos
aspectos da comarca de
Bergantiños. Os libros que
participan no "mellar do
segundo milénio" van desde os
poemas do carballés Fabián
Pardiñas y Villardefrancos, no
século XVII, até os publicados o
31 de Decembro de 1999. Os
prémios do século refírense a

Cartaces pintandos nos últimos
sesenta anos por Isaac Diaz Par,
do penduran das paredes do Pa,
villón de Estudantes da Univer,
sidade da Coruña desde o Ven,
res 4 de Febreiro. No conxun,
tos dos traballos expostos, recó,
llense vários realizados para a
votación do estatuto de Auto,
nomia no 36 asi como outros
alusivos a mobilización sociais
dos últimos anos ·ou, mesmo,
cartaces de 'cego. A mostra está
organizada polo Servizo de Ex,
tensión Universitária en cola,
boración co Colexio de Arqui,
tectos, o Museu Carlos Maside
e a editorial Espiral Maior. •

Unha oferenda floral no
monumento a Castelao, situado
no Parque Europa de
Txurdinaga, bairro de Bilbo, deu
.comezo aos actos de
comemoración do aniversário da
marte de Castelao, organizados
polo Irmandade de Centros
Galegas de Euskadi. Estiveron
presentes o presidente dos
centros galegas, Xoanxo Baña
así como Xabier Arzallus e Iñaki
Anasagasti. •

• Homenaxe ·a
Francisco Luís
Bemárdez, un
poeta de Dacón
Vencellado a Vicente Risco,
Eugenio Montes e Cándido
Fernández Mazas, Francisco Lu-ís
Bernárdez non é coñe~ido polas
novas xeracións, polo que o

clube cultural "Alexandre
Bóveda" organizou un acto o
Luns 7 sobre este poeta de
Dacón. Director da revista Proa,
Bernárdez foi colaborador dos
diários Sur e La Nación ademais
de responsábel das bibliotecas
municipais en Bos Aires. O
encarregado de impartir a
conferéncia sobre a figura do
poeta de Dacón foi Xosé Luís
Maure, profesor da Faculdade de
Filosofía e Letras da
Universidade de ·Bos Aires.•

• Abren o buzón
dos Eco . .poetas
en Chantada
O colectivo de ecoloxistas
"Xevale", de Chantada, ven de
inaugurar "un apartado aberro
de poesia,combate, de poesía,
denúncia, de poesia,guerrilla".
No aparcado de correos 35 de
Chantada están preparados
para recebir as "guerrillas
poéricas" de "codas aquelas
persoas que pen en que ainda
vive a poesia,combate". As
poesías que se reciban serán
distribuídas como pasquines
polas ruas das vilas e cidades
"denunciando todo o que só a
poesía pode denunciar". A
iniciativa nace froito da XI
Edición do Certame 'Arte en
Defensa da Natureza". •

Miguel Femándex Cid.

•Arco abre
con cinco
galerías galegas
A preséncia institucional na
feira Arco de Madrid chega
desde Galiza a través do CGAC,
que ten desde o 9 de Febreir o
seu estand aberto no Parque
"Juan Carlos". Pero, ademais do
Centro de Arte
Contemporánea, a preséncia de
artistas do país nesta cita é
numerosa, máis de cincuenta, e
cinco galerías: Ad Hoc, Bacelos,
Marisa Marimón, Trinca e SCQ,
esta por vez primeira. Na feira,
que abre ao público o Xoves 1O
de Febreiro e P,echa o 15, poderá
verse obra de Alvaro Negro,
Antón Patiño, Xosé Freixanes,
Berta Cáccamo, Manolo Paz,
Dario Basso, Ánxel Cerviño,
Carme Nogueira, T aciana Medal
e Manuel Vilariño, entre outros.
Por outra parte, Asunta
Rodríguez, directora da galeria
Arco, e Miguel Fernandez Cid,
director do CGAC, forman
parte do tribunal de selección da
feira de Madrid. •
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dicer de Manuel Rivas e Ela, rnaLdita alma. Houoo tamén tempo Pª'
ra a prosa reflexiva preto do manifesto, e as letras galegas non son
moi dadas a este tipo de discursa;,
con Hai. suficiente infinito (Antón
Patiño & Xabier Seoane), Debullar
(Ricardo Martínez Conde), Eluci,
dario (Gonzalo Navaza, en sério
pero en broma) e O desintegrista
(Xelís de Toro). Xelís de Toro, un
autor que sempre sorprende buscando novas experiéncias narrati,
vas, de manei,
ra que está
conformando
un corpus moi
variado, dei, O mellar
xounos Os sal.-- exemplo de

Unha
excelente
colleita
literária
Xa non volverá haber máis mil novecentü.5. A gora chegarán as olla,
das atrás, desgraciadamente non
sempre co propósito de enmendar
e rras n e n pró prios n e n a lleos.
1999, que h abia de ser un ano para
boa lembranza na narrativa de fic,
ci6n, comezou babeo o signo da e5'
pera, e non s6 porque despois sua
viña o mítico 2000. abiase, co,
mentábas ue Ferrín ia pub licar
unha novela e a escrita de Ferrín é
sempre inónimo e aval de calida,
d . O t mpo habia dem trar que
as
ranzas eran fundadas.
No wru;re do silendo veu integrarse
n particular peculiar mundo f}c,
ci nal ferriniano afortalándoo e
enriquecéndoo, á vez que contri,
buia para dar voz a unha época
(mead d . XX) con non moita
preséncia na narrativa galega. Máis
unha vez, o de Yilan va dü.5 lnfan,
tes br ae como pintor de am,
bient! , como cread r de atmü.5fe,
ras, sempre cunha Língua estilizada
e moi coidada e seleccionada por
unha sensibilidade fonda e brutal,
contundéncia e len titude aliadas
na inconfundíbel voz narrativa fe,
rriniana. Pero, se cando Ferrín pu,
blica xa hai motivo para falar de
elevación da curvatura tónica da
narrativa, hai que recoñecer que
este ano estivo moi ben acompa,
ñado. Para empezar, outros tres
uclásicos modernos" fixeron acto
de preséncia. O finado Antón Risco, coa homenaxe a Ourense de
Os filJos do río, foi o meno.5 afuttu,
nado: a sensación de estar <liante

timbanquis no
paraíso, nove,

Xosé Carios Caneiro.

dunha obra inacabada é perma,
nente, menos mal que as personaxes (sobre todo se n on facemo.5 de,
masiado caso da verosemellanza)
teñen unha forte empatia; son os
perigos de unha estratéxia narrati,
va pouco depurada que desbota
op::>rtunidades de lucimento que se
pagan caras. Femández Ferreiro ti,
vo me llo r serte con O atentado,
ainda que tanto narrador como os
diálogos pecan con demasiada fre,
cuéncia de inocéncia e inverosimi,

litude, pexados por un costumismo
e formulismo xa arcaicos. Quen
mellar se defendeu foi O home de
pau de Neira Vilas, un mangado
de relatos arredor da cidade e os
traumas que conleva habitala, es,
crito con humildade e dotados de
forte literaturización que mostran
ao autor das Cartas a Lelo como un
autor que sabe estar no seu tempo.
Bon suceso editorial tamén tivo
Bieito Iglesias con O mellar francés
de Barcelona. E outro tanto cabe

compromiso
estético é

la simbólico,
realista tan Os séculas
complexa co, da lua,
mo simples,
de Xosé
que só afean
uns primeiros C. Caneiro,
capítulos onde auténtico
o estilo é bas-- obséquio
tan te descoi,
dado. De en, _para
tre os autores paladares
novas que pu, exquisitos.
xan por facer,
se un sitio no
panorama narrativo, primeiramente mencione,
mes a Xabier López López, Doutar
Deus fala dos seus progresos á hora
de dotar de densidade significativa
o seu discurso, pexando ainda por
algunhas reminiscéncias do paró,
dico Biff, bang, pouw! Antón Ri,
veiro llillo deu a luz A quinta de
Saler, onde o fondo significado socioló.xico vese entorpecido por un
discurso de hábil estruturación pe,
ro de estilo ás veces pouco coida,
do, podía dar moito máis partido,
moito máis proveito. Xavier Quei,
po é un autor xa coñee.ido e tamén
recoñecido, sen embargo os seus
(Pasa á páxina seguinte)
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O campo
de Xúlio L. Valcárcel
Unha chea de relatos compoñen o
Campo de Marte, o último traballo
narrativo de Xúlio López
- - - - - -\
Valcárcel, que sae
en Espiral Maior.
Os realtos están po,
voados por personaxes, case sempre
perdedores, aos que
o autor envolve en
situacións dispares,
nas que as vivéncias
van desde o puro dramatismo até o humor
máis terno. Xúlio López V alcárcel, destacado poeta durante os anos oitenta,
iniciouse na narrativa ca libro Anel de
mel, publicado hai nove anos e unha
das obras pioneiras na literatura erótica do país. +

Do compromiso
co idioma
Pilar García Negro continua en Direi,
tos lingüísticos e control político, os
temas que comezara no seu ensaio anterior Sempre en galega. Tamén en
Laiovento aparece este novo traballo
no que a autora explica a diferéncia
entre "a política de xesios e a sua concreción na prática"
para analizar a
situación do galega.
Neste volume a profesora e parlamentária fai un repaso polos conceitos de monolingüismo e bilingüismo, pala lexisla,
ción que atinxe á re,
cuperación do idioma
e, tamén, palas necesidades da mesma, facendo ademais unha analoxia entre a
marxinación das mulleres e do
galego.t

Sesenta anos
despois do exílio
Do Congreso celebrado en Compostela
no mes de Marzo do pasado ano compíLanse agora as actas baixo o título
Sesenta anos despois. Os esc_ritores do
exilio republicano, de Edicións do Castro. Babeo a supervisión de Xosé Luis
Axeitos e Charo
Portela recóllense
as intervencións
sobre poesia, teatro, historiografia,
artes plásticas e
epistolário. Mª
Antonia Pérez,
Marivel Freire, Xesus Alonso Montero, Miro Villar, EuLoxio Ruibal e Nicolas Sánchez Albornoz foron alguns dos participantes no
congreso no que a correspondéncia foi
obxecto dunha análise polo miudo, como no caso das cartas entre Suárez Picallo e Blanco Amor, comentadas por
Esperanza Mariño. •

Carlota
conversa con Poch
Con A banda sen futuro, Marilar
Aleixandre fíxose co prémio "Lazarillo" na sua edición
de 1999. N esta novela, que publica
Xerais na colección
"Fora de Xogo",
apreséntase a Carlota, unha rapaza que
se sinte "como un cero á esquerda" e que
só se atopa a ga sto
parolando cunha foto
de Poch, ex líder do
grupo Derribos Arias e
finado recentemente. •

"
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Ü COQdeL
Melga~o
Revista municipal
Número 20. Janeiro de 2000. De balde.
Dirixe: Rui Solheiro.
Edita: Cámara Municipal de Melga~o.

Esta publicación recolle os aspectos máis
importantes da actividade desenvolvida
nesta vila fronteiriza coa Galiza e do seu
contorno. A nível cultural, destaca a información sobre o Museu
do Castro Laboreiro, as
últimas actividades arqueolóxicas
rea1izadas e
a

celebración
da 17,,, Festa da Cultura. En
canto ao
ócio, este
número recolle a inauguración de várias casas rurais, que serán
adicadas ao turismo, na Branda da Aveleira e mais o início das obras do complexo deportivo de Monte do Prado.+

O ·Povo
de Guimaraes
N 2 1.071. 28 de Janeiro de 2000. Prew 100 escud.
Dirixe: Abílio Capela.

A actualidade desta localidade do Norte
portugués nas últimas semanas céntrase,
segundo este semanário, nos problemas
do Hospital da cidade, no que se produciu
a demisión
do director
do Servizo
de
Urxéncias e
criou un
conflito na
cúpula do
centro sanitário. En
canto á
política,
Guimaraes
fo¡ cenário dunhas
xornadas
parlamentares
do Partido Comunista de Portugal, coa
preséncia do presidente do grupo esquerdista na Asemblea, Octávio T eixeira e o
Secretário Xe~al desta formación, Carlos
Carvalhas. A información deportiva está
protagonizada pala.goleada que o Setúbal
recibiu do Vitória, un resultado que coloca a equipa guimaraense en pastos da Copa da UEFA.t

Boletim municipal
de Valen~a
.......

Número 42. Julho-Setembro de 1999. De balde.
Dirixe: Fernando Barbosa.
Edita: Cámara Municipal de

Valen~a.

Os últimos acontecimentos institucionais
desta vila miñota desfilan polas páxinas
desta publicación. Oeste xeito, dáse canta da celebración de ExpoValen~a 99, a
feira de mostras roáis importante da Regiao doMinho; o concerto
de Milladoiro;
as tarefas de
restauración
da Pra~ Porte valenciana; as inauguracións
dun novo
bloque de
Ensino Secundário e
dunha escala primária;
os encontros do alcalde
da vila coa comunidade de emigrantes en
Fráncia e o 80 2 aniversário do corpo de
bombeiros de Valen~a. t

(Ven da páxina anterior)discursos non acaban rendo a
transcendéncia desexada, este ano
deixounos unha novela oriental,
M.alaria sentimental, resalta co oficio e habilidade que o caracterizan
e na que entremestura digresións,
onde é especialmente brillante; un
segundo título seu é o Manual-de
instrucci6ns, con Borges e Cortázar
ao fondo, onde, libre de ataduras
estruturais novelescas, ternos oportunidade de gozar de delicatessen
digresivas en estado puro. A literatura (mellar narrativa?) bravú
(olio, segundo Xurxo Souto comeza con Arraianos, de Ferrín) fíxose
presente con Bailarina de Manuel
Seixas, traxédia ambientada no futuro, de personaxes complexas,
cun ritmo e estilo narrativo que
lembran A velocidad.e do frío. E, sobre todo, O retomo dos homes mari,
ños, a primeira incursión decidida
na narrativa de Xurxo Souto, resultou ser wilia novela ben construida, de estilo fresco e vivo, con
línguaxe directa, personalidade
moi forre, estrutura progresiva e
climática, personaxes empáticas e
difíciles de esquencer, un moi agra,
dábel achádego. Outra novidade
de moito interese foron Os xenerai.5
de África, os relatos de Vitor Vaqueiro teñen un altísimo nivel .de
esixéncia estética, cincelada cunha
linguaxe moi rica, para lograr un
estilo barroco que goza coa perfección da palabra e se comprace en si
mesma, no feíto comunicativo, na
arte de contar. E agora é o mo,
mento de falar de Pensa nao. Anxo
Angueira regalounos unha novela
épica que nada menos que emprega e renova acertadamente.o cadro
de costumes, con lingua pletórica,
moitas veces auténtica prosa poética onde o compromiso estético
acada cotas tan xenerosas como
elevadas, con estrutura áxil, moi
adecuada, planificada e intelixente. E, xa que falamos de cómpromiso estético, o mellor exemplo é
Os séculos da lua~ a novela de Xose
C. Caneiro é un auténtico abséquio para paladares exquisitos, extraordinário (no sentido máis literal da palabra) exercício de tensión·
e concentración estilísticas, prosa
milimetrada e precisa como as notas dun pentagrama, páxina a páxi,
na sen descer nunca o elevado ton,
unha proba de fogo para a liteiatura, para unha literatura que, queira
ou non, terá que asimilar, entender
e valorizar un discurso que, sexa na
literatura que sexa, é preciso como
exquisita rara avis. Para quen queira algo máis accesíbel, Canefro
deixou T alvez melancolía, tamén
con decidida vontade de estilo,
desgarrada história de locura e
morte na procura do amor e a felicidade, de língua rica na que teñen
especial mención os neoloxismos,
novela de personaxe que se ubica
(na incabada pentaloxia) inmediatamente antes de Un xogo de apócrifos, sólida. -Od Cabido tamén estivo presente coa evidencialista
Grupo abeliano, divertida história
de subversións á que a própria concepción do evidencialismo (para
que contar todo o que se presupón
que coñece o leitor) limita moito.
Se algo define á literatura é a procura da beleza mediante o uso da
palabra e desaproveitar ocasións de
lucimento soe pagarse caro.

