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HB aproba a refundación
para dentro de cinco meses
Méndez Ferrin.explica
a sua entrada na Académia Galega
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Telefónica e BBVA controlarán case atotalidade das redes de comunicación do estado, aenerxia e máis do 50% do índice bursátil

ANDRÉS PANARO

Basilio Cegarra
Guías e rutas da arte

Radiografía das
distintas estratéxias
eleitorais
(Páx.4)

Seis tomos, máis de mil pá:xinas,
cen mapas e planos, cincocentas
fotografías. Para coñecermos
mellor o noso patrin1onio
artístico.

No Hospital Clínico
teñen que chamar ao
061 para que os
atendan
(Páx. 10)

Morre Suso Vaamon.de,
cantante da liberdade
(Páx. 25)

Prodi ábrelle os ollos
aos pescadores
Aviados van os pescadores galegos que saen á rua para reclamar
que se negócie dunha vez o acorde pesqueiro con Marrocos. A
UE non é que non teña presa, é que nen sequer lle preocupa.
No executivo comunitário non existe política pesqueira. Romano Prodi, o seu presidente, con motivo da apresentación na Eurocámara do seu programa de traballo para o periodo 2000-2005,
non realizou nen unha soa alusión ás actividades pesqueiras.
A omisión é máis grave se ternos en conta que antes de rematar
o ano 2001 os Quince deben de ter pactada a Política Comun
de Pesca (PCP). A Comisión ten que elaborar e apresentar antes unha proposta. Pero non é que non teñan discutido esta, se, quer, polo que se desprende da comparecéncia de Romano Predi, tiñan planificado a elaboración desa protesta de reforma.
Ante as críticas parlamentares, Prodi non se molestou en xustificar o seu esquecimento. Todo un exemplo. +
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elefónica e o BBmoitas delas ainnova economía
V rtente
VA crian a maior
da
non
concretacalifica
como nealianza
política
compromiso
concentración de
das ou enxergacesidade, está a
poder económico
de Telefónica é das, pois de- levar en Ocidente pactado entre
Pero a operación
do Estado espaá fusión de empenderá de váten outros moitos
un paso decisivo rias circunstán~ presas que con- Villalonga e
ñol cunha alianza
ángulos. A alianestratéxica de dicias, entre elas a trolan a rede e
za
de Telefónica,
na dirección de posición do Go- das que controlan Ybarra consolida sobre
mensión s até o
todo do
de agora descoverno central ao os contidos. Ai
seu presidente
gañar
autonomia
ao
BBVA
nun
ñecidas na histórespeito.
está a fuxión de
Juan Villalonga,
ria empresarial
a respeito do
AOL e Time Warcun dos princisector,
española, pois tedpus prmeiner, e moitas oupais accionistas
Governo central Os
considerado
rá implicacións en
ros grupos espa- t ras operacións
de Telefónica, é
ámbitos tan diverñois polo.seu va- de concentración
un paso decisivo
estratéxico
sos como o finan1or en bolsa tanto na Europa
na dirección de
ceiro, o industrial
apostan un billón
como nos· EEUU.
gañar autonomía
(sobre todo o secde pesetas para A necesidade de
a respeito do Gotor e_
nerxético), o _
ocupar internet,
organizar a distriverno central, do
ao carón da que se articulan os bución e a producomércio electrónico, a telefonía
seu ex amigo Jomóbil e fixa e os meios de conegócios do futuro (non hai
ción de contidos
sé M1 Aznar.
máis que ollar a cotización en
municación.
seria a idea que levou .á alianza
bolsa destas empresas, tanto
entre Telefónica e o BBVA.
Desde que estoupou o caso
na Europa coma nos EEUU).
A primeira empresa española
das opcións sobre accións, ViPero encadeada a internet e á Asi, desde o ponto de vista em. (Telefónica}, ao carón da que se
llalonga non se sentia cómodp
desenvolve o sector que máis
telefonia móbil está a necesida- presarial, a alianza entre Telefócoa presión do entorno poi ítico
medra (o das telecomunicad e e a decisión de dotar de n ica e o BBVA, semella unha de Aznar. Várias resolucións
resposta encamiñada ·a exportar
contidos ás redes virtuais e de
cións} no capitalismo ocidental,
importantes levaron ao enfroncomunicación.
e o banco máis poderoso do paos negócios de novas tecnolotamentó ou ·á decisión de Teleís, explotarán xuntos o que se
xias, sobre todo a Latinoamérifónica de non ter en canta a .
chama a nova economía, nunha
Esta vocación de controlar a coca. Seria a resposta ao grupo
opinión do Govemo. ViHalonga
operación que terá importantes
municación; relacionada cos ouque Vodafone, Airtel e BSCH
veu prescindindo dos seus diconsecuéncias extratéxjcas, • ~~o~ neg9pjqs, q~e a ~h~IT!.ª<!é! · 1 , p~mezan a de!i~ir.
Pasa á páxina seguinte
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Vén da páxina anterior

até de agora no núcleo duro de
telefónica, dependendo da- ~o
sición de CiU para aliarse logo
das próximas eleicións.

rectivos máis conectados con
Rodrigo Rato sen que se explicase o motivo. Asi, por exemplo, foi destituido Juan Perea,
responsábel de Terra, a peza
fundamental no deseño da nova estrutura de negócios conxuntos co BBVA, así como José Mª Mas ou José Manuel
Bustamante. Tamén a rotación
doutros directivos importantes.
O enfrontamento de Villalonga
co ministro Arias Salgado era
constante e, desde o Governo,
tentaron impedir as OPAs sobre as sociedades participadas
por Telefónica. En Decembro
foi cando a distár.cia entre Villalonga e Aznar medrou ao impedir o presidente do Governo
central a operación que T elefónica tiña anunciada de alianza
coa British Telecom: agora valen o mesmo en bolsa, uns 17
billóns de pesetas.
Con esta operación Villalonga
queda blindado no seu cárrego
ante unhas agoiradas manobras políticas encamiñadas a
sustituilo á fronte da empresa.
Villalonga pasa a ocupar unha
vicepresidéncia do BBVA, o
principal accionista da empresa. Até hai unhas semanas, o
ce-presidente do BBVA, Emilio
Ybarra, era o accionista máis
crítico coa xestión de Villalonga, queixándose de que non
consultaba para nada. A presión político-mediática cando
as opcións sobre accións, que
lle reportarán a Villalonga
3.500 millóns de pesetas en só
un ano, tiña ao PSOE tentando
derrubar a Villalonga, con Ybarra como intermediário e a Aznar decidido a sacalo do médio
despois das eleicións do 12 de
Marzo, país considera que todo
o mao que lle pase ao seu examigo irá eleitoralme nte en
contra sua.
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Pero agora Villalonga, despois
dunha negociación de 48 horas , e uns prolegómenos nos
qu e interviu Felipe González ,
(ainda que este o negue) non
s6 se consolida na presidéncia
de T elef6nica e reduce a presión á que estaba senda some tido, sobre todo polo PSOE
(pacta cos sindicatos despois
de comprometerse a darlle accións a todos os traballadores)
senón que, ademáis, blindase
contra un posfbel cámbio da
cúpula directiva e a sua compañia contra unha posfbel OPA

O acordo económico

Audi ovisual Sport
---~

.. _

....

dos competidores. Aznar xa
non lle poderá facer nada e do
PSOE encargarase Ybarra, ain-

i

·----~ ........ J

da que Almunia chegue á Moncloa, pois, segundo os inquéritos dos bancos, producirase un

O compromiso pactado entre
Villalonga e Ybarra consolida
ao BBVA nun sector, conside- rada estratéxico, no que estaba relativamente rezagado
fronte a alguns dos seus competidores coma Open Bank
(BSCH) ou Bankinter. O BBVA
pode vender xa, valor tecnolóxico que é o que mái_s saída
ten na bolsa (non hai máis que
ollar como o 14 de Feb reiro
rebasou o límite permitido na
bolsa do 15%). Tamén se asegura o banco que seguirá a ter
un peso específico na primeira
empresa española (con chantadino Francisco González, copresidente .do banco, de vicepresidente de Telefónica) ainEL MUNDO
da despois de que se peche a
maior ampliación de capital na
"empate técnico" entre PSOE e
história de Telefónica, que será
PP. Agárdase agora polos mo- .de 4,5 billóns de pesetas a previmentos de La Caixa, presente
zo de mercado. Tampouco influirá no seu peso dentro da
compañia a adquisición das filiais de Telefónica en Latinoamérica por parte da empresa
matriz. Esta operación permitiralle ao banco posicionarse
ainda mellar en toda Latinoamérica. Hai que ter en conta
Satélite. Hai dous anos, Polanque esta operación faise co
co e Villalonga xa chegaran a
apoio de capital americano.
lJ1l ¡¿rincípio de acorde para esta fusión, coa intermediación de
Outro grande grupo económico
Ybarra, pero as diferéncias poespañol, o BSCH, queda desJíticas fustraron o que empresacolgad _
o das telecomunica_ rialmente lles é unha necesidacións españolas despois de
de pelas perdas que ambos esanunciar que arrasaria en intán a acumular. Agora comezaternet. O banco dos Botín ta-rán de novo as negociacións. O
mén anunciou que lle vai venGoverno pretende sacar un
der o seu capital na telefonia
proxecto de lei para regular o
móbil Airtel, o 30,45%, a Vodasector, pero pode que, antes de
fone, a primeira operadora de
sair xa haxa un acorde entre as
móbil do mundo, a cámbio
duas plataformas dixitais, pois
dunha participación na compaos intereses económicos xa esñia británica.
tán moi perto e, polo que semella, tamén os políticos. Aznar
Agora queda por ver como BBsemella agora que está máis
VA e Telefónica resolven a sua
nos desexos que na reali9ade.
alianza. Nos próximos dias, diversas decisións dirannos que
Este acorde co BBVA fai que
camiños van tomar, sobre todo
Telefónica recupere o poder
no eido dos meios de comunicaen Hispasat. Os novas aliados
ción. O Governo tivo que abenterán o 41 % das accións.
zoar a operación ainda que paAgora, seguramente, empretalexe afirmando que vai ollar
garán o novo Satélite Hispasat
con coidado a concentración
1C, para potenciar a preséncia
mediática. Aznar puido perder
dalguns meios de comunicaas eleicións o 11 de Febreiro,
ción como Antena 3 e Via Digiun mes antes de que votasen os
tal en Latinoamérica. •
cidadáns.•

Ocontrol mediático de Telefónica eBBVA chega atodos os sectores

A comunicación, en duas mans
O poder mediático de T elefónica e do BBVA chega a todos
os sectores. Telefónica é o
maior accionista individual do
grupo angloxasón Pearson,
editor, entre outros do Rnancia!
Times e, ademáis, propietário
en España do 95% do Grupo
Recoletos, que edita o deportivo Marca e o diário económico
Expansión, entre outros. Recoletos posue o 30 % de Unidad
Editorial, editora! de El Mundo.
O ano pasado, Telefónica mercou o 100 % de Onda Cero
Radio que, á sua vez, entrou
en Rádio Voz. Desde 1998,
Telefónica mantén o 47% de
Antena 3 Televisión.
A família Ybarra, que ten un
peso decisivo no BBVA, é o
maior accionista de CoMECONSA , coñecido como o Grupo
Correo. Ademáis de El Correo
Español ou EL Norte de Castilla, conta co 25 % de Tele 5 e
unha participación minoritária
en Prensa Española, empresa
editora do diário ABC que, po-

la sua parte, está presente na
cadena COPE e na Gaceta de
los Negócjos.
Das duas televisións de pagamento que existen no Estado,
unha está controlada por Telefóniea (Via Digital) e outra por
Sogecable (Canal Satélite Digital). O BBVA, posue o 10 %
de Sogecable, do que é
maioritário PRISA, propietária
de El País, Cinco días, a cadea Ser e Canal Plus, entre
outros. Ambas empresas, Telefónica e BBVA, son proprietárias de Audiovisual Sport,
empresa titular dos direitos de
retrasmisión do futbol.
Desde hai tempo estase a talar
da fusión das duas plataformas
dixitais. Fusión que o Governo
Aznar quixo impoñer ao comezo e, agora, tivo un trasacordo
e afirma que a condición que
lles impuxo a Telefónica e BBVA .para abenzoar a alianza foi
que o banco teria que sair de
Sogecable e Villalonga non fusionar a Via Dixital co Canal

Oréxime cotiza en bolsa.
As privatizacións, as aberturas, as liberalizacións, que
o Governo Aznar nos vendeu como os grandes
remédios para abaratar moitos dos principais produtos
e servizos aos cidadáns, están demostrando que non
só non serviron para lograr o que a grande publicidade
nos vendia, senón para todo o contrário: provocaron a
suba dos prezos. A competéncia entre as empresas
era a panacea universal. Pero toda esta política levou
a unha maior concentración empresarial, ao nacimento
dunha nova aristocrácia financeira xurdida, ao amparo
do PP, en tan só catre anos. Agora o Réxime cotiza en
bolsa, pero nunha bolsa virtual que ten moi pouco que
ver coa verdadeira economia, a dos cidadáns.
Estase a modificar toda a estrutura económica dun
Estado que, cada vez, ten menos capacidade de
manobra, de imposición, de regulación, fronte ao
grande capital. Villalonga e González (Telefónica e
Argentaría), os dous principais beneficiados polo PP,
non só chegan desde a nada ao cúmio financeiro,
senón que non lles importa deixar a tutela de Aznar e
Rato cando estes tentan supeditalos totalmente ás
suas estratéxias políticas. Pensan que o liberalismo
social do PSOE é máis permisivo coas estratéxias
globais sempre que non interfiran a sua visión do
poder, pois non teñen intereses tan concretos aos

que supeditarse, ao non depender da oligarquia
tradicional.
A alianza entre Telefónica e o BBVA significa un
espectacular xiro político que a ninguén se lle escapa
e a todos surprende. Villalonga, González e Ybarra xa
votaron (Botín, o outro grande banqueiro anunciou
tamén que esta vez non ia pedir, coma hai catre anos,
o voto para o PP). Se o custo social para Aznar non se
vai coñecer até o 12 de Marzo, o custe político, hoxe
por hoxe, é evidente. Como diria Orwell, os votps son
todos iguais, pero o voto de Villalonga "é máis igual
que os outros". Afírmase que, ante un "empate
técnico", que anúncianos seus inquéritos, ·a banca
está a apostar "polo programa comun financeiro", e
situarse ante un eventual Governo de Almunia. Sexa
. como for, a alianza estalle a dar numerosa munición
ao PSOE para que canonee políticamente a Aznar.
Pero o novo Governo, de Almunia ou de Aznar, estará
ainda moito máis nas mans de Ybarra e Villalonga. ·
Non é que copen o 50 % do movimento bursátil, as
empresas de máis proxección, os sectores
estratéxicos da economia, senón que terán nas suas
mansa maior concentración de meios de trasmisión e
de produción de ideas imaxinábel até o de agora.

Non se pode dicer que, para os cidadáns, desde o
aspecto puramente informativo, vaia mudar moifo o
panorama mediático. A grande totalidade dos meios
de comunicación do Estado deferíde os mesmos
intereses, están na mesma liña editorial. O que os
diferenciaba era a sua base material que impuña
matices e, tamén, contradicións. Agora, esa base
material, a estrutura económica, é a mesma para case
todos, e, ainda que pode existir gradualidade á hora de
transmitir información (segundo os públicos e os
intereses concretos de cada momento, usando aos
meios como válvula de escape social e de
aleccionador das elites), os intereses a defender son
os mesmos. Ainda asi, na Galiza o panorama
mediático mudará menos, a non ser que este grupo se
faga, como arela, con meios como La Voz de Galicia.
Mais a diferéncia fundamental estará en que a
concentración mediática leva consigo tamén unha
concentración inxente de poder, de capacidade de presión
sobre os govemos e d~mais institucións, incluidos partidos
políticos e sindicatos. E neste campo (e non no puramente
informativo), no que a alianza de Telefónica e o BBVA
pode ser máis perniciosa, mesmo para o sistema de
liberdades democráticas no que nos movemos.•
A·NOSA '!'ERRA
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ELEICIÓNS XERAIS - 1 O DE MARZO

Pretende conseguir os ~e?mos' votos que nas eleicións europe'as

OBNG apreséntase como iunha forza decisiva'
O cabeza do BNG ao Congreso pala Coruña, Francisco Rodríguez,
pon a modernización do tren na Ga"Galiza con decisión". O eslogan do BNG mostra sen emba".' ,liz_a como tema prioritário para negociar ea PSOE. Beiras considera
zaduras a mensaxe que lle queque terá que existir un compromiso
ren trasmitir á cidadania. Os
claro ca. agro, país o seu apoio será,
nacionalistas galegas apreséntanse, por vez primeira, a unha . ademáis, "o único xeito de fixar a
povoación no médio rural". Anxo
eleicións estatais, ofertando
Quintana, pala sua banda, esta a inser a forza capaz de decidir a
cidir nas suas intervencións, da nemaioria, de decidir o Governo.
cesidade de que Galiza teña este
peso político e Madrid, se n9n quer
Desde a dirección do BNG penverse de novo relegada. E máis,
san que a mensaxe que os naQuintana dá unha mensaxe positiva
cionalistas galegas viñeron trasmie afirma que, contrariamente ao que
tindo nas eleicións xerais, "a rese ven publicitando, Galiza canta
presentación galega en Madrid, a
con recurso abando non só para o
defensa dos nasos intereses no
seu desenrolo, senón que non neCongreso", está xa asumida pala
cesita da caridade e do subsídio,
maioria da povoación. "Despois de
mesmo no tema dos impostas.
catro anos de traballo, afirman,
mália a todos os atrancos mediátiAsi, o BNG negociara ca PSOE
cos, a cidadania galega comprendeu a importáncia da preséncia . un marco tributário específico para Galiza, que, como afirma Quindos deputados do BNG en Madrid
tana "non terá que ser o mesmo
e o traballo que realizaron. Galiza
que o de Euskadi ou Catalunya,
teria así preséncia real, por vez
senón adaptado ás nasas particuprimeira no congreso, voz próp~ia
laridades". Esta marco novo de fie os seus temas foron escoitananciamento estatal, está senda
dos". Ademais, afirman desde o
estudado e vai ser pactado ca
BNG, os seus deputados non só
PNV e CiU, nos acordes da Deforon capaces de ser unha voz gaclaración de Barcelona.
lega, senón que conseguiron que
se aprobasen os dous tércios das
Grupo parlamentar próprio
propostas que apresentaron.

.+ A.E./X.C.