Polo que á narrativa infanti.l,xuve,
nil respeita, continuou fomecendo un considerábel número de tí-

.,

Cid Cabido.

rulos e sendo parte imprenscindfbel na actividade de moitas editoras, entre eles queremos hoxe salientar tres. Guedellas de seda e liño, un exemplo de como novelar
para un abano de idades determinado non ten por que supoñer un
reducionismo alarmante das compoñentes novelísticas que operan
para o leitor implícito xeral,. Por
iso a hábil escrita de María Victoria Moreno goza tamén de moita aceitación entre o leitorado
adulto. De Lume de biqueira, onde
V ázquez Pintor novela a cerca do
mundo do balompé, cabe dicer
algo semellante, ademais non é
nada frecuente a temática deportiva na narrativa galega, o que representa un valor engadido. En A
banda sen futuro Marilar Aleixandre, achégase ao mundo da adolescéncia desde a fórmula dun
diario, logrando un achegamento
realista a esa complexa idade onde tan frecuentes son a marxinación e a incomprensión, cunha
expresión moi directa e próxima
ao leitorado a quen se dirixe.
Na narrativa de non ficción é indispensábel comezar lembrando a
aparición do Diccionario dos seres
rrúticos galegas, de Xoán R Cuba,
António Reígosa e Xosé Miranda.
Sen renunciar ao didactismo lóxico está lomee de asépsia e atonía
típicas de prosa dicionarial, atesourando moita amenidade narra,
tiva tanto os múltiples exemplos
que o ilustran como os mesmos
contidos das entradas. A amenidade é tamén algo que caracteriza A
tribo sabe; a segunda entrega na
trioloxia dos ensaios antropolóxicos que V ázquez Pintor iniciara
con Os vellos oficios, lévanos t>olo
mundo dos ofícios tradicionais
deixando en nós unha sensación
que entremestura a compracéncia
polo que aprendemos coa tristura
romántica do que logo perderemos. Vivir e pensar coma os parcos,
de Gilles Chatelet, traducido por
Mª Luz López Vecher, acentua as
sensacións antes mencionadas, ao
radiografar a insoléncia, prepoténcia, a estupidez como ben inalienábel que idolatra a sociedade actual desde o modelo político-económico liberal que pretende imperializar as nosas vidas custe o
que custe. E xa que falamos da vida, Un verán en Galicia, de C.
Gasquoine Hartley, traducido por

Xosé M!! Clemente, preséntanos a
Gal.iza de prindpios do s. XX, tal e
como se nos vía desde fóra, polo
que so.speitamos a priori exento de
manto folclórico-costumista. E, de
traducións falando, lugar de honra
para O poeta asasiruu1o. Habitualmente Apollinaire é só coñecido
como poeta, pero a tradución de
Alberte Allegue pennítenos a descoberta de Apollinaire tamén como un narrador extraordinariamente moderno, pletórico, culto,
audaz, cualificado observador que
sabe literaturizar o que ve, o que se
di sen concesións: E, xa que tiñamos Xacobeo viña ben a conto
unha revisión relixiosa. Pois con
Do terror de Isaac ó Abbá de Xesús,
Andrés Torres Queiruga responde
á unha necesidade de termos unha
imaxe de Deus diferente á do habitual sermón dominical. Poa sua
banda Luís M. Calvo Salgado en

Milagres e meru:ligas polo Camiño de
·Santiago investigou sobre as créncias relixiosas e a vida cotiá das
xentes que vivían preto do cami,
ño de Santiago. Mentres, Francisco Sangil coa sua Historia cultural
do Camiño de Santiago facia por un
lado síntese de outros parciais anteriores, e por outro análise dos
efectos da cultura xacobea sobre a
construcción da própria cidade.

Poesia e Teatro
Pero se a narrativa se comportou
de maneira excepcional o ano 99,
tamén a poesia nos deixou títulos
de moita importáncia e altura estética que, desgraciadamente, non
acharon o eco que se lles desexaria
entre os leitores, precisamente recuperar transcendéncia social que
antes tivo continua a ser a tarefa
máis urxente neste .particular eido
das musas. Esa caréncia de eco faise ainda máis inxusta porque non
se corresponde con falta de claridade nen coa auséncia de actividade. Dos máis distinguidos no labor de recuperación son o Batallón da Costa da Marte e a editora
Letras de Cal. Precisamente para a
elaboración de ti-Efecto 2000 (Antoloxía de poetas dos 90) manexa,
ron wilia nómina de 'máis de cen
autores que se deran a coñecer
desde poemário própio en esta dé,
cada, dos cales foron seleccionados 21, que son unha representati,
va mostra da poesia máis nova de
unha década en realidade moi

interesante, entre eles hai nomes
hoxe importantes na poesía de hoxe (Rafa e Miro Villar, Chus Pato,
Fran Alonso, Xabier Cordal, Marilar Aleixandre, son alguns) e outros que levan o mesmo camifio
(María do Cebreiro, Esteva Creus,
María Lado, Celso Femández Sanmartín, lgor Lugrfs, Olga Novo,
Eduardo Estévez, Yo landa Castaño, Enma Couceiro, Marta Dacosta, Lupe Gómez, Manuel Outeiriño, Isolda Santiago, Sechu Sende
e Francisco Souto están entre
eles). As antoloxias, ademais dunha fórmula de canonización, tamén son instrumento de divulgación. Esa é sen dúbida a finalidade
de Río de son e vento, onde César
Morán antologa textos poéticos
desde os comezos a hoxe mesmo,
en calquera antoloxia hai sempre
aspectos a discutir, pero rara vez é
un deles a calidade, máis non se
pode desexar. Pero sen dúbida o
título máis importante deste 99 foron Os cademos da ira, onde Xcú
M!! Álvarez Cáccamo denúncia
-ainda, a estas alturas!- e axus,
ta cantas coa represión e o medo
que desencadenou o fran.quismo,
cunha exquisita perfección formal
que vai desde o clasicismo a propostas máis novas pasando pola
técnica do formulismo, logra un
intenso poémario que é clara demostración de como poesía íntima
e poesia social non tefien por que
ser termos opostos: un libro de ouro. Outro bon exemplo de como o
Último chega a ser social é O esttv
dio do espello, primeiro poemário
de María do Cebreiro, un poemário brillante, rotundo, de expresión coidada, íntimo e moi próximo da realidade que vive a muller
dia a día. Ao seu carón hai que fular de Catálogo de velenos, tamén
prirneiro poemário de Marilar
Aleixandre e, como o anterior,
precioso canto feminino (quen
queira que lea feminista) e bon
exemplo de como o social influe
no particular, no íntimo, poe ia
limpa, repleta de sentir, manexando sabiamente os recursos. Un denominador moi semellant preside
o poetar de Xosé Carl Caneiro
en Airula sañas con piratas?, de todos é o de poesía máis intimista,
pero sempre moi próxima ao leitor
e que, como todos os título que
citamos, provoca sempre reflexión
tanto sobre o contido como sobre
a forma, e tamén poemário onde a
poesia pura, limpa de recursos selecionadoo e manexados, transpira
sentimen to.
E o teatro? Digamos só unha
cousa: non sobran textos pero
hai bons autores ( é imperioso
habituar á xente da volver ler
teatro), hai tamén bons actores
e inclusive algún bó director,
por riba nunca houbo un circuito tan amplo, por que non despega?, por que non se converte
(porque agora non é) dunha vez
nun espectáculo popular, que
tanto arela? Que responda o
CDG e todos aqueles que preconizan postas en escea burguesizantes e falsamente populares
que teñen a "virtude" de lograr
estéticas coas que dificilmente
se pode identificar o espectador
común, pouco habituado a elas,
que as sente alleantes, lonxanas,
e malamente pode de~odificar
os seus valores simbólicos.•
XOSÉ M. EIRÉ
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Xoana
de Arco,
de Carl
Dreyer
a Luc Besson
Titulo: Xoana de Arco.
Director: Luc BesOOn (Franza, 1999).
Intérpretes: Milla Jovovich, Dustin Hoffman, Faye Dunaway, John Malkovich.

Veño de ver a nova versión cinematográfica sobre Xoana de Ar,
co, unha muller sobre a que xa se
fixeron arredor dos corenta fil,
mes; un record que a aproxima ao
número de películas sobre Xesús
de Nazaré, o indiscutíbel number
one. De comezo de século ata
hoxe, a "doncela de Orleáns"
protagonizou películas desde o
mesmo inventor do cine Georges
Mélies Ueanne d'Arc 1900), ou o
fastuoso Cecil B. De Mille Uoan
the Woman 1916), ata a ultima
realización anterior a esta de Luc
Besson, a do tamén director francés Jacques Rivette Ueanne la PuceLle 1994). Entre elas, algunha
que outra obra mestra como a do
danés Carl Theodor Dreyer (La
Passion de Jeanne d'Arc 1928) ou
a do xenial creador galo recente,
mente falecido Robert Bresson
(Le proces de Jeanne d'Arc 1962),
e outras películas correctas como
as dos norteamericanos Yictor
Fleming Uoan of Are 1948) e Qr,
to Preminger (Saint ]oan 1957),
ou a do magnífico creador italiano Roberto Ros.sellini Ueanne au
bacher 1954). Pero tamén moitos
cromos máis ou menos haxiográ,
ficos para exaltar á herofna fran,
cesa p r antonomasia, tan presente na historia cinematográfica.

dólares; con preto de mil figurantes entre actores e extras, e estre,
las do cinema como Oustin Hoff,
man, Faye Dunaway ou John
Malkovich. A "doncela de Lore,
na" foi nesta ocasión a eslava Milla Jovovich, que xa deixou de ser
doncela hai anos ... actualmente é
a señora do director, e fixo de
prostituta nunha anterior película
súa (O quinto elemento).
"Imprescindíbel!" dicían as carte,
leiras das web cinematográficas e
as revistas. Pero, desde as primeiras secuencias un empeza a pensar que ... "moito ruído e poucas
noces". Medios aparatosos que
permiten situarse con luxo de de,
talles na Francia divida do século
XY, tanto na na corte decadente
do delfrn de Francia e logo reí
Carlos VII ou entre os eclesiásti,
cos corruptos, como nas sangui,
ñentas batallas e asaltos ás fortalezas; miles de luxosos traxes, armaduras e sofisticadas máquinas
de guerra, numerosas cámaras pa,
ra facer simultaneamente as to,
mas, efectos especiais deslumbrantes ... e sangue, moito sangue.
En fin, un ritmo trepidante que
se vai perdendo pouco a pouco,
ata facerse una pelfcula pesada.

sos. Igual que o Cristo Scorsese
(The last tentation of Christ 1988),
tan psicolóxicamente feble e .c on,
tradictorio como obsesionado con
que tiña que morrer, a nena-Xoana está diariamente tan obsesiona,
da por confesarse e por comulgar
para estar "en unión con El" ¡que
chega a ir de noite profanar o ca,
liz!; e dunha maneira tan burda (o
viño escorregándolle palas meixe,
las e o pescozo ... ) que un pensa
que, a pesar de tantos asistentes,
falláronlle a Besson bos asesores
relixiosos no guión. Os éxtases
místicos da pucelle teñen máis de
cromo efectista, que de. intento
honrado de captar o inexpresábel,
como consigue facer Dreyer.
Claro que Dreyer é Dreyer, o crea,
dar máis xenial e honrado dos que
se achegaron aoque debe ser un
cinema relixioso; rumo sen deixar,
se atar por un credo relixioso, pero
coa paixón dun novicio que busca
aproximarse sinceramente ao mis,
terio de Deus, cunha concepción
case mística, é dicir, coa humilde
de quen se sabe ante o inapreixa,
ble. Carl Dreyer manifesta na súas
películas, sobre todo nesta, en Ordet (A palabra) e en Dies irae, o
misterio do ser humano en con,
tacto coa fe; tres filmes que, como

se ten escrito con razón, son pezas
antolóxicas desde o punto de vista
cinematográfico e desde o sentido
da transcendéncia relixiosa. Unha
construcción estética perfeita e suxerente, nada apoucada, artificiosa
ou falsa, senón fondamente realista e honrada, como un achega,
mento ao misterio do home e o
misterio de Deus. "Filmando es,
crupulosamente o que se sinte -escribe o mesmo Dreyer nunhas notas persoais, o sobrenatural debe
aparecer ante o espectador nas
cousas máis ordinarias". En La
Passion de Jeanne d'Arc, o mundo
lnapreixábel dos valores relixiosos
abrocha no rostro da protagonista,
sen maquillaxe, para comunicarse
co espectador nunha linguaxe que
non precisa nin do diálogo. Xusta,
mente o contrario do que fai Luc
Besson, cos seus falsos e ridículos
"éxtases místicos".
Pero, ademáis, a última película
sobre a doncela de Orleáns re8ul,
ta demagóxica ademais por ser
demasiado doadamente anticle,
rical. É certo que o tema prestá,
base a un anticlericalismo mere,
ciclo, palas intrigas políticás que
se canta que rodearon o proceso
inquisitorial; pero é .demasiado
fácil reducir a lgrexa a prelados
sebosos cheos de aneis, ou a fra,
des corruptos e ambiciosos.
Ademais dunha correcta realización, ú ultima película sobre a
doncela de Orleáns ten algún que.
outro-acerto. Como o de dese.ali,
ficar o presunto sentido e a pre,
sunta "gloria" da guerra, e presen,
tala tal como é, na súa realidade
descarnada, violenta e absurda

A pesar de falar de ideais e vi,
sións relixiosas, en realidade, tfá,
tase dunha película típicamente
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postmodema, descrida, escéptica
e comercial. ¿Cal pode ·ser a ra,
zón de volver por enésima vez so-bre unha presunta historia que
ten máis de mito que de realida,
de, sobre todo sen facer unha revisión histórica seria? ¿Por que se
cae nos mesmos tópicos de sem,
pre, ata na mesma secuencia da
"comprobación" sobre a presunta
virxindade da doncela? Na pelí,
cula non hai o máis mínimo
cuestiona,
mento sobre
a posíbel tru,
culencia his,
tórica da len, A pesar de da da heroína falar de
·francesa. A ideais e
modemaaná,
visións ·
lise histórica
da lenda de· relixiosas, en
Xoana de Ar, realidade,
co, apunta trátase
que segura,
mente non se dunha
trataba da película
presunta típicamente
campesiña
iletrada da postmodema
lenda, senón , descrida,
dunha rebel, escéptica e
de muller da
comercial.
nobreza, que
precisamente
por iso non
foi queimada
na fogueira, senón que morreu
casada e de vella. .._aínda q1.,1e pui,
deran queimar a unha pobriña e
inocente moza por escuras razóns
sociopolíticas.
En fin, outra volta, ''bruaron os
montes ... e pariron un rato"; ou
o que é o mesmo, pára semellan,
te viaxe non facía falla tantas
alforxas (60 millóns $!!).•

[

VICTORINO PÉREZ PRIETO

Desgraciadamente, como non era
de extrañar con semellante presu,
posta, Luc Besson optou polo ca,
miño espectacular e hollywoodiano que xa fixera Victor Fleming, e
non pala fondura e autenticidade
de Dreyer ou Bresson. A doncela
n n é tan fría como a película do
creador de Foise co vento, pero é
máis banal. Ademais, Besson
achegou e a un tema presunta,
mente relixioso en cheirar seque,
ra de que fa isa. Desta maneira, resulta unha película chea de exce,
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OPtNIÓN

CASTELAO E PIÑEIRO: ÉTICA, POLÍTICA, MORAL
Cando a investigación social se centra na descu,
berta de exclusivas e a súa posterior venda co,
mercial e non na confrontación das ideas é que
estamos diante' dun país sen normalizar. Por isto
ninguén se debe sorprender dos termos en que se
está a dar o deba<e sobre Castelao, pero quizais
sexa útil facer unha consideración previa sobre
esa "anormalidade" antes de entrar en materia,
para ver se deixamos dunha vez de desviar a
atención sobre aspectos periféricos e accesorios
do seu pensamento para centrarnos no esencial.

.

_,

No ano 86, ao remate do congreso Castelao,
Xusto G. Beramendi era así de contundente a
respecto das relacións de Castelao co galeguismo
do interior: "Este é un tema sobre o que os in,
vestigadores non podemos actuar por non poder
acceder ao material factual, aos documentos que
nen se sabe se existen ou non. É un tema sobre o
que só existen suposicións sen fundamento cien,
tífico, mentres non se poida ler toda a corres,
pondencia que mantivo Castelao coa xente do
interior ou outras do exilio". Quera lembrar que
o Piñeirismo amosou pouca disposición a cola,
bc>rar con dita congreso ("O Consello da Cultu,
ra non deu cartos pero desexounos sorte" dicia
Pausa Antelo) e que eran quen podían aportar
mofta da devandita documentación.

Efe~tivamente, Carlos Casares é quen mais fixo

.. ,

l

,...,

por airear información sobre este asunto, e así nas
súas biografías de Piñeiro (1991 e 1996) aporta
datos fundamentais. Pero debemos lembrar que o
numero 111 de Grial a que se refire este escritor
como mostra desta disposición a facer pública di,
tos textos, prometían: "Por razóns de espacio non
publicamos máis que unha parte deste interesante
documento, imprescindible para coñecer a histo,
ria interna do galeguismo, que por outro lado apa,
recerá íntegro proximamente nun volume que vai
editar Galaxia e que fora proxectado polo propio
Piñeiro". ¿Por "proximamente" refírense a 10
anos? Ou é que causas alleas á vontade do Direc,
tor de Grial impediron cumprir o proxecto. O
mesmo ten. ¿Quen precisa ler ditas cartas para
acreditar no enfrontamento de Castelao co gale,
guismo do interior? T emos testemuñas _orais de
sobra que o certifican. Ben dun xeito diplomático
como Emilio González López ("Por unha carta ou
dúas de Bos Aires que me enviou tiña unha certa
crítica a determinados sectores do galeguismo aos
que consideraba amansados, podíamos dicir que
non cumprian co seu deber"), ben de xeito máis
explosivo como Xosé Abraira quen calificaba de
desastrosas as relacións e afirmaba que Castelao
morrera moi desencantado nese sentido.
Pero en calquera caso, coñécese xa obra dabondo
de Castelao para analizar o seu pensamento e
comprobar que as súas diférencias co Piñeirismo
son insalvables por canto manteñen posturas es,
tructuralmente antagónicas. O que ocorreu é que
o Piñeirismo non renunciou nunca a gañarse a es,
te "xenial artista" para a súa causa, sobre todo des,
pois de morto. Neste sentido desenvolveuse unha
actuación tendente a desfigurar o seu pensamento.
E unha das estratexias seguidas foi facer fincapé en
que Castelao non era un político, senón que ac,
tuara en política por compromiso ético, ou mellar
recollendo as súas palabras, por "patriotismo místi,
co". Isto danos pé a facer unha reflexión pública
sobre ética, política e moral en Castela,o.
O obxectivo do piñeirismo era amasar o carácter
accidental e circunstancial da súa presencia na política, xa que como dixo D. García Sabell refe,
ríndase ás raiceiras da súa arte: "o esencial é in,
variable. O accidental configúrase de acordo coas
esixencias da realidade circunstancial". T ratába,
se pois dunha cuestión ética (filantropía, carida,
de ... ), unha intervención ocasional nunha situa,
ción de especial necesidade, que unha vez rema,
tada, dá cabo tamén á necesidade da política:
"Un acto de sacrificio que o artista ofrece ao pa,
triota que leva dentro (referímonos, naturalmen,
te, á acción política de tipo concreto e práctico,
non á defensa dun ideal puro, pois esta é frecuen,
te nos grandes artistas)" (Grial, nº 111, p.370).
Así tamén se "explica" o seu ideario político ape,
gado a unhas "circunstancias continxentes" da
súa vida, de tal xeito que as súas teses caducan ao

.,

XoÁN CARLOS
GARRIDO COUCEIRO
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que
alguén se _
imaxina hoxe
un Castelao
preocupado
unicamente pala
súa próxima
exposición no
CGAC mentres
aoslabregos
non lle deixan
producir,_
aos mariñeiros
pescar, e
aos asteleiros
construír
barcos?"

morrer o autor. Idea non só suscrita polo Piñei,
rismo: "A literatura de combate de Castelao esti,
vo, pois, en función da situación política do mo,
mento, porque non foi mais que un instrumento
de loita adaptable ás necesidades tácticas da es,
tratexia g~eguista" (Rodríguez Fer).
Esta interpretación flexible sobre a participación
en política serviu historicamente para lexitimar
o oportunismo, isto é así desde Séneca que res,
pondeu a pregunta de se o sabio debe ocuparse
da política con dúas obras, "De otio" na que de,
fendía a abstención, e "De tranquilitate animi"
na que predicaba a acción. Así cada quen esco,
llía o que lle conviña en cada momento.
Pero ¿como se pode soster que un participa en
política por compromiso ético? Acaso non sabe,
mos desde Maquiavelo que a ética non é mais
que un instrumento político para dotarse de ra,
zón, para darse lexitirnidade co fin de dominar.
A superioridade ética dá poder, resulta útil tela
ao servicio da política, pero non se pode subordi,
nar a política á ética porque como di Weber nin,
gunha ética "pode eludir o feito de que para con,
seguir fins bos hai que contar en moitos casos
con medios moralmente dubidosos, ou ao menos
perigosos, e coa posibilidade e incluso a probabi,
lidade de consecuencias laterais moralmente ma,
las". Ou como dixo Castelao: "un home de ver,
dadeira fé nos ideaes que predica, e con coraxe
para remediar as desventuras do pavo, vai cara o
trunfo cando se poida e como se poida" (Sempre
en Galiza, p. 10). E isto non o diría quen supedita
os resultados da política a unhas receitas éticas,
senón ben ao contrario. Só quen quer enganar ao
pavo, como diría Gramsci ("O principe moder,
no") é quen de ocultárenlle como funciona o xo,
go da política, facendo crer que os seus actores se
moven por "compromisos éticos".
O papel da ética como instrumento de lexitima,
ción queda ben exposto por Jean Touchard no
seu estudio sobre o estoicismo como ideoloxía im,
peri.al: "O sabio é libre en calquera situación -es,
cravo ou vencido-, xa que a súa liberdade inte,
rior, ou sexa o seu dominio sobre si mesmo, queda
a salvo. Esta potenciación da liberdade interior
conduciría a unha indiferencia respecto ás liber,
dades sociais e políticas". Cando lemas esto non
podemos evitar que nos veñan á mente os textos
_ de Piñeiro nos que defende que a "intimidade do
- ser do home é a liberdade": "o punto de maior
plenitude da liberdade será mesmamente a inti,
midade radical do ser do home, mentres que o seu
punto de menor intensidade será o da transcen,
ciencia obxectiva, en que o ser do home se atopa
"limitado", "envolto" por unha resistencia opaca,
por unha realidade sen intimidade, sen liberdade,
e, polo menos, negada á "compenetración" e mais
á "comunicación", as dúas categorías trascenden,
tes da liberdade" ... "... a liberdade percibímola polo
sentimento da saudade". (Piñeiro, p. 79).
En política a xente móvese por interese e só
cando eses intereses son diferentes dos do eón,
xunto é cando se acochan baixo o manto da éti,
ca. Este non é o caso_ de Castelao. Quen non di,

simulou o eu intere e para acadar carg d r ,
presentación por cant e e inter e axu tá,
banse co do pobo galega, e logo non tiña nad
de inmoral e cen urable pala úa comunidade.
Explicase o seu enfrontamento inicial con Giral, a
quen "se dedicara a mortificar ironicamente duran,
te á guerra, por atribuírlle unha parte acti a e mal
intencionada na decisión que deixou a te n un,
ha apetecida embaixada en Bos Aires, cando o n0'
meamento parecía eguro" (Casar ). Noutr lu,
gares afirmase: "fronte a transixencia d Giral le,
vantándolle o veto [a ser ministro do u gabinet ],
Castelao reaccionou de modo máis m ral que polf,
rico e convertiuse no máis incondicional giralista
de todo o gobemo. Por motivos humano , desde
logo, pero nada políticos, Castelao renunciou a ser
o ministro das forzas democráticas e autonomistas
do interior de Galicia para ser, simplemente, un
ministro Giral" (Grial, nº 111). O extenso informe
que redacta o propio Castelao sobre a súa presencia
no goberno Giral fai pensar que a cousa é algo mais
complicada que simples perrenchas persoais (lease
Camino Noia, "A T rave de Ouro", nº 12). Nese
texto tamén se aportan claves obre a p lémica
con Vascos e Cataláns, e aparece claramente ina,
lada a orixe desa discordia e o responsable d que
non funcionase Galeuzca (PSOE de lndalecio füe,
to). Mais aquí queremos chamar a atención
re
o feito de como Castelao interpretou
úa a
pola defensa dun determinado ideal que na dialéc,
tica política dom mento repr ntaba Giral ( r ,
publicanismo) fronte á
ibilidade
al d re,
novar no go rno Llopis: "Non foi, non, a min
uls d de
quen espulsou do G berno , u fica a
t á e nx
antemán pol,o feit d ha rm
anglo,prietista,; espulsouse, i, ar pr ntaci n d
dereito gañado p l, povo galega r c ñ ciclo
pol,o Goberno Giral, is ¿, utra man ira
n,
daría con sustituirme a min r utr galeg r r ,
sentativo". A súa postura non é que exa umái
moral que política", senón que nel, efectivamente
moral e política conflúen com e nsecuencia de
fundirse os intereses de Castela cos do po Gal ,
go a través dun proceso de desenvolvemento m ral
que fai imposible separar xa un doutro. Non se tra,
ta pois duns abstractos ideais éticos (patriotism
místico) que o levaran a "solidarizárense" con algo
alleo a el que é o pobo galega, e que explica a súa
actuación en política. Senón o resultado dun pro,
ceso de socialización onde xa os intereses indivi,
duais non se atopan desconectados dos do grupo,
momento no que xurde unha ideoloxía moral que
se explica, en termos de Adolfo Sánchez Vázquez,
como "concordancia da conducta de cada un cos
intereses colectivos". E a política é o terreo natural
onde se pode exercer dita ideoloxía moral, non por
esforzo filantrópico nin sacrificio persoal, senón
porque unha vez adquirido certo desenvolvemento
moral un non pode facer, outra cousa sen caer na
anomía ou no absurdo. ¿E que alguén se imaxina
hoxe un Castelao preocupado unicamente pola súa
próxima exposición no CGAC mentres aos labre,
gos non lle deixan producir, aos mariñeiros pescar,
e aos asteleiros construír barcos?+
CASTELAO. Sempre en Gatiza. Ed.
P1ÑEIRO, R. Filosofía da saudade.

Akal.Madrid. 1977
Ed. Galaxia. Vigo. 1984
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Cartas a Teixeira de Pascoaes, un galega de Amarallte
Isaac Aloriso Estraviz e Eloísa Alvarez publican o epistolário dos galegas ao poeta
expoñentes do nacionalismo"
afirma Alonso Estraviz que ven
de compilar o epistolário atopado fundamentalmente nos arquivos ~a casa do poeta.'

*C.V.

Losada, Vicente Risco ou Nogueral lle tiñan moita queréncia. De todos xeitos, T eixeira
- tiña trato con todos eles. En
Noriega nótase a influéncia, incluso hai un poema del que
adapta e cópia" .

''Xa est~u a penar meus pecados
neste inferno frío, que agora paréceme insoportabel dispois de
ter probado a quentura gasalleiA raíz da relación con Vicente
ra de · Lisboa. Compríronse os
Risco, T eixeira entra en conanceios que tiña de coñecelo a
No volume recóllense cartas de
tacto con poetas e intelectuais
V de, e fiquei con soedades da
Castelao, Blanco Torres, Cabagalegos, en especial cos memsúa cempañía, Agora xa somos
nillas, Alvaro de las Casas,
bros da xeración Nós, A casa
irmáns de verdade, tanto como
Álvaro Cebreiro, Aquilino Iglede Teixeira convértese para os
son os meus vellos e queridos irsia Alvariño, Xaime Quintanimáns galegos, os fundadores da
escritores galegos nunha sorte
lla, Ramón Martínez López ou
de santuário e Vicente Risco
miña Patria". Castelao escrebia
os irmáns Vilar Ponte, entre ouchega a chamalo o "mestre de
a T eixeira de Pascoaes desde o
tros. A relación de T eixeira cos
todos". "Era raro o xornal galeseu desterro en Badaxoz. Os gagalegos comeza, ao dicer de
leguistas tiñan no poeta portugo que non quería publicar un
Alonso Estraviz, a través de Vigués un referente ao que, as máis
artigo del. En A NosaTerra, El
das veces, reverenciaban. T eiPueblo Gallego, Nós, Ronsel, ou
cente Risco que obrigaba aos e critores a remitirlle ao portuAlfar aparecen poemas e colaxeira foi o personaxe da história
gués un exemplar de cada novo
boracións de Teixeira, boa parintelectual lusa que máis presénlibro publicado. A cámbio, Riste deles inéditos. Foi o portucia tiv9 na cultura galeg~. Isaac
Alonso Estraviz e Eloísa Alvarez
gués que máis relación tivo con
co reclamáballe unha e outra
veñen- de publicar- en- Eclie-i6ns - nés,-despe>is -deh-er-iamos o caso - vez textoS" asinados por Teixeira
que tiña aqui unha manchea de
de Rodrigues Lapa" explica
do Castro as cartas dos intelecdestinatários.
tuais galegos ao poeta.
Alonso Estraviz.
"T eixeira nunca veu a Galiza,
talvez fose porque habia quen o
consideraba un liberador e outros só un poeta e ante iso nunca se decidiu a vir. Considerabase galego de Amarante. Sendo
de direitas e non tendo actividade política, influiu de tal maneira nos nacionalistas galegos que
sen querer foi un dos grandes
/

J

Para o o profesor e compilador
do epistolário "nas cartas apréciase a loita entre os poetas que
defendían o carácter social das
criacións e os que consideraban
que a poesía non debia ter esa
función. Noriega demonstra
que non pode nen ouvir mentar
a Ramón Cabanillas e a todos
os da xeración Nós. Tampouco

T eixeira de Pascoaes nunca veu
a Galiza, a pesares das múltiples
promesas de visitala algun dia.
"Cando Noriega Varela está en
Trasalba el di que vai vir pero o
poeta galego asústase do estado
da sua casa para convidar a unha personalidade asi e pídelle a
Otero que lle ceda o pazo para
aloxalo. Debeu ser tamén por

iso que Teixeira decidiu non
vir" conta Estraviz.
Ao dicer de Eloísa Álvarez na
introducción do volume, "Teixeira de Pascoaes, sem o pretender, converteu-se nao só em
apóstolo da redenc;ao da Galiza
irrendenta, como o supunha Cebreiro, mas no vulto fulcral do
nacionalismo galego, inspirador
dos temas que urna generac;ao
histórica terminaría por mitificar precisamente para se defender dos grandes mitos da unificac;ao nacional fabricados pelo
Governo de Madrid".
O epi tolário que ten en T eixeira de Pascoaes o destinatário hab ia de se complementar coas
cartas que el cruzou cos galegas.
Alonso Estraviz anda a procura
de poder compilala per atopa
atrancos para a ceder aos arquivos particulares do intelectuais
cos que se escribía T eixeira. "Seria interesante publicar as cartas
que lle mandou a Vicente Risco
ou a Paz Andrade. A sua figura
tivo unha grande releváncia na
nosa história cultural. O que foi
nun tempo considerado como
máximo poeta portugués considerábase galega e a sua relación
con nós queda á vista nas cartas,,
explica Alonso Estraviz.+

-

Anxel Cerviño
'O mercado .impón o critério de novidade na arte'
*C.V.

CONSTRUIR CON IDEAS E TÉCNICAS. MESTURALAS PERO TAMÉN CONSERVAR AS SUAS LINDES. EXPERIMENTARÉ O QUE FAl ÁNXEL
CERVIÑO EN PATCHWORK, A EXPOSICI,ÓN DA SUA ÚLTIMA OBRA QUE TEN ABERTA NA GALERIA

AD Hoc DE VIGO.

o TÍTULO

EVOCA RETALLOS DE TEAS DISTINTAS UNIDOS NUNHA EXTRAÑA HARMONIA, OU TAMÉN, NA METÁFORA QUE O ARTISTA EMPREGA, AS PEQUENAS VEIGAS DIVIDIDAS POR BALADOS DA PAISAXE GALEGA. IMAXE COA QUE REFUTE O SEU TRABALLO DE ARTISTA.