A necesidade da preséncia do
nacionalismo galega en todos os
parlamentos tamén quedou reflexada nas eleicións europeas, ao
conseguir Camilo Nogueira a sua
acta de deputado, sobrepasando
amplamente as· votos requeridos.
Asi as causas, desde o BNG xa
non se contentan con lanzar a
mensaxe de "estar en Madrid", de
"defender ós intereses de Galiza".
Agora, o BNG quer ser "a forza
decisiva".· Decisiva á hora da formación dun Governo de corte
progresista, rexeitando de todos
· os xeitos a Aznar e apoiando a
Joaquín Almunia para presidente.
Pero, como non cansan de repetir, "este apoio non sera de balde,
senón que terán que existir contrap restaci ó ns para Galiza". O
BNG pretende que os seus deputados, xoguen idéntico papel que
os de CiU ,.o PNV ou Coalición.
Canária nas anteriores lexislaturas; cando o apoio aos governos
do PSOE ou PP levaron emparelladas contraprestacións tanxíbeis
para as suas respectivas nacións.
O PSOE basea a campaña en dinamitar a estratéxia centrista do
PP, apresentándoo como un partido autoritário, e polarizando o debate entre esquerda-direita. O pacto con Izquierda Unida levounos a
refacer algunhas liñas da campaña,
reforzando a idea de que o PSOE
"é o partido máis solvente para conseguir un reparto equitativo da riqueza". Na idea de que ca PP só
se aproveitan uns poucos, ten un
aliado inestimábel en Villalonga e
Francisco González e outros altos
directivos de Telefónica e Argentária. Os socialistas, incidirán na sanidade, educación e nas políticas de
emprego. Para os máis ecoloxistas
prometen a supresión das centrais

Pero para que o BNG.poda ser decisivo, ten que conseguir grupo parlamentar próprio. Esta é a outra
mensaxe forza do nacionalismo galega nestas eleicións. A meta do
grupo parlamentário xa non é unha
necesidade partidária, ou organizativa do nacionalismo, convírtese na
mensaxe en "algo .vitql para Galiza".
No BNG móstranse convencidos
· de que poden acadalo. Tratariase
de consolidar o voto das eleicións
europeas que lles reportaria seis
deputados. O problema para os
nacionalistas está en que ese voto, a maioria procedente do
PSOE e de xóvenes que votan
por vez primeira, non se vaia á
"bipolarización", e volte ao PSOE
na sua loita contra a dereita.
Por isa o BNG incide en que non
vai permitir que governe Aznar,
convertíndose en "voto útil" contra
a dereita, pero, ao mesmo tempo,
a defensa dos intereses de Galiza, dalle outra dimensión á sua
proposta, convertíndose en referente ambivalente para unha
grande parte da povoación. •

Vázquez dinam ítalles acampaña

xo enteirarse e afirmou descoñecer as declaracións de González.

OPSOE sabe que_pode necesitar ao BNG

Pero no PSd-G-PSOE hai moitos
que teñen "o corazón partido".
Desde Madrid pídenlles que non
ataquen ao BNG, que non o descarten como aliado, pero eles saben que será precisamente o BNG
que, na Galiza, lles coma moitos
votos, situándoos nunha posición
incómoda. Os contrários á entente
cos nacionalistas está agardando
os resultados para endosarllos no
haber de Pérez Touriño. E, até hai
dous candidatos ao Senado, que
piden o voto para si "e ao Congreso vota a quen queiras". Semella
un sálvese quen poda.•

nucleares e tamén farán moito fincapé nas novas tecnoloxias, algo
conn moi boa prensa.
O PSOE tamén se apresenta como o "o partido que sobrancea en
toda a EU", ·facendo ver que os
socialdemócratas teñen a maiorias dos governos da Europa.
"Somos máis europeus que o
PP", setá outra idea forza, explicada de diferentes xeitos.

Os socialistas consideran que os
pronósticos están moi igualados
Desde Madrid son conscientes de
que os votos do BNG lles poden
ser moi últiles para "formar unha
maioria de esquerdas". Denúncian
aos nacionalismos na procura do
''voto últil", pero non realizarán nengunha campaña agresiva na sua
contra. Ao mesmo tempo desmarcaranse dos "ataques excluíntes"
aos nacionalismos que promove o

PP, "ainda que perdamos alguns
votos", afirma Pérez Rubalcaba.
Pero esta estratéxia dinamítalla
na Galiza Francisco Vázquez. O
alcalde coruñés e candidato ao
Senado non só ataca aos nacionalistas, senón que propón un
acordo entre o PSOE e o PP.
Ademáis móstrase contrário a calq uer pacto ou acorde co PSOE.
Almúnia, de visita a Vigo ndn qui-
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Oseu pai dirixira acensura editorial desde oministério de _
Fraga

Robles Fraga continua
a atitude intransixen~ de Robles Piquer
contra o nacionalismo
Coa sua asimilación do BNG aos
nazis austriacos de Jarg Haider,
José Maria Robles Fraga, secretário de Relaciones Internacionales
do Partido Popular prolonga efectivamente o aplicado labor de marreta de nacionalistas que desempeñara o seu pai Carlos Robles Piquer
desde o ministério de Información y
Turismo do govemo de Franco.
Carlos Robles Piquer recibira do
seu cuñado Fraga en 1963 a encarga de deseñar e dirixir unha Dirección General de Cultura
Popular. Baixo este neme que enganaba a moitos coa apariéncia
dunha administración dos coros e
danzas franquistas, agachábase a
censura editorial da Ditadura, desde a que se fomentaban textos dignos do nacional-socialismo alemán, coma o ensaio Horizonte Español, de Fraga lribarne, reedicións do nazi Ramiro de Maeztu ou
textos que defendian o partido único e a represión desde todas as
posicións da ultra-direi1a.
Robles Piquer foi fatalmente coñecido para a nacente editorial Galaxia, que agora cumpre cincuenta
anos, con cartas nas que precisaba puntillosamente que páxinas
deberían desaparecer dos livros
de história de Emílio González López, por documentar a existéncia
anterior de Galiza como reino
independente ou que autores galegas da República e o exílio non
deberían seren reeditados.
Robles Fraga debeu convivir na
mesa familiar coas ideas fascistas
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que agora asegura identificar na
fronte nacionalista galega, pero que
de feíto usou arreo Robles Piquer,
ca poder omnímodo da Ditadura,
para prohibir a ultranza os antecedentes da formación nacionalista
que é a segunda forza do Parlamento autonómico. Desde a Dirección General de Cultura Popular,
Robles Piquer foi ostensibelmente
máis indulxente coa edición neutras linguas do Estado ca no galega, ao que consideraba, dacordo
con Fraga, en estado xerminal e
polo tanto doado de abortar. Moitos
escritores galegas conservan cartas nas que Robles Piquer explica-

ba as razóns para proibir unha novela. Por exemplo ás que están no
arquivo de Blanco-Amor, ao que
Robles indica con párrafos calmosos que o protagonista da novela
Os medos ten un comportamento
sexual "que non se pode permitir
dentro das normas hoxe imperantes en España", polo que está abrigado a .proibir a edición do livro.
Este labor censor de Robles Piquer formaba parte capital do ministério de Fraga, que agora defende públicamente ao seu sobriño
Robles Fraga coa razón de que
sempre está dacordo coa família.+

propostas. Do tren de alta velocidade,
pois ven Acebes e afirma que non se
pronúncia, que ainda non sabe por
onde vai entrar, se polo centro ou polo Sul: Ou, mesmo, desde León, afirman que polos dous lados. A autopista Trascantábrica tampouco ainda ten
un trazado definido. Arranxaranse todos os portas de interese xeral, sanearanse as rias, arranxaranse os aeroportos... Pero non existe concreción
só proxectos, propaganda.

O poder da televisión conxúgao o
PP co "poder do Governo". Aznar,
na propaganda, retírese aos "feítos". O PP xoga coa vantaxe de ser
E quen tala de prazos ... Aprenderon
Governo durante catro anos e de
que as follas do calendário cárgaas o
utilizar á maioria dos médios de codemo. Non hai máis que ollar o das
municación. Apresenta logros: penautovias e ver como a do Norte ainda
sións, educación, benestar social,
non comezou definitivamente no traprogreso, menos impostas, sanidamo de Pedrafita e a do sul rematou
de, Europa, ideas, aforro ... A sua
totalmente esta semana coa apertura
mensaxe é tan forte, o seu ruido
do túnel da Canda. Que estarzo memediático tan grande que é case
diático hai que facer lago para conimposíbel que se asenten as menverter nun éxito otto anos de retraso!
saxes contrárias ou que puderan ..
E Fraga? Fraga proponlles aos canmatizar estas ideas apresentadas
como axiomas inconstestábeis. "Esdidatos populares, ademáis de ''trapaña vai ben e punto", diría Fraga.
ballo, traballo arreo, procurando os
votos ainda que sexan debaixo das
Pero o PP, na
Galiza,
non
concreta
pedras",
o catecismo como libro bá• '
f
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Os familiares dos dez mariñeiros galegas que desapareceron na madrugada do Luns 14 de Febreiro frente ás
costas de Calábria, xa se desprazaron a ttália para seguir as labores éle resgate. Só un tripulante, o vigués
Osear del Ria, conseguiu sobreviver ao acidente provocado cando un barQo italiano embestiu ao Zafir, provocando o seu afundimento. Polo de agora, un xuíz de Catanzaro está investigando a responsabilidade do sinistro.
O Zafir navigaba baixo bandeira de conveniéncia ap"To. veitando o réxime especial de Madeira, que permite menos rigor nas inspeccións do Estado do barco e do adecua·mento· da tripulación. O Colexio Oficial da Mariña Mercante
calificou de "extraño" o sinistro e apo11tou que este tipo de
acidentes cadra habitualmente cun entramado de empresas que dificulda o esclarecimento de responsabilidades.•

Ma-nifestación en Compostela
contra a fiscalidade no monte

ELNOSA terá

O PP vende poder

)ñellez.

5

A Organización Galega de Comunidades de Montes, que
agrupa a case catrocentos montes comunais do país,
convocou para o Sábado 19 de Febreiro en Compostela
unha manifestación para protestar pola aplicación dunha
fiscalidade semellante ás empresas no caso do monte
comunal, ignorando as suas características funcións
histórias, sociais e ecolóxicas, que abocará ao monte a
unha industrialización. O acto sae ás doce da mañá da
Estación da Rente e conclue na Praza do Obraodiro, onde
¡yorganización convocante lerá un comunicado. Un
/Quinto da superfície do país é monte comunal, agrupado
en 2.800 comunidades de montes.•

Non concreta propostas

O P P está a vender poder nesta
campaña eleitoral. A identificación
subliminal do fondo dos carteis de
Aznar cos decorados dos telediários da TVE, demostra a forza que
ten a televisión dentro dos fogares.
O que sae na televisión vende, é
verdade, para unha ampla masa da
povoación, a menos informada.