Non é a sua pintura figurativa a
pesar de agromar en boa parte da
sua obra elementos claramente diferenciados e identificados. "Abstracto ou figurativo é unha polémica superada. Hoxe podes introducir unha figura e despos prescindir dela. A min gústame; é raro
atopar un cadro meu no que non
haxa unha referéncia recoñecíbel.
Gústame xerar tensión entre a
própria vida dos materiais -que
seria abstracción- e o que lle tratamos de imP,oñer nós que é a
composición. E a organización da
matéria. No meio deses dous focos
agrama a obra", afirma CervLño.
O artista é, ao seu ver, un experimentador que tenta coas técnicas
e busca sorprenderse no proceso
criador porque "se a arte ten unha razón de ser é esquecer o que
sabemos. Construénnos a mirada
desde estructuras de poder e dominación para impoñer unha determinada concepción da vida.
O que coidamos que é próprio
noso non é máis que karaoke: facemos os xestos pero o papel está
eserito. A arte trata de limpar toda esa imposición e abrir os o llos.
Niso investigas, borrando para
comezar de novo".

Longa-vida da pintura
O pintor continua no estúdio co-

mo hai séculas, no tempo na que
as estructuras das que fala Cervi;
ño artellan unha cultura globalizada que agrama máis en forma
de concentración parcelária que
no seu patchwark de leiriñas. "Un
pouco antigos somos (rise), pero
tarrién se deu moito papanatismo
cos novos meios. Como lle aconteceu aos futuristas coas máquinas que ian rematar con todo e
non eran máis que bicicletas. A
interioridade está máis que nunca
construida polo poder. Vemos como se concentran as grandes empresas de informática, de discos,
de libros... canto máis se complica tecnoloxicamente rnáis difícil
é que un poda producir cultura.
Antes cunha pluma abondaba,
hoxe semella que é preciso un satélite. Recibes demasiado e podes
implicarte en moi pouco" comenta o pintor que, a pesares da teoría, defende que ahonda cun lápis
e un papel para producir unha
obra de arte.

Anxel Cerviño decidiu hai cinco
anos deixar o seu traballo de publicista e adicarse de cheo á pintura.
Unha aposta arriscada na que el
continua acreditando, a pesar de
que, por veces, ainda pense que
non seria mala cousa ter outra ocupación para "ser máis independiente e non mirar ao mercado nin
de reollo". Porque, no mundo da

arte, compraba que a lei da oferta e
a demanda ríxese "pola n vidade,
irnponse o lema do novo , coman
anúncios d deterx.ente. Tamén
isa onxma
cid , por un lad
son un camiño natural da art pe
tamén cand uns artistas
instalan noo centr de poder
fien detrás fien
mira
outro punto que é desd
poden botar abaix ".
Nese sentido analisa a contrapo;
sición que certa crítica estabelece
hoxe entre os novos artistas e a
xeración de Atlántica. "Hai quen
está rescribindo e enfrontando os
discursos elaborando unha contraposición interesada que só
vende navidades. Atlántica foi un
despertar de Galiza cara fóra e
ainda que non se continuen os
seus pasos si que se teñen en canta. Entroncaron con todo aquilo
que no 36 fora cortado polo sable,
nunha relación que pasaba tamén
pala afectividade política". Vendían tamén arte galega na última
proposta feíta con sentido de grupo porque, segundo Cerviño, "as
últimas identidades colectivas xeráronse nos oitenta, tamén como
proposta comercial. Agora cada
quen dispara polo seu lado. A arte busca chegar á universalidade
ainda que sexa excarvando no te;
rritório próprio, pero non facendo
gala de territorialidade". •
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Preta •bronca f1920}, de Federico Ribaa, gouche sobre papel. Muller sentada fea 1930), de Arturo Souto, acuarela sobre papel. Neptuno fea 1945), de Colmeiro, técnica mista sobre papel.

A arte 'máis espida'
A exposición 'O debuxo no século xx' en Arousa, Lugo, Ferrol e Ourense
Para moitos dos asinantes dos
grandes cachos da história da arte
durante o século XX, o debuxo
significaba o comew pero tamén
o remate da obra. O lápis trazaba
un esquema, do que partían os
pinceis pero no que tamén xa estaban perfilados os caracteres do
conxunto final. A mostra ''O debuxio no século vinte", que reu,
ne obras de máis de oitenta recoñecidos artistas de todo o mun,
do, non s6 dentro do campo es~
tritamente da pintura, senón
noutras artes como a escultura ou
mesmo campos máis afa tados,
na teoría, como o da publicidade.

ción de T ápies e António Saura
á volta ao realismo de Equipo
Crónica e Antonio López. Un
paseo por debuxos de grande e
pequeno cuxo maior engado re,
side no que presáxian. Sinala X.
Antón Castro con motivo da ex,
posición que nengun dos mestres
que transformaron o século des,
de a arte, prescindiu nunca da
ortografía do debuxo.

Bailarincu, olios, romu (ca 1958}, de Manixa Mallo, tinta sobre papel.

viaxa á Casa da Cultura de Yila,
garcia de Arousa, até o 19 de
Marzo, ao Museu Provincial de
Lugo, do 24 de Marzo ao 30 de
abril, ao Centro "Torrente Ba,
llester" de Ferrol, no mes de
Maio, para rematar o itinerário

na cidade das Burgas, na Aula de
Cultura de Caixavigo e Ourerue,
do 7 de Xuño ao 2 de Xullo.
Seoane, Colmeiro, Castelao, fu,
turo Souto, Laxeiro ... deles recó,
llense, através dos debuxos, as

Dille Berce ao lnimi6o

A harmonía de Manuel ~eg~

diferentes formas de entender o
seu traballo no cabalete. Maria
Blanchard e Maruxa Mallo apor,
tan a óptica das pintoras, sempre
escasa nas paredes, a sua própria
ollada, surprendente no caso de
Isabel Quintanilla. Da abstrae,

O debuxo é o paso do proceso que
está rnáis perto da vontade de ex,
presar unha idea, di Elisa San José
ao respeito desta reunión de artis-tas que tamén inclue a Sorolla,
René Magritte, Benjamín Palen~
cia, Klirnt, Juan Gris, Carmen
Laffon e Manuel Millares, entre
outros. O debuxo, para uns estru,
tura xeométtica, para outros espi,
ral inacabábel, ten, corno lembran
na exposición, "a máxia de ser a
expresión máis espida da arte e
por iso obríganos a ir a cuestións
fundamentais, corno a mesma ba,
se sobre a que se construe". +

M3l'Í1 Pilnr
· t:irr.fa \ 'WI!

Maria Pilar Garcia Negro
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Máis de cen criadores
participan no Foro da Cultura
.

.

Revisarán o estado da cultura e darán alternativas para o futuro
Uns cento vinte protagonistas
do mundo da cultura reuníronse
o pasado Sábado dia 5 de fe,
breiro na apresentación pública
do Foro da Cultura. Asistían á
primeira reunión asernbleária
dunha iniciativa aberta que, até
Agosto, analisará o estado ac,
tual da cultura galega e proporá
alternativas de cara ao· futuro.
Os participantes do Foro da
Cultura artellarán os traballos
en seis grandes áreas desde as
que se prevé facer unha análise
global da situación do mundo
cutural galego. Os membros da
comisión técnica coordinarán
os grupos de traballo que apre,
sentarán en Agosto un amplo
informe no que se dará conta
do estado actual e das perspec,
tivas de futuro da nosa cultura.
A escritora Luísa Villalta coor,
dinará a área adicada á "reví,
sión histórica e á análise crítica
da cultura"; o deseñador Pepe
Barro estará á frente do aparta,
do de "globalización, depen,
déncia cultural, folklore e en,
xebrismo"; Isaac Diaz Pardo
encargarase de "criación, difu,
sión, endoculturización"; Ma,
nolo P. Rua, de "patrirnónio
cutural e cultura urbana"; Xosé
Mª Álvarez Cáccamo de ''Lín,
gua e cultura" e Anxel Huete
de "criación e comunicación
artística".
O escritor Xosé Mª Álvarez
Cáccamo entende a releváncia
do Foro polo seu carácter aber,
to, participativo e autónomo. O
proxecto cornezou a xestarse
hai dous anos e parte dos pró,

Luisa Villalta e Xosé M 9 Álvarez Cáccamo.

relación interdisciplinar. Co,
mo cidadán preocúpame o que
está a aco.n tecer coas desfe itas
urbanísticas ou a desaparición
do libro galego dos trinques das
librarias" , Como membro da
comisión técnica do Foro ex,
plica que os restultados acada,
dos polas distintas áreas "expo,
ñeranse no congreso que se re,
alizarán en Agosto e darán lu,
gar a alternativas que se apre,
sentarán a organizacións , enti,
dad es e partidos políticos".
Ama' s de repetir que a convo,
catória continua aberta a quen
s,e queira sumar á inicitiva,
Alvarez Cáccamo aponta a po,
sibilidade de que o Foro da cuz,
tura se faga permanente se asi
se decide en Agosto.

prios implicados no mundo da
cultura, criadores, difusores ou
promotores. "Trátase de que se
propoñan as problemáticas dos
distintos sectores. Avahamos a
necesidade dunha sotte de con,
sulta popular aos interesados
para elaborar unha análise do
momento que estarnos a viver.
Será unha posta en comun e ta,
mén unha explicación públ~ca
de corno os próprios criadores
ven o estado da cultura", co,
menta Cáccarno.
A título particular, o autor de
Calendario perpetuo ou Cader,
nos da ira móstrase "inquedo co
estado das causa~. Existen moi,
tos· prexuizos e ternos rnoito
que aprender, por exemplo, da

Para Luisa Villalta a criación
do Foro responde á "inquedan ,
za de propiciar un ponto de
encontro dos involucrados na
actividade cultural que nor ,
rnalmente traballan isolados.
Era preciso estabelecer un
ponto de encontro indepen,
dente para recobrar a idea da
cultura galega como algo autó,
nomo". Participa na iniciativa
porque coida que "a cultura se
está desenvolv endo· en com,
portamentos estancos e non
por individualismo senón por
estar inseridos nun molde fa,
bricado desde arriba e difícil
de remover". Neste sentido,
valora en especial a autonomía
e autoxestión da proposta que
atopou o acubillo do Auditório
de Galiza de Santiago de Com,
postela en canto á cesión de
infraestructuras sen que exis,
tan máis vencellos organizati,
vos coa iniciativa.
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'É abraiante a
cantidade de xente
moza que fai poesia'
A revista Golfiño, ltalo Calvino,
os libros de Kalandraka, Xavier
Queipo e O chápiro verde de
Marilar Aleixandre.
Que recomenda ler?
Cada quen que lea os libro cos
que se tope.

É unha das mozas que participa
"Existen plantexarnentos como
o da identidade que seria bo mo,
mento para retornar. A cultura
rural está desaparecendo sen que
teñamos por iso unha cultura ur,
bana desenvolvida. Fai falta un,
ha revisión dos programas de
cultura que se deron para Galiza
a pesar de que sexa por eles po,
los que continuamos aquí. Te,
mos o risco de desvencellarnos
dunha sociedade que se está
transformando e córnpre refle,
xionar sobre todo iso, ademais
de tratar problemas urxentes co,
mo a desgaleguización de deter,
minados ámbitos culturais como
son as artes plásticas ou a músi,
ca" afirma Luísa Villalta. •

-----

S

Mónica Góñez

en Minirelatos, edición non ve,
nal publicada pola librarla Car,
tabón de Vigo.

É unha iniciativa loábel e a imi,
tar, sobretodo por vir de quen
ven. Non é comun que este tipo
de edicións sacan impulsadas des,
de as Librarlas. O resultado final
gostounos moito aos que partid,
prunos, xente, na gtaior parte, ben
pouco coñecida. E unha proposta
que gaña rnoito coa combinación
que se fuco de fotografias e relatos.
E neste sentido, penso que o fotógrafo Manuel G. Vicente fixo un
traballo excelente, ademais, como
psicólogo, soubonos retratar moi
ben. A proposta do minirelat
foi todo un reto porque tiñarn
que adaptamos a un espáci moi
breve, tratábase de facer un exer,
dcio de equilíbrio. Para min re,
sultado foi pre i

e
E
r

e
a
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a
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Os seus poemas aparecen pu,
blicados no libro Mar e Vento.
Foi unha proposta que n fix
Concello a cinco rapaces de Fi ,
terra, iniciativa, igual que no ca,
so anterior, que non é moi co,
mun. Colleuno por urpr a, pe,
ro foi unha experiéncia p siriva
que nos permitu botar para fóra
inquedanzas que tifiamos impre,
sas no papel e que non sabíamos
se algunha vez sairian á luz. Se
cadra o nexo que une a nasa po,
esia é a relación co mar, algo que
está moi vencellado co feito de
seren os cinco de Fisterra.

Cada vez son máis os poetas novos que dan a coñecer a sua obra.
A cantidade de xente que está eg,
cribindo é abraiante. Existe rnoita
tensión criativa. Fálase de que hai
moitas dificuldades, pero o certo é
que a xente nova está publicando.
Os recitais mantéñense con bastan,
te público. Organízanse actos serne,
llantes nos institutos e os rapaces
quedan satisfeitos da experiéncia. •

}
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Sinatura do titular (imprescindíbel):
Fisrerra. 1977. Escritora.
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BOROBÓ

O secúestro de Manoel--Antonio
Sorprendeume ledamente a leitura
dunha folla amarela que se repar;
tiu durante o Congreso de Caste;
lao celebrado en Rianxo. Asinada
pola Coordinadora Cachimba pola
Paz (a cachimba, sen dúbida, per;
dida do poeta De catro a catro) dita
folla informaba de que Manoel;
Antonio non morreu en Asados,
no 1930, senón que foi secuestra;
do, no "sequestro máis longo de
todos os tempos, que dura já a frio;
leira de 44 anos". Logo explica co;
ma foi e quen o cometeron:

44 Anos de Seqüestro.

Basta JáIII

"Manoel Antonio foi urprendi;
do polos seus captore (o Co;
mando itinerante dos Galaxios,
integrado p r Domingo García
Sabe11 o Bibliógrafo; Borobó, alias
Borob6; Máximo Rodríguez Bu;
ján Máximo Sar e Roxelio Pérez
González Roxerius) na manham
dum fatfdic
mingo de Abril
d 1956 quando d cansava em
paz na intimidade do u quarto".
"Sem oponher resistencia -con;
tinua informando iste simpático
escrito reintegracionista- foi sa;
cado da casa em várias caixas e
introducido na bagageira dum
carro, no que foi conducido ao
zulo no que, desde aquela, vive
em condic;ons infra;humanas,
enterrado em vida polo autor de

Paseata arredor da morte".

ª

pormenores diste fantá&co secuestro foron rela;
tados por un dos supostos
autores, ao entón xuíz comarcal
de Caldas de Reis, Maxirnino
Rodríguez Buján, baixo o seud&
nimo de Máximo Sar, en La no-che do 2l;VI; 1956; dous meses
despois de verificada tan literaria
apropiación. T amén tratóu BorQ;
bó, alias Borob6, en máis dun
anaco, que non recortou , e polo
tanto non c n erva, bre aquel
cu
ue evi;
quiméric
dentement

H ctivamente, o me m Franco
Grande narra no eu libro Os
ano o euros, a facer historia da;
quil ciclo, efi ctuando en febreiro
e marzo de 1957; onde se presen;
taron por vez primeira en público
os novos, daquela, escritores gale;
gos, cada un adrede dun poeta dis;
tinto. Eran os protagonistas de A
resistencia cultural da xeneraci6n da
Noite ( 1954;607, coma reza o sub;
título do libro: Alonso Montero,
López Nogueira, Méndez Ferrín,
Ramón Lorenzo, Blanco Losada,
Concheiro Caarnaño, o mesmo
Franco Grande e Xosé Manuel
Beiras, citados por orde de actua;
ción. Iniciárase o ciclo cun impre;
sionante recital de Uxío Novo;
neyra e rematóu con outro moi
emotivo de Xohana T arres.
A cada un clises recitales e diserta;
cións dos xoves colaboradores da

concentrac;oro
~ta - Ielrnf\enres

as

28 de Janetro*
20:00 na R.ua <l'Abalxo
"'~~~"':...._

Rfan:xo
Univrnidade Literaria de La Noche
dediquéille o correspondente anaco. Que reproduce en boa parte o
exacto historiador de Os anos oscu;os, quen foi, precisamente, o
que tratóu a mantenta de ManQ;
el;Antonio, naquil arrichado ci;
do de Homenaxe á Poesía galega.
osé Luís Franco recorda nise
bro, por exemplo, que ''Bcr
bó, no seu anaco do día 23
de marzo (o seguinte da sua confe;
renda}, daba noticia de como él,
D. Roxelio Pérez, García Sabell e
Máximo Sar" encontraron "gran;
des cantidades de revistas dos anos
vinte e de poemas, entre eles un
par de libros do poeta, outro tradu;
ciclo, e o u diario de navegación,
as( com debuxos, entre os que se
atopaba o que lle fixera o seu gran;
d ami CarL Maside".