Dei galegos desaparecidos
· no naufráxio do Zafir
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sico da campaña. nel seica están as
virtudes que deben de ter os recadadores de votos do PP. Non sei se
Fraga arrancaria desas páxinas as
vitudes teologais e, sobre todo os
pecados capitais. Secadra só borrou
o de "non levantarás falso testimónio e non mentirás". Pero, secadra,
nas eleicións o PP ten unha bula.
Porque a Fraga sáelle a tradición
que leva dentro. Así, segue a arremeter contra o nacionalismo e a
ameazar cunha nova guerra civil
(como xa fixera hai pouco tempo)
se se varia a actual división das autonomias. Afirma que as propostas
dos firmantes da Declaración de
Barcelona son "inaceitábeis". E se é
perigosa a modificación da Constitución, tamén o son as protestas cidadáns porque "supoñen unha perigosa evolución ao permitir que determinadas reivindicacións se materialicen á marxe das canles establecidas palas institucións colectivas".
Coma se ainda os sindicatos non
fosen legais, como se non existe libertada de manifestación e reunión.
O mesmiño que no franquismo. •
.... '

J\

""(

'* J

-

.J 1 \,;.. 1 •

1

1 ,._J.

que pechar en cinco anos

A Xunta de Galiza deu un prazo de cinco anos para pe. chac a fábrica de cloro de El nasa en Pontevedra, unha
factoria que produce matérias químicas de grande risco
en caso dun escape. A Consellaria de lndústria tomou
esta decisión xa que o cloro xa non é necesário para o
blanqueado de papel por p~rte da Empresa Nacional de
Celulosas, Ence, que ten unha fábrica en Pontevedra relacionada con Elnosa. Ademais, o Parlamento vai aprobar unha Lei de Protección da Calidade das Augas da
Ria de Pontevedra, que limitará as actividades industriais
tanto de Ence como de Elnosa mentres non se produce o
seu peche. Mália que a Xunta anunciou esta clausura a
cinco anos vista, a laxitude no cumprimento doutros prazos
-como o das autovías- por parte do PP poderia significar
unha demora e que os cinco anos sexan moitos máis. •

O remate da autoestrada do Noroeste
retrasado até o 2002
Ao tempo que o Governo central vén de anunciar, coa
conclusión do segundo túnel da Canda, o remate
definitivo da autoestrada das Rias Baixas -con sete anos
de retraso con respeito á propaganda oficial da Xunta-, o
Executivo informou discretamente que a autoestrada do
Noroeste non estará concluida até finais do ano 2001.
Quedan ainda moitos quilómetros para rematar o treito de
Pedrafita e só agora veñen de comezar as obras do túnel
dese porto, unha infraestrutura cuxa complexidade
empregouse para xustificar o retraso no seu remate,
cando en realidade o problema foi que non deu comezada
a sua construción até agora. O túnel terá unha distáncia
de 750 metros e é posíbel que o Ministério de Fomento
anúncie novos retrasos.•
·

Oxulgado de Ponteveclra
volve a desautorizar ao alcalde de Dozón
O alcalde de Dozón, o popular Adolfo Campos Panadeiro está a recibir desautorización tras desautorización das distintas
institucións políticas e xudiciais pala sua actuación á frente do
concello. A última foi un fallo en
contra del por parte da sala do
contencioso administrativo do xulgado de Pontevedra, que admitiu
un recurso de vários funcionários
contra resolucións da alcaldia en
matéria de xomada laboral que o
fallo chega a calificar de "carácter
sancionador ou persecutório". A
senténcia estima o recurso e declara a "nulidade dos actos ao
terse ditado prescindindo total e
absolutamente do procedimento
legalmente estabelecido". Segundo o xuíz, "non se acredita ( ... )
que os contínuos cámbios nas xornadas laborais (... ) tivesen
como causa e finalidade motivos concretos e razoábeis".•
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UN PROVOCADOR _SERÓ8IO
~

XosÉ· MANuEL SARILLE

...

Acaba de ser editado con moita publicidade .o
libro dun autor madrileño titulado "El paraíso
políglota", que descalifica, con argumentos de
obra lixeira, todo aquilo que poida reverter a
favor da dignificación das línguas de Galiza,
País Basco e Cataluña. "La opción de no ocuparse de la lengua del país parece que es la de ·
más aprecio entre las nuevas generaciones. Y
lo ha sido tambien entre otra gente no tan
nueva que ha considerado que "cuando el dialecto gallego que pulula en jerigonza fea e imperfecta se haya desenraizado de las mentes,
Galicia, ciertamente, habrá adelantado un paso más". ''Las historias han transcurrido así de
claras: el gallego en la aldea y para los aldeanos, el español para todo lo demás". "artículo
del tonto Ribqlta. .. ".. "pero como quienes dig~
nificaron el gallego de jóvenes -esos hijos de
papá- han crecido sin dejar de hablar caste- - - llano... "r "en cietto-sentido opit:i.0-romo-Ma-- nuel Jardón, que la circunstancia lingüística
gallega durante el franquismo era más rawnable que la actual... ". Non fai falta aclarar que o
autor fundamentalmente insulta, e sacando
frases de aqui e de alá fai l!flha falsificación
groseira da mitoloxia, da história e mesmo- de
princípios políticos actualmente aceitadbs de
·
xeito unánime.
Deberíamos perguntamos se merece a pena
contestar a estas necidades, estando pendentes das apresentacións públicas <leste personaxe, coa conseguinte esculca, (outra vez!),
de argumentos. de uso:comun no franquismo,
cando había que demostrarlle á xente que o
galego non era motivo de vergoña senón de
orgullo para a digruficación de Galiza. .

han inventado ahora la Unión Europea, una
centralización sin precedentes. Todo indica
que se continuarán limitando los privilegios
locales en pro de los comunes".

Juan Ramón Lodares.

tivo para seren seriamente escoitados. Hoxe
o conflito polarizase entre o programa débil
do govemo da Xunta e_os que propoñemos
avances sustanciais na normalización do galega. Nengunha das· partes deberla polemizar cos que practican o insulto e a agresión;

P. BERGANTIÑOS

unha iml3ecilidacle para disolver conceptos,
parecida a dicir que non hai comunidades
senón cidadáns, non hai escolas senon
alumn_9s, nen c~ncellos senon viciños.

Xogan ·coa.avantaxe que pOsúen todas as nacións C:on estaaos asentados fronte. a nacións
que pretenden saír da dependencia: a de que
Algunhas veces adoptan posturas vitimistas,
Lodares, o autor <leste libro, encadra-se
élS=f>rlmeiros nem=-necesitan facer ~evidente o
pretendendo intervir contra as-medidas-=-que
dentro dun grupo de lingüistas e políticos
diSCurso mitolóxico sobre o que está fundada
agresivos, ultranacionalistas españois que · toman os parlamentos e os executivos das
comunidades autónomas. Lázaro Carreter,
a nacióñmmtres que os demais si que o tecomo bos nacionalistas centran a defensa
presidente da Real Academia Española, p.romos que facer para..consolidar un imaxinárío
da nación na reivindicación da sua língua,
colectivo,¿.pes.ar de que queiramos construir
pugnaba hai vários anos que todos os rétulos
só que tratando de pisar aos demais. Son
unha nación moderna e de raigames cívicas.
das nacións con língua propia (exceptuaba
principalmente Alejo Vidal-Quadras que
Porque canto máis rica e dinámica sexa a naos territorios monolingües en castellano) focarénte de escrúpulos e de medida nos cussen bilingües, incluídos- ción máis arraigados e inconscientes circulatos· sociais inventou,
os topónimos, para
rán os seus mitos, aínda que s6 teñan sesenta
sen éxito, un enfrontaevitar que "el español
anos como os personaxes- que encamaba
mento entre supostas
pueda sentirse <lesoJohn Wayne .... Por iso é aquí, nos nosos frá,
comunidád~s lingf!ístirientado y peregrino
xiles breogáns, nos Aitor bascos ou nas ado,
cas de Cataluña. E taen su patria". Unha
radas montafias catalanas onde Lodares inm én Gregario Salvapreocupación evidente
sulta, ignorándoo todo, tanto cliso como
dor,· académico de bis. turí máis que de pluma,
pola emerxéncia dos
dunha história que falsifica constantemente
idiomas minorizados,
ou dunha construción europea da que non
padriño iritelectual de
aínda que Lodares preenterrdenada. Atrévese a considerar aos barLodares, autor que
tenda facerse o imperceloneses de 1936 como franquistas e vive
despreza s,empre as línsen enteírarse de que existe un proceso de returbábel "pl!.es el ~aguas do Estado español
ñol es el quinto idioma
xionalización e un incremento dos poderes
que non sexan o pródel mundo".
locais: "los grandes países de Europa empeza,
prio español. E Federimn- un-prace<>o cenrra:lizaaor hace-stglos y se
_· - - - co- Jiménez Losanros. EIlUllCH
Outras veces actuan
~
como deuses menores
• ,,.
desde unha pretendida
_
os membros de AGLI,
Xosé
posición serena, afirantes de que o xefe se
.
,,
mando que eles nunca
dedicase á oceanogratlpü
reivindican porque a
fia, que se lle dá ben
reivindicación lingüísmellor que este asunto.
tica é estúpida, negan
ser nacionalistas e en
Regálannos un libro caconsecuéncia os nada poucos anos. O antecionalist:aS somos estúpidos. É unha posición
rior era dun.autor de cantos, ao parecer pésimos, con trama lingüístico-policial. Histo-· máis hábil porque o seu nacionalismo pode
acocharse báixo o paraugas do Estado, encarrías lingüísticas -se é posíbel- nas que nos
gado de velar pola saúde do español e de
retrataba como energúmenos que discutíarevivir e modernizar os vellos mitos da namos con televisores porque os televisores fa,
ción española con acontecimentos como o
laban en español. Algo antes saíra un tal
quinto centenario, encontros da hispanidaJardón dicindo marabillas do franquismo no
de, madre patria, etc ...
trato dado aos idiomas minorizados, ou algo
asi. Os membros deste grupo chaman a
Pero serenos e todo andan preocupados polo
atención polo disparatado dos seus criterios,
Ñ ¿orno se niso lles fose a vida, desacóugaos
polos argumentos denigratórios e a agresivio mal funcionamento do Instituto Cervandade á hora de descalificar aos adversários.
tes, congratúlanse polo medre de españolTal vez os defensores do galego, os galeguísfalantes en EEUU., e claman polo d~censo
tas, debéramos estab~lecer o acordo tácito
do español en Porto Rico. Mentres, Lodares
de non respostar nunca a provocacións <leste
afirma que "los territorios no tienen lengua,
tipo, porque é levar o debate ao seu campo,
claro está, la lengua es de las personas ...",
cando xa non contan cun aparato organiza-

'Tal vez os
defensores do galega,
os galeguistas,
debéramos estabelecer
o acordo tácito de non
- -respos lar
d
prOVOCáClOnS este

Para insultar aos galegas di que nunca fomos
nada, algo que nós sanemos ben, que s6 fo,
mos carne de vagón e de vapor transatlántico. Por iso todo ''el invento" o nacionalismo, claro que si. Para non sermos miserábeis
máis tempo, e aínda que soe a cándido, para
procurar que os galegas aspiren algun dia a ser
felices. Ou sexa, para sermos. Desde nada?
Incluso poderla ser desde un pasado de nada,
ou de celtas inventados e Irmandiños men res do que nos parecen (Lodares ignora, máis
que oculta, a existencia do galega-portugués
medieval). Se fose desde nada seria igualmente causa nosa. Nese caso parecerfamon a s
xudeos polacos. Antes do Holocau to eran
tres millóns douscento mil. Actua lment
quedan entre dous mil e quince mil. Moitos
deles atópanse agora cun grave problema de
identidade. Antes da guerra a relación coa
comunidade estabelecíana ou ben pola práctica da relixión ou pola cultura Yidish. Hoxe
esa cultura está marta e a relíx:ión non é un
vínculo aceitábel para moitos deles. Entón,
que é unha persoa destas?, perguntáhase unha
autora xudea. Quizás a respo ta sexa un simples É xudeo. Sen máis matices, á manee de
que a afirmación da identídade dos xudeos
polacos precise de ser asentada

Dicía J. L. Borges que Israel foi cando era
unha antiga nostálxia, e que non haí outros
paraísos que os paraísos perdidos. Nós queremos vivir os nasos como nos dea a gaña,
sen agredir a ninguén, afnda que algun
apuntado á deconstrución ou a algun mons,
truoso soño da razón nos diga o contrário.
Tal vez o soño de determinados paraísos
perdidos nos levaron a esaxerar rasgos historicistas en detrimento de prindpios cívicos que fundamentasen a idea de Galiza,
que tarnén os remos. Ese afán por posuír o
onte alónxanos de princípios baseados máis
na liberdade da nación que na etnicidade,
como explica Ramón Máíz, per os galeg
chegamos a perdelo todo, a non er nada
(efectivamente) nun pasado recente e s6
que morrera era o noso, s6 era no o que
perdérarnos, a glória ucrónica celta, a dourada Idade Media e a harmonía da aldea,
que nos acompañou até hai ben pouco. H xe xa non. Hoxe xa podemo comezar a er
referenciándonos no poder que irnos c nstruindo e na sociedade que im s tecendo. •
Xost MANuEL SARU.LE é Sócio de Honra da Mesa pola
Normalización Lingüística da que tamén foi presidente.