"An ite erviron de base aquiles
ma eriai pra a disertación de
X.L.F.G. (traduzo ao galego opa;
rágrafo copiado ao pé da letra polo
mesmo X.L que escribfn en caste;
lán) ... O máis antigo titúlase Anacos de meu interior, título (dicía Bo;
robó) que honra a ista columna.. .
O seguinte libro titúlase Paulas ..."
Era a primeira vegada que se fala;
ba en público dos dous libros de
Manoel;Antonio, anteriores a De
catro a catro. Serían editadas, tras
o secuestro, por Galaxia, en 1972;
no primeiro volurne, Poesías, das
obras ainda incompletas daquil
piloto, e poeta, de altura. E a mi;
ña honra, se cabe honra nun se;
cuestrador, era que o epígrafe do
primeiro libro de versos rnanoe;
lantoniáns, Con anacos d'o meu
interior, coincidía co nome común
da miña columna xomalística.
Non sei se nise anaco, transcrito
en parte por Franco Grande, ti;
vera espacio suficiente pra narrar
con detalle as circunstancias do
secuestro efectuado polo Coman;

do itinerante dos Galaxias (deno;
minación que ben merece outro

anaco). Pero conreino noutros
moitos leceres, incluso atrevínme
a facelo en verso. Fíxeno en A
Rianxada, que Sabino Torres pu;
blicóu na sua Colección Hipo;
campo Amigo. Alí, carro follas
clisa foliada van adicadas ao secuestro do poeta De catro a catro.
As tituladas: O sobriño do Cantor,

A morte lenta dos galegas, O van
choido e Apertura da porta santa.

D.

r si fose pouco, relatei en
rosa por última vez o <lito;
o secuestro, nas páxinas
extraordinarias de A Nasa Terra
(S;u; 1998) consagradas ao ilustre
pedagogo galeguista Roxelio Pé;
rez González, ou sexa o tal secues;
trador Roxerius. No meu artigo,
titulado O inxel curmán de Mano~
el-Antonio, refírome longamente
a aquil suceso no que colaborou a
sua tía Pura, proporcionando ao
internista que a atendía a chave
da habitación onde morrera seu
filio, tras estar vinteseis anos pe;
chada. Facilitando así a laboura
secuestradora dos libros e papeis
de Manoel;Antonio, levada a ca;
bo polo Comando itinerante.
Nen embargante, coma inda tar;
darían uns días pra ver reproduci;
do noutro xornal en galega, o que
aquí escribín, ocurréuseme dar a
cara, en Rianxo, na noite exacta
que se cumplía o centenario do
nacemento do seu grande poeta,
pra explicadle á Coordenadora
Cachimba pala Paz e demais com;
pañeiros, a actuación -naquil po;
lémico secuestro da obra inédita
do adail da vangarda galega- dos
tres malvados captores que acom;
pañaron nise día de autos ao au;
tor de Manoel,Antonio, o apareci,
do: o inesquencíbel Roxerius, Máximo Sar, e Borobó alias Borobó.
Quen quedou máis ledo ainda,
pala boa acollida que tivo a sua
explicación.•
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O Trinque

Trocar nomes e apelidos
Coa nova lei xa se pode pór
o nome en galega, mesmo
para as persoas nadas após
1977, ás que lles estaba
pexado pola burocrácia.
Pero ademais os apelidos

poderán grafarse en galega e
tarnén se pode incidir na sua
orde 'de colocación, que até
agora era patriarcalrnente
inamovíbel. Todas/as ao
Rexisto Civil!+
• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arteixo
•TEAT~O

CRIMES ANÓNIMOS
Será representada pala compañia Nove-Dous o Venres
11 no Audit6rio Municipal.

O Barco
•CINEMA
EL FIN DE LOS DIAS
Dé Peter Hyams 1 proxectarase, do Venres 11 ao Luns
14, na Casa da Cultura en sesións de 17, 20 e 23 h . No
mesmo cenário e ás 22:30 h,
o Cine-clube Groucho Marx
proxectará, o Xoves 10, Ilusiones ele un mentiroso, de
Peter Kassovit:z; e o Mércores 16 e Xoves 18, El caso
Winstow, de David Marnet.
• EXPOSICIÓNS
ÜS DESASTRES
DA GUERRA
De Gaya, estará, na Sala de
Exposici6ns de Caixavigo e
Ourense, até o Sábado 26.
• TEATRO
TEMPESTADES
Organizado polo IES Martaguisela, é un traballo para
motivar ao estudantado na
leitura, comen tário de textos
e teatro. Catorce personaxes
interpretados por Ricardo
Frazer e pensado para secundária. O Luns 14 ás 12 h. na

Casa da Cultura.

Betanzos

•TJ:ATRO

• EXPOSICIÓNS

UN LUNAR VERMELLO
Por Pilar Pereira na Casa
da Cultura o Sábado 12 .

Boiro

A Casa da Cultura
de CANGAS

acolle unha mostra de
distintos artistas en
apoio da campaña de
sensibirazac:ión sobre a
recidaxe do lixo.

• EXPOSICIÓNS
SERAFIN MARCOS
"Instalacións" chámalle á
mostra que podemos contemplar, dui:ante todo iste
mes, na Casa da Cultura .
•TEATRO
APARADA
E O caso do repolo con anteollos son as duas obras.
que o Teatro do Curro cen ificará o Venres 11 ás
21:30 horas na Casa da
Cultura da- vila e v álidas
para calquer idade.

Bueu
•CINEMA
PELLE
EL CONQUISTADOR -"'
De Billie August, é a fita
que o Cine-clube Bueu
proxectará, na Casa da
Cultura ás 22 horas , o
Venres 11 con entrada de
balde.

Burela

•ACTOS
• EXPOSICIÓNS
Ü DlREITODE
AUTODETERMINACIÓN
Sobre iste tema falará Xoán Carlos Báscuas Xar-

estará acompañado de xogadores, presidentes e adestradores de futbol, balonrrián e
voleibol. O Mércores 16, será
o escritor David Otero o que
dará unha charla-colóquio
sobre As tradicións e a orali·
dade: contar e cantar. Tefíen programados roáis actos
pero para aquela xa volos
contaremos.

dón, profesor de Ciéndas
Políticas na Fde .. de Trahallo Social da U•. de San. ~iago, no acto organizado
por Galiza Nova na Casa
da Cultura (Praza dos Irmáns Garcia) , ás 20:30
' hor_as e presentado ·po-f
Xabier Seixo.

MAURO LEIVAS
Mostra os seus óleos na sala A Zaranda.

•TEATRO
MORTE ACCIDENTAL
DUN ANARQUISTA
De Dario Fo, é levada ás táboas polo Teatro do Morcego baixo a dirección de XO..
án Cexudo e con Celso Parada, Salvador del Rio, Damián Contreras, Miro Magariños e Casilda Garcia n()
reparto. Basada mm feíto real, ocorrido en 1921 nos
EEUU, onde un imigrante
italiano "caeu" desde o andar 14 da comisaria central
de New York. O Venres 11
no Auditório Municipal.

Cambados
PRO POSTAS PARA
UN NOVO MILÉNlO
Concretamente as de Gris,
Guasa, Rubén López, l.abala e Quique Lista que expoñen as suas obras, na galería
Borrón 4, até o 29 diste mes.
•TEATRO
ROMANa:DE
MICDMIOON E ADFlAHA
Representada por Sarabela
Teatro o Domingo 13 no

Auditário Municipal.

• EXPOSICIÓNS

Cangas

ENTORNO E FUTURO
É título da mostra que podemos ollar no Audit6rio do
Concello, até o 13 de Febreiro, baixo o patrocínio
de Caixavigo e Ourense , e
que recolle as actuacións
de protección do meio ambiente tomando como ponto de partida diferentes
proxectos escolares.

O Carballiño

• ÉXPOSICIÓNS

Caldas de R;

ÜLLOAOLIXO
ADEGA e os colectivos ecolaxistas da comarca, ERVA,
Luita Verde, Natura Céltica
e O Carballal, abriron uñha
mostra, na Casa da Cultura,
con roáis de 50 obras de pintares, escultores, hum9rista e
poetas, que apor tan o seu
apoio ás campañas de sensibilización sobre o problema
do lixo. Até o 25 diste mes.

• EXPOSICIÓNS

O R OMÁNICO
Nas terras do Arenteiro. No
Auditório Municipal, até o 12
deste mes, podernos realizar
unha viaxe arquitectónica
para coñecer o románico
desta zona a través de fotografias e paneis explicativos.

Cariño
•TEATRO
FEIRANTES

•ACTOS
XORNADASDE
LÍNGUA G ALEGA
Van pala terceira edición e
son organizadas pala A.C.
"A Cepa" na Casa da Cultura
ás 20 horas. O Martes 15 haberá unha mesa redonda co
autor do libro Lume de biquei..
ra, X. Vázquez Pintor, que

Por Teatro do Noroeste sobre textai de Á. Cunqueiro e
protagonizada por Luma Gómez, o Domingo 13 na Casa
da Cultura.

Cervo
• EXPOSICIÓNS
RAlMUNOO lBÁÑEZ
O marqués de Sargadelos

é obxecto dunha exposición no Museu do Mar de
San Cibrao.
SEBASTIÁO SALGADO
"Tena" t itúlase ista mostra
do cofiecido fotógrafo brasileiro e que podemos ollar
na A. C . Airiños do Xunco .

Chantada
• EXPOSICIÓNS
ÜALIZA EN f ()(X)
O cer tame fo tográfico do
C lube de Prensa de Ferrol
atóp ase, até o 15 d este
mes, n a Casa da C ultura.

CEN ANOS NA VIDA
N a vida de Chantada a tra•
ves da mostra de fotografia
que podemos contemplar no
Cfrculo Recriativo e Cultural.
AR.TE EN DEFENSA
DA NATIJREZA
Organizada por Xeoole Ecoloxia é consecuéncia do
certame artístico convocado por ista asociación e podémola contemplar na Ca-

sa da Xuventude .

A Coruña
•CINEMA

CGAI
A programación do Centro
Galega das Artes da lmaxe
está protagonizada polo cinema iraniano, "de moda" na

acrualidade como acaparadora dos máis importantes galardóns nos festivai.s de me-

dio mundo. Compasto por 8
títulos producidos entre
1997-99, presentará obras de
Makhmalbal, Panahi ou Kiarostami, a maioria centradas
no mundo da infáncia ao escar producida.5 polo Instituto
para o Desenvolvimento da
Infáncia e a Xuvenrude, amhas tramas mínimas e un

de recuperalo faise pasar por

policía. Xa recuperada a pedra
tenta marchar per-o é detecta·

do,. Comédía fervelleasberzas.

achegamento case documental á realidade do país que
lembra as práticas neorrealistas e didácticas de Rosséllini.
O ciclo comezou o pasado
Martes 1 con C hildren of hetv
ven (M. Maj idi, 1997) e chegará at.é o día 26 coa proxección da última fita de Abbas
Kiarostami. Mentras tanto
podemos 'ollar, o Xoves 10,
Don, de Abolfazl Jalili

(1997) ; Ta'm e guílass / O
sabor das cereixas, de A.
Kiarostami (1997), o Venres
11 e o Sábado 12. Lago, o
Martes 15, será a presentación do libro Antonio Ro·
mán, director ele cine, de Pepe Coira, acto ao que seguirá
a proxección de Los ~
ele Filipinas, de A. Román
(España, 1945), con entrada
gratuíta. E, o Mércores 16,
continua o ciclo "Cinema e
direito" que principiou o pasado dia 2, coa fita Adam's
rib / A costela ele Adán, de
George Cukor (EEUU,
1949), máis a curtametraxe
Gran ganga, de Álex ~tro.

Ciclo sobre
cinema
iraniano
noCGAI da
CORUÑA.
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O prero da entrada é de 200
pta; con carné xove 100, e o
abono para 10 sesións custa
1.500. As sesións son ás
20:15 horas, escepto os Sábados que se realizan ás 10:30.
MINIRJNE&
ÜLEANNA
A primeira será proxectada
na sala "Marilyn Monroe" e
a segunda na "Fernando
Rei" do Forum MetropoUt.ano
do Xoves 10 ao Sábado 12.

roga baixo), o Venres 21 ás
8 do serán. As suas pinturas
son golpes de luz na que esta se convirte nunha, case,
constante obsesión. Até o
26 de Febreiro.

SCHMIDT
DELAS HERAS
No Museu de Belas Artes,

Schmidt de las Heras, fotografias 1944· l 960 organizada polo CGAI. O fotógrafo
corufiés (1897-1975), foi
amplamente recoñecido en
todo Estado, sobre todo pola sua mestria na tiraxe ao
bromóleo. Pasan do meio
cento as obras, do período
máis activo deste artista,
que podemos ollar até o 5
de Marzo.

8 LEITURAS

8MÚSICA

VIXÉNCIA E
ACTUAL!DADE DO
IDEÁRIO REPUBLICANO
rgan izado polo Ateneu
R publicano de Galiza, o
Venres 11 ás 20 horas no
alón de Actos da Fu.rula·
c1ón Cai.xagalicia.
8 EXPOSICIÓN$

XOVENS INTÉRPRETES
W José Fueyo Muñiz, na
viola, e Juan Carlos Cornelles Taus, no piano, dan
un concerto, o Sábado 12
ás 12:30 no Auditório da
Furulaci6n Barrié, con obras
de M. Glinka, W.A. Mozart e J. Brahms.
8TEATRO

EL LECTOR POR HORAS

Ordes

Gondomar

RANDOLFE VILARlÑO
Titula "Olladas" a mostra de
pintura que se encentra na

• LEITURAS

8TEATRO
ANFITRIÓN
Polo Grupo Teatral Sard.iña
o Mércores 16 ás 12:30 horas no Audit6rio Municipal.

Ü PAZO DE PAPEL
Será representada por Teatro Buratini o Mércores 16
ás 10:30 e 12 horas no Fo·

Lahn

Merropolitano .

CEN ANOS EN FOTOS
Da comarca dezana, no
Auditório Municipal, até o
27 diste mes.

Ferrol

Lugo

Pontevedra, dividida en 4
aparcadas: As cruces de pedra

•CINEMA

•ACTOS

na obra de Ozs:t.elao; As cruces

SoMKE

z:ada con fundos do Museu de

de pedro na Breraiia (escolma
de deseños inéditos); As cnv
ces de pedra na Galiza (fichas
e anotaeión.5 manuscritas que
se a.mo5aII por vez primeira);

e Biblicgrafia.

8 EXPOSICIÓNS

MONCHO AMIGO
M tra a ua última prcxlución no ML~seu de Arte

oncemporánea Unión-Fenosa (Avda. d Art ix
17 l),

LX

Fita encadrada dentro do
ciclo de "Cinema Social",
será proxectada no Aceneu o
Mércores 16 ás 20:30 horas.

O

tfrulo d

11

d péndul ".

EvACARRERA
Madrileña de nacirnento,
bservase, nos seus lenzos, "a
absoluta presenza humana,
máis concretamente a femi·
nina en diversas circunstáncias e várias compafias amo·
ando como a pintora se
adentra na profundidade do
xén ro aposto ao masculin " en palavras de Femando
Lis. Na galería Sargadelos até
o 13 d Febreiro.
CLUBE DE MONTAÑA
Celebra o seu 25 aniversá·
rio cunha exposición, do 11
ao 22 diste mes, no Ateneu..

ROY LICHTENSTElN
'Imaxes reconodbeis" unha
das máis importantes e representativas mostras sobre este
artista, considerado como un
cualificado expofiente da
Pop Art, e que está composta
por 123 obras entre esculturas, pinturas e obra gráfica. A
exposición foi organizada polo Consello Nacional para a
Cultura e as Artes e o Mu.seu
do Palácio de Be/as Artes de
México e podémola ollar na
Fundación Barrié, de 17 a
21 :30 h; até o 23 de Abril.
FRANCISCO MIGUEL
Un cento de obras, entre documentos, pinturas, fotogra·
fías e libros configuran a mostra sobre o coruñés Francisco
Miguel no Quiosqu.e Afonso.
A mostra, organizada polo

Museu Casa Estudio Diego Rivera e Frida Kah1o e o Círculo
de Belas Arces de Madrid, pretende recuperar a obra e figura d@ste artista fusilado en
1936. Até o 13 diste mes.