Lois
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A. PANARo

Todos os tec:tor.~ agr6rios, cui como a maioria de sindicatos e partidos, estiveron representados na manifestación.
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crise que viven~oii_ps os sectores -produtiv-0s do _~m,.,-Eara
·Fragª'- º único-que hai que solventar, san_osJ:rroblémas-de calidade dos pro-atlt~=Erec1sa-=
mente o únlc_o ®nto no:g_~-ditiren diametrattnema -:C>s s1noica- tos, q~.e CO!JSi~r-an _g_ue'°'-do_que
se trata ~tmRelltFa~~ón
__ dOS410~&S .ril~.&!QgildUC-

~~~~~~~:~=:=~~:~~
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PAULA CASTRO

Todas as forzas polfticas e sindicais labregas e de clase sumáronse á mobllización convocada polo Sindicato Labrego Galega,
Unlóns Agrárias e Unión Sindical Agrária. A manee só quedaron
o PP e o sindicato agrárlo Xóvenes Agricultores. O PP porque
considera que as mobilizacións labregas están protagonizadas
por "vándalos que atentan contra a seguridade cidadá". XXAA,
porque ere que coas mobillzacións non se consegue nada. Sen
embargo, pésle os intentos de desmobllización de uns e outros,
máls de 6.000 labregos déronse cita en Compostela en demanda da dignificación do seu traballo e para exixir un marco estábel de negociación e diálogo que fol pechado polo próprio PP.
grileiras ás ruas,
Lago de cinco
o PP mobilizou
meses solicitando
todo o seu apapor escrito reunións ca presidenPP mobilizou re 11 o propagandístico no que
te da Xunta, Matodo o seu
resultou ser un
nuel Fraga lribarintento van de
ne, sen obter resaparello
evitar que a conpo sta, e de ter
centración fara
proibido o direito
propagandístico
un éxito. A preá manifestación, o
sector puido mano que resultou senza masiva de
labregos de tonifestar publicaser un intento
dos os sectores:
mente as suas
vino, pataca,
demandas, polas
van de evitar
produtos hortoruas de Composfrutícolas,
flores,
tela. Dicia o PP
que a
porcino, avícola
que esta mobilizae sobre todo,
ción era un acto
concentración
produtores de
eleitoralista. Sen
fara un éxito.
leite, demonsembargo, o feito
trou que o verde que sexa unha
dadeiro fracaso
das primeiras que
foi por canta do
se convocan sen
governo.
unha asisténcia
Como recurso
masiva das forzas
para xustif icar a
de seguridade do
sua negativa a apoiar as deestado si amosa unha atitude
eleitoralista por parte do partido
mandas dos produtores, o PP
no governo.
remitía unha carta aos sindicatos que Lidia Senra facia públiDesta volta, na vez de sacar as
ca desde o estrado, ao remate

O

do acto. Nun dos parágrafos recollíase que "consideramos que
cos actos violentos cos que
acostuman a adornar as suas
mobilizacións estanlle facendo
un flaco favor á sociedade, que
acabará confundindo o direito á
manifestación cunha saida ás
ruas para practicar o vandalismo e atentar contra a seguridade cidadá".
A dicer do contido da mensaxe
remitida aos representantes do
sector, o de menos era tratar,
sequer, de xustificar como éxitos as últimas negociacións da
PAC (Política Agrária Común)
ou o recente reparto de cuota.
Pala contra, tratábase só de colocar aos labregos á marxe da
legalidade mesmo cando a

maior parte das ser:iténcias xudiciais están a -exGulpar aos denunciados pola própria delegación do governo.
"Os vándalos e violentos que
hoxe nos reunimos aquí, somos
máis útiles que os parásitos do
governo galega". Así contestaba
a secretária xeral do SLG á carta enviada polo PP. E do mesmo xeito, Roberto Garcia, representante de UUAA, encarregábase de dar resposta- a XX.AA.
Segundo o sindicato afín ao PP,
non se trata de convocar mobilizacións, porque non se consegue nada, senón de o.e_gociar.
Un argumento doado, segundo
García para aqueles que "viven
do sindicalismo amarelo e das
subvencións públicas".

-nuinao no:s=tllf1me~Jres;:ane-s.
Un aum..filn~os pre_zf>~ des
= procutos-:-gaeeiTes;
o= feite~u
- da.pataea. A""131il'!fmaeion=da sa-- 13eftaxa c:fas·doas=rnmi:JJafias anteriores e da qu~ se cer_ife sobre os produ19r_e-s -ao remate da
present~u_EL.SJJrrt-an-rnáls d~
7 .ooe-mmór:is de pe!:tas. -O prezo -do leffe-baixou na::pasada primavera, non SDDitJ no inverno e xa se _conta-eurlha nova
baixada; o gasóT-eo subiu un
:J5~Q_; os gad~s-~ agricultores
galegos__co.bran =ttt'tba Jerceira
-parte da reñd=a=de Europa, a
metade eta Fenda do estado e
compjten serLSl:IIDlencióFis nu~n
mercado na~-e-o resto d-o-s
produtores -si ~ontafi-eon elªs.
Por cada 100--pesetas dun labrego olJ un_gadeire do estado,
un~·galego re.cebe lres e meia.
Partindo- dunba eviaente -situación de-desventaxa-~s produto,,_
res galegos-ent-r._óat-anse- ademais á baieaa xeralizada dos
produtos~o~g-ro, anunCiada para o ano 200-3. Estes-son algúns
dos asuntes- qtte- os- representantes d0=_§ector consideran que
se deberran- de tratar conxuntamente coa administración, para
pór en marcha medidas que eviten que a actual sit11ación de crise se torñe en eatástrofe. Sen
embargo, todo- semella indicar
que terán que continuar sós nas
suas reivindicacións, á vista de
que as únicas medidas que se
poñen en marcha son aquelas
que fomentan o peche das explotacións, a venda de cuota e a
concentración da produción. •
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Castelao
político
TEcONSA foi unha das consHutoras que máis obras realizou para a Xunta despais de ter ameazado a Cuíña.

A.N.T.

Oempresário non está oficialmente implicado nen foi chamado adeclarar

A investigación da Guarda Civil

demost·ra a relacción entre Martínez
·Núñez e os implicados no caso Cuíña
-0- .A. EIRÉ

O levantámento do secreto
do sumário do Caso Cufña
sirve para coñecer que, segundo a Guarda Civil, o empresário Martfnez Núñez podia ser o responsábel, tanto
doas sabotaxes no Bierzo
como da trama para asasinar a
Cuíña. Ainda asi, o xuiz que
instrue o caso non o chamou a
declarar nen o imputa. Tampouco a declaración do conselleiro se incorporará ao sumári o. Fraga, pola sua parte,
.anunciou que a Xunta fará públicas as obras contratadas
nestes últimos dez anos e Cuíña comparece~ no earlamento.
O inform~ da Guarda Civil aponta
a Martínez Núñez como o suposto indutor dos incéndios sufridos
por Gumersindo Castro, engadindo que a forma de actuar do empresário Martínez "faria sospeitar
fundamentalmente que deu ardes
concretas para acabar coa resisténcia e problemas que lle causaban tanto Sindo Castro, Xosé
Cuíña cu José Luis Ulibarri"
A investigación da Guarda Civil
.demostra, con profusión de da-

dos, a relación de Martínez Núñez
coa axéncia D'Ajenti e a implicación dos Pintado, proprietários
desta axéncia e que operaban como detectives, en múltiples feítos
. delictivos. Pero o que non aparecen no sumário, ao que se lle levantou agora o segredo, son documentos que liguen directamente
a Martínez Núñez cos delitos.
A Guarda Civil incautouse de documentos comprometedores nas
oficinas dos Pintado. Entre eles
figura unha relación de clientes e
encargos. Un dos clientes é Martínez Núñez e o investigado Sindo Castro (cuxas instalacións de
formigón sofriron un atentado).
Taméri se inclue a carta acusatória que lle deixou Rafael Wolfgang (un dos presuntos autores
dos encargos dos Pintado) á sua
muller. Nela aparecen denúncias, el)tre elas o encargo de matar a Cuíña Crespo.
O informe da Guarda Civil, apresentado no xulgado número 5 de
Ponferrada, deduce que o construtor poderia ser responsábel,
xunto aos irmáns Pintado, das
sabotaxes ao seu competidor no
Bierzo, Gumersindo Castro, do
intento de eliminar a Xosé Cuí-

ña, e do incéndio en Valladolid
das oficinas doutra construtora
da competéncia, propriedade de
José Luis Ulibarri, un home que
hoxe xa acapara moitas relacións co PP de Castilla-León.
O traballao da Guarda Civil aporta numerosa documentación sobre seis presuntos delitos, todos
eles co nexo comun dos irmáns
Pintaao Palomo. Dous destes
feítos resérvaos para si o xulgado número 5 de Ponferrada: o incéndio das oficinas da empresa
de Uribarri e a agresión a un veciño de Ponferrada. Os cutres
catre, referidos á encárrega de
asasinato de Cuíña Crespo, un
atentado contra un poli.cia en Le6 n, intrusismo e revelación de
segredos, serán seguidos desde
un xulgado da capital leonesa.
Das gravacións dos teléfonos
dos Pintado, conversas entre
estes e Martínez Núñez, déducese, segundo o sumário, que o
empresário "pode éstar supostamente instando a José Manuel
Pintado pa-ra que actue contra
os intereses ou integridade dalgunha persoa, dando a sensación de que o xeito de actuación
que lle propón pode ser ilícito".+

Oxuiz de Ponferrada non permitiu as escoitas
telefónicas nen o rexistO a Mar1ínez Núñez
A Guarda Civil non puido, nestes tres días que durou a actuación, intervir tan sequer o
teléfono do empresário. O resto dos sospeitosos, pola contra, levan meses senda investigad os e seguidos polos
axentes, os seus teléfonos estaban pinchados e as suas casas foron rexistadas. Destas
investigacións é de onde saen
as inculpacións contra Martínez Núñez.

no FARO DE VIGO "a vella
astúcia de eloxiar os valores
artfsticos,literários do inimigo
para anular os contidos políti,
cos do seu discurso ( ... ) Fraga,
seguindo as pegadas de
Ramón Piñeiro, elóxia mono,
graficamente o traballo plásti,
co e literário de Castelao. Moi
ao contrário, eu ollo para tras
e estou con Castelao cando
levaba, con Bóveda, o partido
galeguista ás fileiras da Fronte
Popular; e gostaria de estar en
zona leal durante a Guerra Pª'
ra axudalo nas suas tarefas or,
ganizativas e acompañalo, con
Soto, nas viaxes de propagan,
da en Norteamérica e Cuba.
T amén eu apoiaria a Castelao
convertido en Guieiro, na
fundación da Irmandade e do
Consello de Galiza e nos labo-res de Galeuzca e lago depois
había de seguilo a París para
lle botar unha man no pape,
leo do gabinete Giral. Sen dú,
bida, eu respaldaría ao irmán
Daniel no seu rexeitamento
dos pactos socialistas,monár,
quicos na sua negativa á res,
tauración borbónica e, se ca,
dra, na proposta da IU Repú,
blica, naturalmente federal e
iberizábel, que contén o seu
testamento político. Ao me,
llor parecerfame incríbel a
profecia de Castelao sobre a
coroación de Juan Carlos de
Barbón como Rel de España,
pero andando os anos habia
de me lembrar dela ao tempo
que me admiraría a perspicá,
cía política do rianxeiro, que
tan ben fora capaz de predecir
con verbas terríbeis isto que
agora ternos".•

O holocausto
de Norteamerica

Outro maxistrado concedéraas tres dias antes

O titular do xulgado número 5 de
Ponterrada, Manuel Barril, revocou o pasado ano a autorización
para pinchar os teléfonos do empresário José Martínez Núñez.
Outro xuiz concedera a autorización tres dias antes, ao considerar que todas as investigacións
apontan ao construtor como máximo responsábel dos delitos de
sabotaxes, malleiras a empresários e de ser o indutor do intento
de asasinato a Xosé Cuíña.

X.L. Méndez Ferrin denúncia

Pero ao empresário, durante toda esta investigación, non se
lle practicou tampouco nengun
rexisto no seu domicílio ou nas
suas emrpesas, nen foi chamad o a declarar, ainda que a
Guarda Civil, no seu informe ao
xuiz, conclue que poderia ser o
responsábel do plano para asasinar a Cuíña Crespo. A Guarda Civil demandara do xuiz permiso para os cacheos, pero este denegounos. •

res humanos. T ripou as iñSti,
tucións sociais e económicas
de Áfric~ pára engordar as
próprias. Psicoloxicamente,
valeirou ás suas vítimas.
Secuestroull~s a suahistórja, a
memórta do que foran noutros
tempos e do que significaran
para o mundo e para eles mes,
mos e no lugar desta história
própria, entubáranlle outra
extraña e culpabilizante; todo
isto realizouse cun nível de
crueldade humana que o
mundo non coñecia daquela.
Ao morrer a institución
monstruosa da escravitude,
hai só 135 anos, Norteamérica
aplicou a segregación racial e
a discriminación que deixou a
un grande número de netos
dos escravos na máis perdida
miséria. E despois, o silenzo.
No mundo houbera compen,
sacións para coreanos,
polacos, índios canadianos
etc. e o govemo dos Estados
Unidos indenizara aos nortea,
mericanos de orixe xaponesa
encarcerados durante a II
Guerra Mundial. Os escravos
construiran o Capit6lio 1
&aguaran e ergueran a estátua
da liberdade encol da sua cúpula e abriran a devasa que
une o Capit61.ío coa Casa
Branca, o outro símbolo da
democrácía norteamericana. •

O século
da guerra
J. Ros, define enL:A FEIJERA..
CIÓN, editado palas Agrupacións Anarquistasr ao século_
coma o Século da Guerra.
"Chegou arrastrando-a Guerra
dos Boer en Suláfrica e foi o
comezo da guerra de Europa
contra China. A l Guerra
Mundial produciu máis de 13
millóns de mortes directas, e
roáis de 4 millóns de mortos
en matanzas étnicas. Entre al
e a II Guerra Mundial non pa...
raron as guerras. Na II marre,
ran máis de 70 millóns e ficou
destruida case toda Euro_pa, asi
como moitos países de Asia e
do Padfico. Solucionábanse
deste xeito parte dos
problemas do capitalismo: o
exceso de man de obra e as
oportunidades económicas da
reconstrución de todo o
derrubado. Os grupos de pre . .
sión fixéranse ricos vendendo
armas de destrución e
recadando beneffcios da
reconstrución. Negócio e
marte forman un támdem que
representa de forma estarrece,
dora o século do capitalismo
trunfante".•
XX

Randall Robinson, autor do
libro A débeda: o que Nartea,
mérica airula non lle pagou aos
negros escrebe en Los ANGELES TIMES: "A escravitude foi
e segue sendo o holocausto
, norteamericano. Durou vinte
veces máis ca o holocausto
nazi e matou dez veces máis
persoas; arrasou tres continen,
tes e unha ristra de illas vizo,
sas, que perderon tradicións
milenárias. A escravitude la,
ñou línguas, culturas,
relixións, costumes e formas
de vida. Esmagou, violou e
cambiou o rosto de moitos se,
Di6rio de Notícias
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Cal vai ser o efecto da comunicación global sobre China?

FERNANDO PÉREZ-BARREIRO NOLLA (FERROL 1931 ), É AUTOR DA PRIMEIRA ANTOLOXIA COMENTADA D~ _NARRA-

Nada do que está pasando agora
é tan rad.!cal coma as experiéncias dos anos da República, despois da caida da 11 Dinastia, a
que árrarrca con Lou Siun, que
propuña facer estalar ao chinés
desde dentro. Non pretendia que
os textos soaran coma se fose
chinés senon que se comprendese o diferente que era unha novela cx:eidental dunha novela chine-

TIVA CHINESA EDITADA EN GALEGO, CON TEXTOS TRADUCIDOS DO CHINÉS MODERNO (FLORES E LEÑA, EDICIÓNS
,
XERAIS). DE A POUCO, PARTICIPOU NA 1CONFERÉNCIA ANUAL PLACIDO CASTRO; ORGANIZADA POLO IGAOI PARA

sa; e despois, nos anos de Mao,
por toda a literatura de esquerda
que tiña unha clara vontade mo-

'Os ordenadores salvaron os caracteres chinases'
_. G. LUC:A

DAR A COAECER A UN GALEGO QUE COMA PÉREZ-BARREIRO VIVEU DN LlJNGO~CACTIVcrEXíUOcN INGrATER~~rnizadara, daruptura coa tr~di
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - · ·c1on, pero que ao ser tan rurahsta
acababa sendo chinesa por riba
de todo. De certo,
en China entrou a
cultura occidental I
toda xunta, o que
causa desconcerto e un novelista
moderno norteamericano valórase
xunto con Pascal.
qu~
Como durante
moitos anos non
houbera comuni-

lismo a pervivéncia da identidade dunha cultura, eü non vexo
ameazada a cultura china; se o
que talamos é de territórios, pode ser que a China futura non
teña o mesmo control de fronteiras que· hoxe ten. Na história,
para se independizaren, os Señores da Guerra tiñan o estímulo
dos que mandaban para a traveso deles chegar a Pekín.
Como influiron os ordenadores na escrita chinesa?
Cando eu fixen a miña tese pasara un tempo escrebendo a man
pero hoxe escrebo con caracteres chinases no ordenador. Os
ordenadores foron tan positivos
para a escrita
que nos xornais,
por exemplo, só
un erudito podia
ser tipógrafo e
dominar por completo a enorme
caixa de caracteres. Agora toda
esa caixa está na
memória do ordenador. Eu coido

Na China

non existen
seitores
non estean
interesados
-

~ción-;-ao-abrir-as

1 -erl -mme-ntar:e~c:tt1e-es--ordenado-

: o nac1"onal1"smo"

portas entraron
vários estratos •
temporais, o que
-dá para imitar por
vários lados. Os
meios audio-visuais son máis unificadores. Perdeu importáncia o
livro e a censura. Hoxe publicase
todo, non tanto por liberalismo
- como por o efecto ser mínimo.

Que efectos ten o avance dos
sistemas audivisuais?.
~ai un desprazamento da importáncia da escrita maior que en
Occidente. A diferenza está en
_=.=_q_ue os sistemas- audiovisuais
son un síntoma de modernidade
máis marcado ca entre a nós.
Pero danse feitos curiosos, que
son expresión de nacionalismo.
A obra de Disney sobre Mulan, a
heroína popular chinesa, foi moi
criticada en China. Pareceulles
unha apropiación malentendida
e foi popular a reacción á contra.
Con todo, vexo máis pesimismo
naquela xeración dos anos 20.
Coidaban que con aquiles caracteres tan pesados non poderian
competir con Occidente. Tamén
porque a lingua non tiña gramática. Ora vemos como se dá
marcha atrás na simplificación
dos caracteres, sobre todo polo
interese nas comunidades da
diáspora que nunca aceitaron
esta modernización. O cámbio
cultural estará condicionado polo
nacionalismo chinés, que é moi
poderoso e raigañado. .

res salvaron. os
caracteres chmeses. Nos tempos
de Lou Siun, os
escritores coidaban que non se poderian relacionar co -mundo a traveso dos caracteres, pero hoxendia un texto
en caracteres pódese traducir ao
Pin-Xin (sistema de transcripción
de caracteres chinos ao aHabeto
romano) cun programa.sim<elo de
ordenador. Aparte de que os-caracteres son os que manteñen a
unidade-da língua que ten unha
pronúncia moi variada.
E a continuidade da poesia?
Coa poesía pasará como coa caligrafia: é diferente e non hai vontade política de romper con ela.
Esa vontade existira na República e a poesía moderna nacera
coma unha forte reacción contra
a poesía clásica; hoxe hai moita
máis finura de perspectiva e def éndese a poesia clásica coma
un tesauro tradicional do país. A
diferéncia entre a poesia clásica
e a moderna é máis grande que
nun país occidental. Entre os Trovadores e Novoneira hai menos
distáncia que entre a vella e nova
poesia chinesa. Xa non é un signo de modernidade dicer que hai
que desprenderse da poesía clásica; é moderno tomar café.

Os avance cientificos chegan
á China do Xapón ou de Norteamérica, con resistencia an- - - - - ti-1mper,1aliSta en ambos<:tous
casos. E asi?
Que coartadas internas pode
ter ese nacionalismo?
Coa enemizáde histórica que se
queira, de momento tómase
Incluso os seitores económicos
abondo do Xapón. No que resinteresados máis interesados
peita á cultura, hai expresións
nos intercámbios internacionais
que se tiran do xaponés ainda
teñen moito receo: non queren
que se pronuncie á chinesa. lso
ser devorados. Coido que non
pasou ca socialismo, que non se
existen seitores que non estean
traduciu direitamente senon que
interesados en fomentaren o nase tomou do xaponés no que xa
cionalismo. Será interesante ver
habia unha liter-attJra-dese-xén&
como se desenvolven as condiro. Na técnica pode ser que a
cións de entrada na Organizaporta sexa o xaponés pero a orición Mundial de Comércio
xe da tecnoloxia sexa Norteamé(OMC). A China é un pais tan
rica. Tamén isto dependerá do
enorme que quen queira camelo
nacionalismo e da diferenza entre
correrá perigo de se atrangantar.
moverse nun marco asiático ou
En canto á disgregación posíbel
ou na área da tecnoloxia occidendo territórfo penso que hai máis
vontade occidental de que suce- . tal. É certo que o chinés observa
o mundo en termos moi hexemóda que realidade para prevela.
nicos. Occidente identifícase cos
Lembro cando a prensa occidenEstados Unidos. Os que toman
tal decía que a esperanza para
nemes extranxeiros en Taiwan
desfacer a Federación lugoslava
chámanse Jim ou Peter Quan. era Milosevich. Hai desexo de
Xun, nunca un neme por fóra do
~ fomentar nacionalismos no inimi< go. Se entende~os por naciona- mundo anglo-saxón. •
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SANIDAD E

Afalla de persoal seg uesen'solventarse eprovoca deficiéncias asistenctais no centro

O061 .ten que atender as chamadas
dos enfermos do novo hospital clíniGo·compostelán
-0-P.C.

Unha paciente ingresada na
r cua[
ta pranta do complexo
de Compostela,
h~pitalário

ch maba insistentemente ao
ti bre para avisar ao· persoal
de que necesitaba que -lle puxeran a cuña. As suas chamadas non obtiñan resposta porque o timbre da sua habitación
fallaba. A muller tiña a man un
teléfono móbil e se lle ocorreu
a idea de solventar a falla de
atención chamando ao 061. Mi- ies aemillons ae peseras gastáronse en construir o recentémente inaugurado hospital clínico, tamén bautizado cómo
" buque insígnia" da sanidade
galega, pola administración, e
xa alcumado como o "Titanic",
polos traballadores. Sen embargo, o seu funcionamento
dista moito de ser modélico.

Cando o 0.61 recebe a chamada
desde a planta do Clínico ponse
en contacto co control da pranta
e avisaron ao persoal, dando
conta de que a paciente ingresada na habitación ".( precisaba
unha cuña. A -primeka reacción
dos traballadores do turno de ·
noite foi de surpresa e mesmo
de indignación, até que comprobaron que o problema estabá no
timbre. Acababan de ser testemuñas dun suceso inaudito, o;
061 suplia, via telefónica, as deficiéncias do ''Titanic".

.e

A PANARO / Arquivo

ra e dura porque seria inconstitucional. Por iso, recúrrese á privatizaé:ión de certos servizos esgrimi ndo como xustificación a sua
maior eficácia seguindo a via das
Fundacións, institucións dotadas
con func;ios públicos pero de xestión privada que buscan a rendibilidade fronte a eficácia.

O 061
un deses servizos que
oferece a administración via fundación. Desde a administración
este suceso escandaloso serviria