•MÚSICA
CACHIMONIA
Fiadeiro musical en concerto, o Sábado 12 ás 20
horas no Ateneu.
8TEATRO
Ü INOCENTE SEXÓLOGO
Será representada, polo
Teatro .Ainistade de Santa
Marifia, o Xoves 1O ás

INTERIORES. VISIÓNS
ÍNTIMAS DUN SÉCULO
Pintura de artistas españois
desde finais do XlX até os
nosos dias, podernos contemplala no Mu.seu Provincial até o 13 de Febreiro.
8MÚSICA

ANTOLÓXICA
SOBRE CASTEALO
Poderemos contemplala no
Museu "Reimóndez Porrela".

A Estrada

Biblioteca Pública Provincial.

• EXPOSICIÓNS

8 EXPOSICIÓNS

encóntrase ista mostra, reali·

de FERROL.

até finais de Febreiro, na
galeria Clerigos.

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

As CTUCES DE PEORA
Dentro da série de actos que
a Fundación Barrié programa
con motivo do 50 anivetsário
do pasamento de Castelao,

Últimos dias
para visitar
amostra de
Eva Carrera
na galeria
Sargadelos

20:30 horas no Auditório
"Torrente Ballester".

Con J. Diego, C. Sanchís e
J. Dauder, o Venres 11 e
Sábado 12 no teatro Rosa·
lia Casrro.

ru.m

R. PAZO MASIDE
'Orografias" e "As formas
do espazo" estarán na galeri a Pardo Batán até o 25
diste mes.

z~
w

o

o

TAUROMAQUIA
E PROVÉRBIOS
Mostra da série de gravados
de Goya na Sala de Exposi·
ción da Aula de Cultura de
Caixavigo e Ourense, até o .
13 de Febreiro.

• CONFERÉNCIAS
ZURBARÁN EA
PINTURA DE BODEGÓN
Por Trinidad de Antonio, o
Xoves 10, e Os bodegón de
Luis Meléndez, por Adolfo
Sarabia, o Luns 14, ambas
ás 20 horas no Salón de Ac·
tos da Fu.ndaci6n Barrié, son
as conferéncias que corres·
ponde a ista semana dentro
d ciclo adicado aos "Bode·
góns no Museu do Prado".

~~

NW
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HOMENAXE
Á FAMÍLIA ALONSO
Proprietária da coñecida LJ.
brariaAlonso, aberta ao longo
de 137 anos e con cinco xe·
racións á frente, que con motivo do peche definitivo, diversas intitucións locais, da
man de fi.¡pra Cultural, queren renderlle tributo de agari·
mo. Na tarde do Venres 18,
na Praza do Campo, farase
unha homenaxe popular pa·
ra, máis tarde, celebrar unha
cea aberra no Hotel Jorge I ás
22 horas. Os convites, 3.500
pta., poden adquirirse en cal·
quer sucursal de CaixavigoOurense·Pontewdra. Máis in·
formación no teléfono 666
916 020.
8 CONFERÉNCIAS

ÜALIZA·EUROPA.
ECONOMlA E COESIÓN
Por Fernando González
Laxe (PSOE), expresidente
da Xunta, o Venres 11 ás
20 horas no Salón de Actos
da Fundación Caixagalicia.
Ü PROBLEMA DE
GUATEMALA NOS
PAÍSES DESENVOLVIOOS
Polo misioneiro de Manos
Unidas Vicente Ramírez o
Luns 14 ás 20 horas no Salón de Actos da Fundación

Caixagalicia ..
8 EXPOSICIÓNS

XAVIER MUIÑOS
Mostta as suas pinturas na
na Biblioteca Pública Provincial.
ANTÓN CAAMAÑO
Ten unha mostra, na sala
Bacabu, que titula "Atalo·
go e grazas polo peixe".
ROBERTO GONZÁLEZ
Mostra as suas pinturas,
baixo o título·de "Vanitas"

JAVIER DENIS &
ANDALUSÍ JAZZ BAND
Banda integrada case total·
mente por músicos andaluces que intentan dar unha
proposta diferente e novi·
dosa dentro do universo do
jazz. Eles son Javier Denis,
nos saxos; Marcelo Saénz,
na guitarra; Julio Pérez, na
bateria; e Guillermo Mo. rente, no contrabaixo, que
presentarán o disco "Ori·
gen" e demostrarán que hai
grupos no Estado que te·
ñen moito que dicer.

Monforte
•TEATRO
ÜCERCO
DE LENINGRADO
Polo Teatro do Atlántico,
o Martes 15 ás 20 horas no

Edifício Multiusos.

Ogrobe

XORNADACON
MANUEL MARIA
Organizada pola A.C.
"Obradoiro da História", te·
rá lugar o Venres 11 na Casa da Cultura. A partir das
18:30 horas haberá unha
exposizón-venda de libros
do poeta chairego e das publicazóns da entidade organizadora; ás 19:30, Manuel
Maria asinará axemplares
da sua obra; ás 20 horas da·
rá unha conferéncia-leitura
de poemas apresentado por
Chus Souto Alvedro; ás 21
horas, actuazón de Mini e
Mero, •compoñentes da
Quenlla; e ás 21:30, Candi,
do Pazó fará unha sesión de
conta·contos. Entrada libre.

Ourense
ROSETIA
De Luc e Jean,Pierre Dar,
denne (Bélxica·Franza,
1999), Palma de Ouro e Me·
llor interpretación feminina en
Cannes 99. Comprometida
fita dos innáns Dardenne sobre o desemprego na Europa
dos nosos dias: Rosetta é un·
ha muller que todos os dias
sal á busca de traballo coma
se fose á guerra. O Xoves 10
ás 20:30 e 23 horas na Casa
da Cultura organizado polo
Cine·clube "Padre Feixóo".
8 EXPOSICIÓNS

ARTURO CIFUENTES
"Case catro décadas ao
longo das que, salvo algunha veleidade inicial coa figura, a paisaxe ten sido a
sua paixón poética, a sua
obsesión, o seu obxecto de
recriación. Tal peregrinaxe
fom de Cifuentes un paisaxista atroz e irrefreábel" en
palavras de Femando Franco. Na galería Visol do 10
de Febreiro ao 7 de Marzo.
TEMPOS
DE MODERNIDADE ...

ÜLLO DE VIDRO

... Momentos estelares da Van·
guarda Histórica Española no
Mu.seu Mtmici[x:J., baixo o patrocínio da FU1ldaci6n Caixagalicia. Poderemos ollar as obras
de J. Miró, Juan Gris, Maria
Blanchard, Joaquín Peinado,
Dalí ou Maruxa Mallo, entre

É como se chama o colecti·

outtos, até o 27 diste mes.

Caixagalicia.

Oleiros
8 EXPOSICIÓNS

vo fotográfico da Agrupación Cultural "Alexandre
Bóveda" da Coruña, que
monta a sua exposición,
adicada ao Mercado de Santo Agostiño da cidade her·
culina, na Casa Charry até
o 15 <leste mes.

Auditório Municipal.

Visolde
OURENSE.

MANOLO PIPAS &
LUIS CORREA
Dan un recital de poemas e
cancións o Vemes 11 ás 23
horas no Erado da Terra
(rua Pena Vixia) .
8TEATRO
LA PEQUEÑA HERMANA
Pola compañia de Teatro
Fígaro o Xoves 10 e Ven·
res 11 ás 20:30 horas no te·
atto Principal.

Padrón
8TEATRO

Ü PAZO DE PAPEL
Por Teatro Buratini o
Martes 15 ás 10:30 e 12
horas no Centro Social.

EVARISTO ALONSO
O fotógrafo vigués présenta,
até o 15 de Febreiro na Casa
da Xuventude, unha mostra
de imaxes da vida mariñeira
e dos seus protagonistas, en
preto e branca, tomadas en
distintos partos de Astúrias.

Ponteareas
•TEATRO

l XORNADAS DE MÁXlA
Celebraranse no Centro
Multiusos o Luns dia 14.

As Pontes
•TEATRO
DOENTES
Polo Teatro do Aqui o
Xoves 10 no Auditório
Municipal.

Ponte\v~di.-a
1

1

\

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

HoXE ES(X)MENZA 1000
De·-Bertrand Tavernier
(Franza, 1999), Prémio da
Crítica e Mención de Honra
no festival de Berlin. Da··
niel é profesor e director
dunha escala nunha vila,
antano empório mineiro,
na que máis do 30% da po·
voación non ten traballo.
Ante panorama tan depri·
mente sublévase e incumpre as normas de ensino
emanadas pola xerarquia.
O Martes 16 ás 19 e 22:30
horas no local de costume
organizado polo Cine-clube Pontevedra.
8

EXPOSICIÓ~S

8TEATRO
Ü BUBULU DO LINIER
Representada polo Teatro
do Adro, o Sábado 12 no

os suas
paisaxes
na galeria

8CINEMA

8 EXPOSICIÓNS

HISTÓRIA DE ÜALlZA
EN CÓMIC
Até o Martes 15 na Casa
da Cultura, podemos contemplar esta rnostra, espe·
cialmente pensada para a
educación secundária pero
que pode ser visitada por
calquer persoa que teña curiosidade por coñecer a his·
tória diste país, a través de
24 murais con textos explicativos. Deseñada por A
Nosa Terra e Pepe Carrei,
ro está patrocinada por

POR QUÉ NON LLE
PACEMOS MAIS CASO
AOS ESCRITORES
GALEGOS?
É o tema que tratarán Ra,
món Caride Ogando e Xerardo ,Méndez, o Luns 14 ás .
20: 15 horas na Aula de Culrura de Caixavigo e Ou.rense,
dentro do ciclo ''Escritores
galegas cara o século XXI".

Ar1uro
Cifuentes
cOlgas

MANUEL V ÁZQUEZ
O pintor compostelán inaugura a mosta titulada ]et Line • série 2, na galeria Mari·
sa Marimón (Cardenal Qui·

POESIA VISUAL
Na galería Sargadelos, até
o 17 giste mes, baixo ·o título de "Extrana sedución
- no territórie conceptual!'.
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CASTELAO
PARA CRIANZAS
. Mostra deseñada por Pepe
Carreiro e na que através
de deseños e textos explicativos nos aclaran a vida
do ilustre nacionalista. No
Pazo da Cultura promovida
por iste periódico e o Concello pontevedrés.
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VIRXÍL10 VIÉTEZ

As imaxes das Terras de
Montes, comprendidas entre 1955 e 1965, deste fotógrafo galego poderemos velas no Pazo da Cultura até o
12 de Marzo.

•TEATRO
ÑAQUE,OUDE
PIOLLOS E ACTORES
Pola compañia Llu Llu
Teatro o xoves 10 ás 20:30
horas no teatro Principal. .
SOPA DE MIJO
PARA CENAR
Con Gerardo Malla e Gloria Muñoz o Xoves 10 ás 21
horas no Auditório do Pazo

da Cultura.

Continua no
CGAC de

P6voa de Trlves

SANTIAGO a

exposición
da artista
portuguesa
Helena
Almeida.

• EXPOSICIÓNS
XABIER CASTRO
Ocupa cunha mostrados seus
óleos, que titula "O mar,
sempre o mar'', o Centro Comarcal até o 24 de Febreiro.

•TEATRO
TICS
Sarabela Teatro representará ista peza o Domingo 13
no .Auditório Municipal.

En rota
Ao CASTRO DE SÉSAMO,
CULLEREOO
A Asociación Cultural "Colectivo Camiños" da Coruña anúncia a Rota ao castro de Sésamo (Culleredo), en bicicleta,
de carácter participativo e de balde, para
o iste Domingo 13. A saída está prevista,
ás 10 da .mañá, diante do Quiosque
Afonso para regresar ao mesmo lugar
-arredor das 2 da tarde. A inscripción pode facerse a meio do teléfono 696 507
825 ou o mesmo dia no ponto de saída.
Perocorrerán alguns antigos camiños reais entre A Coruña e Culleredo, por Elviña e os montes da Zapateira, até chegar ao castro de Sésamo, onde se atopa a
igrexa románica de San Cosme. +

O Rosal
• EXPOSICIÓN$
APRENDE
A MIRAR A PINTURA
Até o 20 diste mes na Sala
Municipal de Exposici6ns de
10 a 13 h. e de 17 a 19.

San Sadumiño
•TEATRO
TITIRICIRCUS
Por Títeres Tanxarina, o
Venres 11 na Casa da Cul-

tura.

Santiago
• CONFERÉNCIAS

V

ÜALIZAANTE
A GLOBALIZACIÓN
O clube nacionalista Alén
N6s programa, para o Xoves
10 ás 8 da tarde no Salón de
Actos do hotel Meliá-Araguaney, a conferéncia de Enrique Sáenz ·Ponte, economista e licenciado en direito,
sobre "Galiza ante os desafios
da globalización". Sáenz
Ponte é director da División

Convoca.tórias
REMATA O PRAZO
DO "A. CuNQUEIRO"
PARA TEXTOS TEATRAIS
As persoas interesadas en optar ao prémio "Álvaro Cunqueiro para textos teatrais", convocado polo Instituto Galeg o das Artes Escénica e Musicais
(IGAEM), dispoñen até o vindeiro 15
de Febreiro para facer chegar os seus
orixinais. As obras poderán ser de tema libre e sen lúnite de extensión, con
excepción das obras de teatro breve,
han ser inéditas, non representadas
nen premiadas noutros concursos e escritas en galego normativizado e deber
presentarse ou remitirse ao rexisto do
IGAEM (Pavillón de Galiza s/n San
Lázaro. Apdo. 150 15.703 Santiágci de
Compostela), por quintuplicado, en
exemplares separados, mecanografados
a duplo espazo e lexíbeis. O galardón
está dotado con 1 millón de pta. máis a
publicación da obra na colección Os

Libros do CentTo Dramático Galego. O
IGAEM conservará durante dous anos
os.direitos para representar a obra esa-

caráa a concurso na convocatória
anual de convénios de produc~ón e distribución para compañias de teatro
proftsionais. Máis información nos telf.
981\ 577 126 / 128,. fax 981 577 127.
CuRso DE EFECTOS EsPECIAIS
NOC!NEM)..\
O Cine-cl~Ík-"Padre Feixóo", en colaboración coa Casa da Xuventude de Ourense, presenta o novo Curso de Efectos Especiais que impartirá o técnico
Ricardo Spencer, hoxe por hoxe o único especialista na matéria dentro do
audiovisual e a cena de Galiza. Esencialmente prático, pero tamén con interpretación de guións, mostra de vídeos con rodaxes, etc., terá unha duración de 20 horas, e transcorrerá nos locais da Casa da Xuventude os dias 11,
12, 18 e 19 de Febreiro (Venres e Sábados), pola tarde. A inscrición, a realizar
na secretaria da Casa da Xuventude,
custa 7.800 pta. incluído o material. As
prazas son limitadas, e s6 se realizará de
exj.stir un mínimo de 12 persoas.

CERTAME DE CARTAS DE AMOR
Convocado por Rádio Fene, na sua iv
edición, as persoas interesadas en participar deberán enviar a Rádio Fene
(Casa do Concello, 15.500, Fene - A
Coruña), unha declaración de amor
en prosa ciu verso, que non exceda de
un fólio mecanografado a dup'lo espazo, en galega, ou ben manuscritos,
sempre que sexan intelixfbeis, antes
do 11 de Febreiro, inclusive. O fallo
daraxe a coñecer o 14 do mesmo mes,
dia de San Valentin, e o autor ou autora recibirá como galardón unha cea
para duas persoas e a estáncia dunha
noite no Parador de Turismo de Ferro!, podendo escoller un cuarto duplo ou dous individuais.
ÜBRAOOIROS EN BoIRO
A programación cultural do Concello conta con obradoiros de pintura,
fotografía, vídeo, ilustración e cartelismo, xogos e animación á leitura,
artesania en barro, escola de mar,
banda deseñada, guitarra, gaita e bai-

de Banca de Particulares do
Banco Pastor; responsábel de
estratéxia do grupo Torres &
Sáez e patrono di Fundación
"Jtlapa. de Vega".

máis profundo das orixes e
raices dos seus compoñentes

coa tradición na vertente
máis moderna do jazz, repleta de matices e armonias
arábigo-andaluzas, a criativada do grupo deriva cara
un jazz totalmente persoaL
Poderemos escoitalos no
Dado Dadá o Xoves 1Oás 23
horas, local que, por outra
parte, celebrará o seu vixésimo aniversário cunha festa
surpresa o Mércores 16 .

• LE_ITURAS
Ü MONTE COMUNAL
NAÜALIZA
CONTEMPORÁNEA
Ou tamén ''Unha história de
resisténcia", pois os dous
epígrafes compoñen o título
. ·do libro que será presentado
o Xoves 17 ás 20 horas na libraría Pedreira (Heme.Santo
55). A presentación correrá
·a cargo do coordenador do
volume, Dionísio Pereira, e
da Secretaria Xeral do SLG,
Lídia Senra, pois foron as
Edici6ns Fouce as ·responsábeis da sua impresión.

REAL FILHARMONIA
DEÜALICIA
Dirixida por Antoni Ros
Marhá e con Alba Ventul'a
ao piano interpretará o

Concerto para piano n 2 20
en re menor, de W.A Mo7.art, e A noite transfigurada,
de A. Schonberg, o Xoves
10 ás 21 horas no Auditório
da Galiza. Ista mesma formación, dirixida por Maxi~
mino Zumalave, dará dous
concertos didácticos interpretando a Sinfonía n 11 7 de
L.11. Beethoven, o Mércores
16 e Xoves 17 ás 11 da mañá, no mesmo cenário.

• EXPOSICIÓNS
PIO COSTA

É de Noia ainda que mora en
Barcelona e agora móstranos
as suas pinturas, de pequeno
formato, inspiradas no modernismo catalán e con numerosas reseñas á obra de
Gaudí. Na galeria]osé Lorenzo até o 29 de Febreiro.
CAMILO ÜTERO

O escultor compostelán

IGNACIO CABALLO
Ten unha mostra de esculturas, até o 19 de Febreiro,
na galeria SCQ.

inaugurou, o pasado Venres
4, unha mostradas suas últimas pezas na galería Emec (Xeneral Pardiñas), onde
poderemos contemplalas
até o próximo dia 29.

PACO PEsTANA
O escultor galego titula "A
estela do delírio" a mostra
que podemos contemplar,
no Museu Granell, até o 27
de .Marro.

FOTOGRAFIA ESPAÑO~
LA CONTEMPORÁNEA
Panorama de fin de século
(1998-1999), organizada
polo Ministério de Cultura
estará, até o 29 diste mes, en
San Domingos de Bonaval.

LOST IN SOUND
Trata de oferecer un panorama da música dance, a cultura
de clubes, analisar a estética,
valores, significados e imaxinários da música techno, hou-

se, trance, drum'n'báss, big beat, leftfiedl, down tempo, dub-

FlND
·r.ech, experimental e-ambient.
É unha mostra de deseños · O proxecto conta cun pro-

e novas produtos fineses,
que se encontra no Salón
Artesonado de Fonseca, ao
par que no resto das capitais europeas da cultura.
PHILIP WEST
&GRANELL
O Pazo de Bendaña, sede da
Furulnci6n Grtmell, acolle, até
o 27 de Mano, unha exposición que recolle obras do inglés West, que lembran o surrealismo figurativo de Magritte e nas que o mundo dos
soños fai posíbel unha asociación de imaxes absurda e
estrana. Os debuxos, óleos e
colaxes realizados por U.
Granell permétennos coñecer a sua evolución desde a
primeira etapa cubista até os
anos 6Q nos que pinta as
"paisaxes máxicas".

grama musical, elaborado por
Ernesto Gómei, que inclue ~
60 CDs dos estilos antes
mencionados. Ademais das
exposicións, sección de vídeo
e espaws de documentación.
.Se queredes saber máis ''perdédevos" polo CGAC.
HELENA ALMEIDA
Portuguesa, diplomada c;:n
pintura pola Escola de Belas Artes de Lisboa; mantén a mosHa no CGAC
que inclue váiios meios artísticos como son fotografia, cenografia, instalacións
e pintura.

exposicións "Tensións para
un equilíbrio ( 1988), que
constitue a síntese da sua
maneira de entender a pintura, na que a lóxica e a
temperatura esteticamente
ftia, construtivista e sometida á arquitectura racional do
espazo, coexisten coa paixón
e o pracer. Na Casa da PC11Ta
até fina.is de Febreiro.
REIMUNDO PATIÑO
Nunca estará de máis visitar esta mostra dun dos fundadores da "Brais Pinto",
pioneiro da banda deseñada, pintor... e que se encentra na sala "Isaac Diaz Pardo" do Audit6rio de Galiza,
até o 2 7 de Febreiro.
Luís SEOANE
Retrospectiva sobre iste nome fundamental da vanguarda artística galega no
CGAC, coa que o centro
pecha o ano. Divídese en
duas partes, a pr1rneira reco- .
lle pinturas, deseños e gravados datados entre 1932 e
1979, e a segunda, no soto,
titulada Luis Seoane: grafista,
e coproducida polo IVAM,
reune máis de un cento de
~bras deseñadas p~lo inteleétual, entre as que se encontran libros, afiches, cartaces ou portadas de discos:

•MÚSICA
FELIPE CRIADO
Quere situarnos no seu último tempo da pintura pero
ligando o pasado e o preseñte através do fetiche das suas

]AVIER DENIS &
ANDALUSÍ JAZZ BAND
Criada por Denis en 1997
procura un achegamento

VICIÑOS DE MORÁN
É a denominación escollida
por Carlos Lemos, guitarra,
Carlos Castro, vibráfono,
Nani Garcia, piano, Alfonso Morán, contrabaixo, e

Femado Llorca, bateria, para a interpretación jazzfstica
"entre amigos" dun repenório formado fundamentalmente por composicións
orixinais do contrabaixista.
Os temas que serven de base
para as improvisacións teñen como característica un•
ha ewecial inclinación polo
xogo rítmico nos deseños
melódicos, desenvoltos en
moitos casos no marco de
estruturas tradicionais do
jazz, como é o blues, ainda
que cun ttatamento máis renovador. O Luns 14 ás 22:30
horas no Audit.6rio de Gal.iza.

•TEATRO
ALTERNATIVA
Coincidindo coa celebración da Capitalidade Cultural Europea, o teatro Galán
e a sala Nasa organizan, por
primeira vez, un festival internacional de teatro, música e danza que nace coa
idea de consolidarse e coa
intención de amosar e promocinar unha cena alternativa de calidade, oferecendo
un marco aberto con programas próprios para artistas
emerxentes e propostas cén icas non convencionais.
Ao longo de tres semanas e
durante 15 dias, esta edición
de Alternativa 2000, acolle

les de salón. Os prezos oscilan entre
as 500 e 3.000 pta.
EsCOLA DE VELA E REMO EN
VILAGARCIA
Até o Luns 21 está aberto o prazo de
matrícula nas escalas públicas do
Concello para os cursos de vela e remo dirixidos a crianzas que tefian
entre dez e catorce anos. Para realizar a matrícula, custa 1.000 pta, pódense dirixir á Fundación de Servizos Deportivos Municipal, ao Clube
de Remo de Vilaxoán ou ao Liceu
Marítimo.
CuRSO DE PERCUSIÓN EN VIGO
Levado por Paco Dicenta na sala Ritual (telf. 986 412 957). lste mes fan
un primeiro n{vel con catro horas de
clase, o Martes 15 e o Xoves 17 de
18:30 a 20;30 horas, para no mes vindeiro seguir cun segundo nfvel e asi
continuar aprendendo e facilicar que o
alunado poida praticar pola sua conta
durante un período.+

21 representacións e dous
programas especias cun total
de 50 participantes. Do
Mércores 16 ao Venres 18
ás 22 horas o teatro Galán
acolle o espectáculo de dan,
za de ltinerrances, de Marsella, con duas coreografias,

Baoordages e Ou bien. E o
Xoves 17 e Venres 18, ás 22
horas, e o Sábado, ás 23 horas, a sala Nasa serve para
que o grupo Chévere estree
a obra hero.es.

Ü CONTRABAIXO
Pala cornpafüa Balea Branca o Venres 11 e Sábado 12
no teatro Principal. O mesmo recinto serve para acoller a representación de El
lector por horas, de Sanchís
Sinisterra con Juan Diego o
Luns 14 e Martes 15.
LUGARCOMUN
De Lucia Sánchez, dirixida
por Etelvino Vázque:z: pola

Compañia de Ningures,
do Martes 15 ao Xoves 17
na Aula de Cultura da

Fundaci6n Caixagalicia .
FEIRANTES
Por Teatro do Noroeste sobre textos de A Cunqueiro e
protagoniz.ada por Luma Góme:z:, para escolares, ás 11 horas (50% de descanto para
centros de ensino meio con
reserva ou presentando carné
de estudante), e ás 20:30 horas os Mérc.ores Xoves e Venres, até o 11 de Febreiro, na

Aula ele Cultura da Fimdoción
Caixagalicia. Reservas nos
telf 981 542 395 / 542 394.
ÜS VELLOS NON
DEBEN NAMORARSE
Estrea do Centro Dramático
Galego, até o 27 de Febreiro,
con sesións ás 21 h. no Salón
Teatro. Dirixida por Manuel
Areoso canta no reparto
con Afonso Agra, Pilar
alonso, César Cambeiro,
Mariana Carballal, Xoán
Casas, Nekane Fdez; Bernardo Mtnez. Xoán C. Mexuto,
Luísa Merelas, Alfredo
Rguez. e Xosé Vilarelle.

Sanxenx:o
• CONFERÉNCIAS
Luís SEOANE
Mostra do insigne pintor
galego na galería Pilar Parra até o 29 diste mes.

Tui
• EXPOSICIÓNS

X.M. TOMÉ
Mostra as suas pinturas na
galería Trisquel e Medúlio

A pianiJta
Alba Ventura
toca CIOQ • . , ,
Rlltarmonio

deGolida
oXoYes 10

en Sontiogo..
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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-Bodafio.

Vigo
•ACTOS
HOMENAXEA

X.L. SEQUElROS TIZÓN
Os seus compañeiros e alunos, xunto con Ir Irulo Edicións, tributaranlle unha
homenaxe, con motivo do
primeiro cabodano do seu
pasamento, o Xoves 10 ás
20 horas no Paraninfo da
Universidade, onde se presentará o libro Realidad.e
social galega, coordenado
por Antón Álvarez Sousa.
•CINEMA

MANOUTO ÜAFOTAS
Dirixida por Miguel Albadalejo, é unha fita programada especialmente para
escolares (3 11 e 411 de primária), qu canta a aventura
d Manolito durante un verán acompañando ao seu pai
camioneiro. Do Luns 14 ao
Manes 22 en sesións de 10 e
12 horas no Auditório do
Centro Cultural Caixavigo .
• CONFERÉNCIAS

APRENDE
A MIRAR A ARTE

Organizado pala Asociación
de Amigos dos Pazos, os Xoves 10 e l 7 ás 20 horas no
Salón de Actos da Fundación Cai.xgalicia.
• EXPOSICIÓNS
QUEÉASIDA?
A batalla do sistema imunitário, mostra patrocinada
por La Cai:m, na Casa das
Artes até o 27 de Febreiro.
MERCEDES ÜROBA
A pintora viguesa abre unha
masera na ala de Arte de
Caixavigo o Venres 11 onde
poderemos contemplala até
o p ximo 24 d' te m

BAUHAUS
O Coléxio de Arquitectos
abre o ano cunha exposición
sobre a Bauhaus, unha das
escalas que roáis influiu na
arquitectura e nas artes plásticas deste século. Composta
de 58 fotografías, debidas a
trece autores distintos, a
mostra cénttase na própria
escala Bauhaus, na que o es·
tuda, lecer e traballo se confundían. Fundada por Walter Gropius na cidade xermana de Weimar para canalizar a través da arquitectura
todas as enerxias doutras artes coma a pintura, o desefio
ou a fotografía, transladouse
a Dessau en 1925, onde estivo até 1933, cando foi interrompida polo nazismo. Aré
o 20 de Febreiro.
ÜDEBUXO
NO SÉCULO XX
Máis de 70 obras para co·
ñecer as diferentes pautas
que o desefio marcou segundo os movimentos artísticos ao longo deste século.
A relación do debuxo co
seu criador, como xermolo
e estudo do que se converte
na obra. Da arte figurativa
á abstracta, na Sala de Exposicións do Centro Cultural Caixavigo e Ourense até
o 13 de Febreiro.
• LEITURAS
TEÑEN OS GALEGOS
COMPLEXO DE
INFERIORIDADE?
Está asumido o galega? Sobre iste tema falarán Gon·
zalo Navaia e Iolanda
Castaño, o próximo Martes 15 na Sala de Conferéncias do Centro Cultura
Caixavigo ás 20 horas, dentro do ciclo "Escritores galegas cara o s. XXI.
•MÚSICA

ISMAEL LO
Considerado como un dos
grandes intérpretes de Áfri.
ca, as suas cancións, sinceiras e emocionadas, transmiten sentimentos de amiiade., raiba e, sobre todo, orgullo pola história do seu
pavo, o Senegal. O Venres
11 ás 22:30 horas presentará o seu novo disco, ]ammu
Africa / Pa'(. en África, na
ala d Concertos do Centro Cultural Caixavigo.

MANUELAMl
Ex n, n
ala d Real
Clube N6.ur:ico, as suas última obra pictórica até o
vindeir 25 d te m

Os
coruñeses
de Elephont
Bond tocan

VANGUARDA
HISTÓRICA EsPAÑOLA
Mom nt s Estelar . Podem la e ntemplar, na Fundación Caixagalicia, at o 22
de Febreiro.

na Iguana

Clube de
VIGO o

Sábado 12.

Quen tamén
está na

ANTÓN ÜOYANES
"Constelacións" chámalle
á colección de pinturas que
amasa na galeria VGO, até
o 21 diste mes.
ALFONSO
Mostra antolóxica do fotó·
grafo madrilefio Alfonso
Sánchez Portela ( 19021990), que podemos ollar
na Casa das Artes até o 16
de Febreiro.

cidade
olívica é
contante

senegalés
Ismael Lo,
o Venres 11
no Centro

Cultural
Cabcavigo.

LORETO BRANCO
A galería Bacelos (Luís T aboada 11), acolle a mostta
de Loreto Branca Salgueiro, titulada "Luces", até o
20 deste mes.

A.Nxo CERVIÑO
Ten a sua última mostra pie·
tórica, "Patchwork 99/00",
na galería Ad Hoe, até o 23
de Febreiro.

ELEPHANT BAND
Form
na Coruña no verán do 96 coincidindo coa
desaparición dos Cover, do
qu proced n Xoel, guitarra
e voz, e Nacho, voz e baixo,
a qu
lle unir n Femando e aleta, órgano e bateria
respeitivamente. As suas influéncias musicais van desde
clásicos dos 60 Who, Beatles, Kinks .. até grupos pop
actua is coma Kula Shaker,
Paul WeUer ... .Estarán o Sábado 12 ás 00:30 horas na
Iguana Clube por 800 pta.
ÜRQUESTRA CLÁSICA
DEPADOVAE
00 VENETO
Concerto para calquer caste de público pero moi útil
para escolares o Martes 15
ás 20,30 horas na Sala de
Concertos do Centro Cultural Caixavigo. A orques·
tra, dirixida por Peter Maag e con Maurizio Moretti
no piano, interpretará a

Pequena serenta nouturna;
Concerto para piano e orquestra k.595 ; e Sinfonia nº
40, todas elas de Mozart.
ARABEL MORÁGUEZ
Dá un recital de piano con
obra de Beethoven, Brahms,
Ginasterra· e Prokofiev o
Ve~es 11 ás 20:30 horas no
Auditório do Centro Cultu-

ral Caixavigo.
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Aníí.nclos de balde
• Dámoslle a benvida á linda Argantael, que naceu o 7 de Febreiro en
Compostela, neste país onde os seus
país, Isabel e Neal, escollaron viver.
Parabéns a esta pequena família e
sorte para todo o que ven.
• Traduclóns directas e inversas
do Inglés por licenciado, con formación ao nível de posgrau nos EUA e
experiéncia. Prezos razonáveis . Gumersindo Sánchez, telf. 655 367 715
- 981 255 588. gsanchezgomez@hotmail.com
·
• Vendo Citroen ZX 1 .9 O Advantage. 95.000 km. (5 anos). Telf. 981
261 024 - 609 703 170.
• RenovaQáo, Embaixada Galega da
Cultura, está a trabalhar na publicac;áo dum livro de Moncho de Fidalgo, "Conversas com Antom
Árlas Curto" (cofundador do
EGPGC), confiamos em que aginha o
possas encomendar ou mercar nas
livrarias. Ademais, aterece aos leitores as seguintes publicac;óes, que podem encomendar ingressando o seu
importe na canta seguinte: 00850388-44-0000002545, seguidamente
enviaráo o justificante do banco assi m quanto o seu enderec;o para o
apartado 24034, 28080 de Madrid. O
Sereno (M. de Fidalgo) , 1.000 pta ;
Segundo o caminho do vento (J.R.
Rodrigues), 1.500; Contos de fada
em do maior (J .R. Femandes), 1.000;
Luzia, ou o canto das sereias (M. de
Fidalgo), 1.500; Contos do outono
(J.R. Rodrigues), 1.000; Conversas
com Antom Arias Curto (M. de Fidalgo) 1.500; Renova<;áo 2 ou 3, 500
pta. • Ven de sair a nova revista lcária,
adicada aos cantos e rela1os curtos.
Para a sua demanda (enviar selo de
35 pta.), ou vindeiras colaboracións,
dirixirse a X. Eduardo Martínez Amor,
Rua Rafael Alberti 21 , 4g B, 15008 A
Coruña.

w

• Galegos residentes en Talavera
de la Reina qulxeran recibir todo tipo de canclóns de berce ou para
bebés, en galega, tradicionais ou recentes, ou reseñas bibliográficas onde estén recollidas. Tivemos hai pouco un nena e queremos cantarlle 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 solicitar, gratuitamente, enviando un selo de 35 pta. a: Alberte Momin, R.U.
Xesus Bal e Gai, Rua Afonxo X o Sábio s/n 27002 Lugo. Asimesmo, podedes enviar colaboracións para vindeiros números .
• Véndese terreo en Ferrol, perta
do mar e a carón da rua, xunto á residéncia, 84 áreas (16 ferrados). Boa
para negócio ou casal. Prezo a convi r. Telf. 982 594 318.
• A A.C. "Máximo Gorki" de Vigo
informa que diron comezo os cursos de xadrez para nenos e
maiores por mestre internacional.
lmforman, tamén, que precisan
voces mixtas para a sua coral , dirixida por Xosé Manuel Barbosa, e
para o que se pode pedir maís información de 5 a 8 do serán no telf.
986 224 457.
• Véndese bicicleta de montaña
de competición: cadro Sunn 5000
Cromolibdeno/vanádio modelo ano
96; horquilla suspensión Rock Shox
magnésio; grupo Shimano Deore
LX, cambio Grip Shift 800 SRT; Mavic SUP, Flite Titanium, Tixa USE,
poténcia EDR. .. Ben coidada, prezo
razonábel. Telf. 670 509 565, chamada, preguntando por David, de
14:30a15 :30 e a partires das
22:30 h.

• Aulas de guitarra, acordeom e
gaita. Método com sofejo. Telf. 986
415 666 . Manhás e noites.

• A Assembleia da Mocidade Independentista (AMI) de Ponte Vedra
ven de editar uns isqueiros en vá- .
rias cores (amarelo, branca, vermelho e verde), co lema "Lume contra
Espanha que podes conseguir enviando 5 selos de 35 pta. ao apdo .
561, C.P. 36.080.
9

,

• Véndense lnvernadolros de multitúnel de parede recta ou de túnel.
bon prezo. tlf. 981 199 484 Perguntar por António polas tardes.
• Regálase cadelo duns 3 meses,
sen raza concreta, moi cariñoso.
Deixade mensaxe no 981 370 319.

PERCUSIÓN
Concerto levado por Paco
Dicenta xunto con outros
colaboradores o Venres 11
ás 20:30 horas na sala Ritual (Romil 13).
•TEATRO
ARAÑEIRAS
Basada nos textos de E.
Paulosky, será cenificada
polo Teatro Avento o Sáhado 12 ás 22:30 e o Domingo 13 ás 20:30 horas no
Auditório do Centro Cultu-

ral Caixavigo.

o
o

656 901 432

• Precísanse, para departamento
de administración, auxiliares administrativos e telefonistas. lmprescindíbel coñecimentos de informática e dispoñibilidade horária. Telf.

Vilagarcia
•TEATRO
ÜCERCO
DE LENINGRAOO
Será levada ás táboas da Casa da Cultura polo Teatro
do Atlántico o Venres 11.
• EXPOSICIÓNS

FERNANOO ARENAZ
Titula "Floracións" a mostra de tinta sobre papel que
ten na galeria Arcana (Sta
Lucia 11), até o 4 de Marzo.

• Alugase casa amoblada en aldea
da provincia de Lugo, equidistante
entre Lugo e Ourense, na metade do
camiño de Chantada a Taboada, con
terreo para horta. Bon prezo. Telf.
982 254 946.
•A Asociación Cultural "Emílio Crespo" de Návia, en Vigo, oferece a
oportunidade, a todas as persoas,
xovens artistas, da comarca a realizar exposicións nas suas instalacións. Telf. 986 241 534.
• Ven de ser publicado o N 2 6 de
AoEGA-Cadernos, que adica 64 páxinas a diferentes temas sobre a compostaxe do lixo. As persoas interesadas poden solicitar un exemplar ao
Telf. 981 570 099.
• Licenciada en Filoloxia Galega,
con ampla experiéncia, prepara as
probas de aptitude de galega para
as oposicións á Xunta de Galiza.
Dispoñíbel na Coruña ou en Compostela. Tlf. 654 752 191 .

•Vendo Clio 1.9 Diesel, 5 portas, do
ano 95 con 80.000 Km. Equipamento
compreto. Telf. 696 916 678.
• Vendo chalet nas Rias Balxas de
duas prantas e garaxe. Máis de 2.520
m2 de terreo. Ideal para unha residéncia para a terceira idade. Telf.
923 267 657.
• O BNG de AHoz-0 Valadouro tamén está na ínter-rede: http://members.es. tripod.de/valadouro ademais
do enderezo normal: Apdo. 27. O Valadouro 27770
• Compro selos novos, con ou sen
goma, usados mundiais e traxetas telefóni~ novas ou usadas. José Apdo. 32.004, 28080 Madrid.
• Calendário 2000 da Funda~om
Artábria. A toda cor, ilustrado e com
a legenda ªA Galiza do século xx1tem
que sacar a língua·. 200 pta cada un
+ 80 de gastos de envio. Fai a tua encorríenda, incluindo o total en seles
de correio, para: Artábria, Apdo. Correios 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

PLÁCIOO CASTRO
Mostra de pintura na Casa

da Cultura.

mostra da obra deste coñeciclo artista norteamericano até 22 de Marzo.

o

Viveiro
• EXPOSICIÓN$

PuBLICIDADE SEXISTA
Até o 14 diste mes podemos
visitar, no claustro de San
Francisco, a mostra que re·
calle diversas exemplos de
publicidade sexista, imaxes
que apareceron nos meios
de comunicación acampañadas de textos explicativos
que afondan na problemática e na situación das mulleres na actuahdade. A expo·
sición forma parte da campaña da Asemblea de Mulleres de Gafiza Nova contra
o machismo na publicidade
e a discriminación que segue a sofrir a muller.

...,

Braga

.

• EXPOSICIÓN$

GENOVÉS
T em urna mostra de pin tura, na Galeria dos Coimbras
(Largo de Sta. Cruz 506),
até a· 12 de Mari;.o.
MusEU DA lMAXEM
Acolhe urna exposi')-ao de
fotografía, realizada por alunos da Faculdade de Belas
Artes de Pontevedra, durante todo o mes de ·Febreiro.
ANoYWARHOL
A galería ,Mário Sequeira
(quinta da lgreja, Parada
de T ibaes) , aco lle unha

Madrid
•TEATRO

THE QUEEN IS DEAD
Criada e dirixida por Ana
Vallés e interpretada por
Mechthild Barth, Uxia
Iglesias, Rosa Manteiga e
a própria directora de Materile Teatro, será representada , dentro do "XI
Festival Alternativo de
Teatro, Música e Danza",
na Sala Cuarta Pared, do
Xoves 1O ao Domingo 13
ás 21 horas.+
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T erra de Maceda non e
pródiga en poetas. Paen te camiñab a nos
anos trinta polas ruas da vila;
estaba a elaborar "Prisma azul".
N os tempos dos Precursores,
Garcia Mosquera versificaba en
trilíngüe. Outros poetas ho.ubo
e hai naquel val co embigo nos
igrexários de Asadur, pero moi
poucos nos papeis imprentados.
Santiago Prol, un dos n ovos valores intelectuais da vila, tíñanos
informado da vida e da obra de
Benigno Álvarez, estao a facer
agora de Fernando Q uiroga o
"cardeal" de Gal.iza. A vez apreséntase o poeta: amo a a ua intimidade en "Alga e fungo".

A mudanza de nomes foi aprobada o 15 de Novembro no pleno. Na foto, trócase a placa de Xardins de José Antonio por Xardins da Xiraltfa.

'*

A. ESTÉVEZ

Foi· un paseo singular o que
deron un grupo de viciños de
Ponteareas, acompañados po1os concelleiros do BNG e
PSOE. Dous deles, con escada, detiñan ao grupo diante
das pracas de ruas con nomes
franquistas. Un acordo do pleno de mediados de Novembro
estabelecia estas mudanzas.
Ante a negativa do alcalde Xosé Castro de levalas a cabo, a
oposición tomou a iniciativa.
Posibelmente sexa Ponteareas
unha das vilas galegas onde
quede maior concentración de
onomástica fascista. "Non hai
un que se salve", comentaba
un dos viciños ·que participaba
do paseo. E asi ian desaparecendo Ruiz de Alda, membro
fundacional da Falange Española, Fernández de la Mora, mi. nistro do governo de Franco,
Luis Aguiar, franquista, Onésimo Red0ndo, compañeiro de
Ruiz de Alda ·na Falange, Gabino Bugallal, cacique local, ademais da xa pintoresca praza do
Generalísmo -onde se ubica un
dos poucos casos de "busto xigante" erguido ao ditador tras a
sua morte-, Calvo Sotelo, Alcázar de Toledo, Avenida 18 de
Julio, Xardins de José Antonio,
os que rodean o concello, ou o
máis recente Parque da Concórdia, nome "burlesco" co que
Castro bautizou ao recinto da
feira vella, tras un' pinchado
másivo de árbores que non
gustou aos viciños para construir un auditório.
O mesmo acordo plenário
aprobou tirar o "cabezón", como se coñece popularmente o
busto de Franco, que preside a'
Praza Maior da vila. Pero iso é
fariña doutro costal. "Por riba
do meu cadáver", bramou o al-

calde, condición que detenta
desde hai máis de trinta e dous
anos_ Nen sequer transixe coas
ruas, cuxos novos nomes foron
"pactados" entre os tres grupos
da oposición: BNG, PSOE e
PP. Castro, adail dun partido
fundado para as anteriores municipais, Unión del Condado y
Paradanta, deixou os novos nomes durantes uns días antes de
retirar os autocolantes coas novas denominacións. De calquer, xeito empeza a ter problemas para a que a policia local
obedeza as ordes de despegar
dos valados todo papel que
moleste ao alcalde.
A eleición dos novos nomes
para as ruas seguiu critérios
semellantes aos postes en prática neutros concellos: recuperar os nomes orixinais ou adoitar os de personaxes locais e
galegos de significación cúltural ou social como Rosalia,
Castelao ou Fermin Bouza
Brei. Alguns dos viciños que se
apontaron ao cámbio de rueiro
podaron voltar camiñar pola
Castiñeira, polos Ferreiros e

polo parque da Feira Vella. O
ciclista Délio Rodríguez tamén
foi un dos escollidos para dar
nome a unha rua, asi como a
mestra Concha Brei, por cuxas
aulas pasaron várias xeracións
de pontareáns. Amado Garra,
primeiro alcalde da República e
o doutor Fernández de la Vega, médico instalado na vila e
Governador Civil executado no
36, foron outras denominacións
aprobadas no pleno.
Cada cámbio no rueiro, recebia un aplauso. A subida á escada na praza Maior foi das
que levantou maior expectación entre os centos de persoas que se congregan cada Sábado nos postos do mercado.
_Habia curiosidade pero nengun
comentário contrário. Para alguns, as placas mudadas levantan os recordos de como
eran chamadas tradicionalmente as ruas. Só pola tarde
se podia aprezar nunha das
novas placas da Praza Maior
unhas unllas que xa a intentaran despegar, posibelmente
desde un balcón achegado.

, Carlos Losada (PSOE), á esquerda, e Roberto Mera (BNG), portando os novas

P. BERGANTIÑOS

"PP, incompetente"
A concurréncia foi máis numerosa na noitiña, na que era a
terceira manifestación consecutiva, sempre en Sábado, pedindo a inabilitación para Xosé
Castro, pendente de indulto
tras ser condeado polo Tribunal
Supremo por falsidade nun documento público. En cada mobilización, participa máis xente,
non só a mocidade senón ve11 os progresistas ou simplesmentes viciños fartos dun governo baseado no enchufismo
e na construción sen medida de
edificios de vivencias. "Castro,
delincuente, PP incompetente"
foi un dos berros máis escoitados nunha manifestación que
encabezaron Roberto Mera e
Carlos Losada, do BNG e do
PSOE respeitivamente , e que
rematou na casa do concello.

A situación política está máis
revolta que nunca na vila: Castro toma as decisións de xeito
unilateral, o PP abandoou definitivamente o papel de oposición, e os plenos rematan no
despacho do alcalde, con el
rótulos.
pechado, a Garda Civil convencéndoo de que saia, e policías
locais, que non son máis que
vixiantes con uniforme, protexéndoo. Os nacionalistas, tras
rexeitar o PP a posibilidade
dunha moción de censura,
anunciaron unha campaña mobi l izadora. Agora denúncian
que o financiamento da campaña eleitoral da UCPA de Castro
non está claro: abandoado polo
PP como custeou unha campaña que incluía valados publicitários e unha carpa coa que
percorreu as vintecatro parró.~ quías oferecendo pinchos? Sen
~ embargo, o concello está en
~UJ quebra e, polo de agora, as noca vas placas para as ruas están
c..: feitas de papel. +
V)

O poemário de Pr 1 é br v ,
tanto como int nso, c mpul ivo, toca fondo . Recolle, na
pla ticidade cálida das u intuicións, o "tellu " afundido na
gándara red nda baixo an
Mamed
o Rodfci . Porqu
paisaxe verde, húmida ilente,
ten na fondura augas qu nt s,
sempre a bulir até rachar a co tra inda que exa un pouco lonxe, alá pelas burgas de Molg .
"Alga e fungo" é o rebenr 'n, un
produto orixinal da arte ania
do an ben da vila. Cand e ta produc1 p rque
lug re
aportaban ao mercado mana!
e as duas feiras mensuai xenerosas entregas do agro e da ganderia. Toda agora en crise.
Creo que en "Alga e fungo"
resoa ese fondo volcánico das
augas quenres, das auga do
regueiros e do rios troiteiro .
E tamén pla tificaba o vell
vivir da vila. E mái directamente a batalla da per oa n
seu conflitivo pasar.
"despois dunha embestida brutal
compracente
dun ataque alev
gratificanre
a prudencia
aconselláballe
unha retirada ao cuarteis de inverno"
(... )

Despoi dunha embe tida tran gresora
indulxence
dunha arremetida premeditada
a ntida
a m~ura
suxeríalle
un repregue ás ori.xes
6 túnel intrauterino
licuifácrico
manancial
e primeirfsimo"
Asi S. Pral expresa o conflito
perosal. Máis co nflito ten o
C oncello para refrotar unha
T erra disparatadamente abandonada ao Cl'lOS primixénio. •

V OLVER AO REGO

P

inochet vai seguir no seu
cárcere de ouro. Matutes
inmola a sua xubilación
facendo un ridículo completo e
Aznar póndose dos nérvios a
un mes das eleicións Por moito
que levante a voz, en Londres
sáelle o sol de protexer a un xenocida e en El Ejido o solpor
de facer a vista gorda cunha
manda de racistas. Todo un colofón de lexislatura. •