Ao tempo, para provocar unha
mesmo para ·xu~tificar :a privatiza- · imaxe de inéficácia nos servizos
ción da Sanidade que veñen propúblicos, nomeadamente na Samovendo .desde que o PP se insnidade, o mecanismo é o de dotalou nó poder. A via tacheriana
tala mediocremente e recortar
escollida polo executivo non pode . ·de forma constante os seus orser posta en marcha seguindo
zanjentos. Sen embargo, cando
mecanismos de privatización puos traballadores fan públicas as

suas denúncias e demandas pásaselles a pelota e acaban por
convertelos nos responsábeis
das deficiéncias.

a próxima semana, através do
que s.e exixe unha rectificación
pública do conselleiro e que será remitido tanto a el como á xeréncia do Hospital.

Falla de persoal
Alén das deficiéncias físicas do
Asi ocorreu cando, recentemencentro, un dos principais problemas que destaca Maria Xosé
te, o conselleiro de Sanidade,
Abuín, representante da CIG e
Xosé Maria Hernández Cachón
acusaba aes traballadores de
presidenta da Xunta de Persoal,
Urxéncias do Clínico, de querer
é a falla de plantilla que ten o
dar unha máa imaxe do centro
centro. Este déficit xa foi denundenunciando a saturación do . ciado no momento no que se real izou o translado, á vista de
servizo. A resposta dos traballaque, co mesmo número de tradores non se fixo esperar e veñen de elaborar un escrito que
balladores habia que atender a
un maior número de enfermos.
fará público a Xunta de Persoal

O clínico non só conta con máis
camas das que tifía o Hospita Xeral, senón que ademais, en algunhas habitacións xa foi necesário
incorporar unha terceira cama ao
incrementarse o número de enfermos. Es1as e outras caréncias
son as que se debatiron na asamblea permanente, de 24 horas de
duración, convocada para o pasado Mércores , 16 de Febreiro, e
que se farán públicas logo de elaborar o listado completo. Se cadra desde a administración se lles
responsabiliza novamente aos
traballadores dos transtornos
asistenciais que denúncian, por
asistir a esta asamblea. •

INFRAE$TRUTURAS

Descalifican aCpmisión liderada por Fraga, aquen acusan de oportunista

Os manifestantes contra a peaxe de Ronde volverán mobilizarse o 19 de Febreiro
Mentres Manuel Fraga anunciaba unha actuación coordenada
da Xunta cos alcaldes para suprimir algunhas peaxes na A-9,
a Plataforma contra a Peaxe de
Rande convocou .unha mobilización para o Sábado 19 de ·: Febreiro e criticou a iniciativa do
presidente da Xunta, a quen
acusou de oportunista. A Plataforma non ere que o Governo
elimine a peaxe nestes momentos, ainda que dixo que :"non
nos importaría facer unha festa
en lugar dunha manifestación".

remata na praza de abastos de
Moaña. A convocatória está dirixida a todos os viciños e a Plataforma agarda a presenza de
alcaldes do PP, "ainda que tamén· saben o que van escoitar",
dixo a Plataforma en alusión ás
consignas relativas á política do
PP nesta matéria.

Na campaña eleitoral que se aviciña, a Plataforma vai editar uns
cartaces e trípticos para repartir
ás portas dos mítins do PP, "despois, cando a xente estexa informada, que vaia se quer aos míSob o lema "A supresión da petins", dixo Sérxio Regueira, repreaxe de Rande" e convocada pe- , sentante da Plataforma. Esta orla Plataforma contra a Peaxe e
ganización criticou duramente as
a Agrupación de Concellos afecambigüidades do PP, xa que as
tados, a manifestación parte ás
suas demandas sobre a peaxe
cinco da tarde da Xunqueira e
foron erráticas. "Mesmo no Parla-

mento chegaron a votar en contra
supresións. A este obxectivos súda sua supresión", indicou Remase a eliminación do canon da
gueira. "A Agrupación de ConceBárcala, na Coruña, unha cidade
llos pedira a Cuiña e ao ministro
que sofreu a discriminación de
de Fomento unha entrevista para
continuar vixente a peaxe no seu
talar desta cuestión, pero non a
aceso por autoestrada.
concederon -denúncia RegueiSen cámbios
ra-, e agora Cuiña e Fraga veñen
de constituir algo semellante á
antes das eleicións
nosa Agrupación pero para con- .
trarrestar o efeito e empregala
A Plataforma contra a Peaxe de
como maniobra eleitoral do PP;
Ranoe non ere que, despois da
contodo, se dá algun resultado
rebaixa aplicada polo Governo
positivo, benvida sexa". A Agrucentral, vexa cumpridos os seus
pación alternativa á que se refire
obxectivos trazados agora hai
Regueira é a Comisión que consdezasete meses de eliminación
total desa peaxe e severa rebaitituiu Manuel Fraga e á que se
sumaron os alcaldes da Coruña e
xa da de Pontevedra. Porén,
comarca e Vigo e comarca. Esta
non desbota completamente
Comisión tratará de negociar co
que·suceda o que aconteceu co
Ministério de Fomento maiores
treito de Rande a Puxeiros anrebaixas nas peaxes cando non . tes das últimas eleicións munici-

pais, que despois do Governo
central anunciar que ia abrir o
treito pero rebaixado, na campaña eleitoral suprimiu calquer pagamento. A este respeito, Sérxio Regueira afirmou que "non
nos importaria celebrar unha
festa en lugar dunha manifestación o vindeiro 19 de Febreiro".
A Plataforma tamén descalificou a medida coa que acompañou o Governo central a tímida
redución de peaxes, como foi a
ampliación da concesión de explotación da autoestrada en 25
anos máis para sufragar a perda de ingresos e a construción
dos dous treitos por construir.
"O tramo de Vigo a Pontevedra
está máis que amortizado", subliñou Regueira. •
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MITE, Mercado da Información e das Telecomunicació11s,
•
a sua oportunidade para coñece-las novas tecnoloxias gue
G)
as empresas aplicarán no secul-o XXI.
Dirixido a PEMES, técnicos e ndealers", operadores e productore-s, - - _G)
empresas de servicios e deseño e todo profesional que queira
mante-la súa competit!vidade. A~héguese ós últimos ~~an~es
en informática e tel-e-comun1cacións da Socied4:Qe'"""d-a=ftS
Información, en MITE 280_0
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Oalcalde de Sada négalle á oposi~ió~ loc~is, ~e~onu~lJocumeñfación · ~par-tigPación no-s-órganos col-exiados

'Vota a Moncho, pafo ~sac1...,r-rta do escurantismo que prémia
nas prospostas populares é a
- construción dunha urbanización
e dun novo porto deportivo, para
mil atraques, entre as praias de
Morazón e Amela, na parróquia
de Carnoedo. Unha inciativa
pantasma, que tanto o alcalde
- como o concelleiro de Urbanismo afirman descoñecer. "Haberá que perguntarlle ao Banco
Pastor", afirma Mancho. Pero,
pésie a negativa do concello
municipal de informar do estado
actual do proxecto, o certo é
que no 1992 a Consellaria aprobou a Declaración de Impacto
Ambiental e que no Paseo Maritimo extivo exposto o plano.

-0. P. BERGANT~ÑOS

Ramón Rodríguez Árias, máis
coñecido como Mancho o da
farmácia, leva vinte anos rexentando a alcaldia de Sada.
Detrás da extravagáncia dos
lemas cos que adoita apresentarse ás eleicións -o último,
como candidato ao Senado, é
Vota a Mancho, para sadanor- ·
agáchase un edil que negaos
direitos da oposición e utiliza
o Concello de forma autocrática e patrimonialista para aprobar desfeitas urbanísticas,
atentar contra o galego ou favorecer económicamente aos
_
séus. A oposición denúncia
_
que a sua prática política non
.·
··-·ten nada que--enve-xar- á-que--le- - ·
van a cabo alcaldes como os do

=
-

Outras-aas eesfeitas é unha urbánización que se empezou a
levantar, odia despois das muPoi-riño, Ponteareas ou Dozón.
nicipais, no humedal das Brañas. As lagoas, que están situaHai oito anos aparecia nos carteis
das a excasamente cinco minucoa frase Vota a Mancho, tu ya
tos do centro da vila, aparecen
sabes e nas últimas municipais
mencionadas nunha guia editaencabezaba a lista do PP coa fraRamón Rodriguez: Árias, Alcalde di;Sada.
d a polo concello, dentro do
se Vota a Mancho, es mucho. Leapartado de recuperación do
mas que inéluso poden resultar
ción. Pero nun pleno extraordio_ádas comisións tamén é por norecosistema. No texto destácase
simpáticos, pero ~ue promocionan
rio do mes de Decembro, ·o PP
ma irregular, e as prnpostas
o seu valor ecolóxico e paisaxísa un Rodríguez Arias que despre:.
votou en contra, nove c.oncell~i
dos conc~ll~iros da opo~ición
tico, propício para o desenvolviza e non recoñece os direitos dos
ros frente a oito: catre
EdeG,
topan co rodiño dos nove c-onmento da fauna e da flora autócconcelleiros da oposición. Négatres do PSOE e un do BNG.
celleiros do PP. "Irnos pasar a
tona. Na prática, o alcalde, Ionlles os mínimos de asisténcia ao
- votación", é sen dúvida ffrexe .de convertelas nun referente
seu traballo, como acceso á docuOs membros da oposición famén
trouxo máis repetido polo alcal- · comarcal, nunca amosou espementación, locais, teléfono, particiestán vetados no Padroado-Mblni,...- ~ aenos plenos. Un easo- esp-e:.
cial queréncia por elas e nas
pación en órganos colexiados e
cial é o do .urbanismo, "As
suas beiras acumúlanse, lavacipal da Cultura, que preside o alintervención no Padroado da Culcalde e que manexa unha partida ~-Obras comezan a execurarse - doras retretes e neumáticos
tura e na emisora de rádio municisen estar aprobada a licéneia _ entre ~utros refugallos.
'
presupostária de 64 millóns, e
pal. A sua atitude Joi denúnciada
de obra"~ explica eartos Sabio, -~-nas mesas de contratación.-Tamno mes de Xaneiro no Parlamento
PO!JCO participan na rádio municiconcelleim do BNG. Foi o que
Un dos construtores implicados
através dunha moción asinada popal que actua como autofalante
aconteceu, por. exer_nplo, co_s
na urbanización parcial das Bralo BNG, EdeG e PSOE.
do Govemo municipal e na que o
apartamentos ,na prara ?e Verñas é Xosé Fernández, que foi
alcalde despontacomo xomalista,
gue dos que e responsab_el un - tenente alcalde durante vinta
A oposición tiña apresentado unhistoriador e economista, entre· cons,truc!or _coñeci_do como O
anos. Fernández, non tivo repaha queixa ante o Valedqr do PaPene, conec1do amigo do alcalros en explicar diante da oposivo por este motivo. No primeiro· outras facetas. Até son negqgos
de-. O estudo de detalle apro.ción que abandoaba o Governo
como membros da Cor-poración
pleno ordinário, despois das mubouse no _ple!lo unha vez quemunicipal para poder acrecentar
nun bando editado pola alcaldia
nicipais, Mancho prometeu que,
que inclue unha foto na que só fixa estaban fe1tos. O alcalde rea sua actividade como construco segundo andar do Concello,
tírese a esta irregularidade mator en Sada sen estar vinculado
guran os concelleiros do PP.
até entón fogar do secretário
nifesta, como "axilidade na
directamente ao Concello. A di-home de partido, que actua co- Irregularidades
xestión".
feréncia do que acontece ces
mo un concelleiro popular máis e
que· non ten reparos á hora de
membros en minoría da Corpono urbanismo
Un dos proxectos quemáis preración, segue tendo cópia das
· depurar as actas- ia albergar os
O funcionamento dos plenos e
ocupa á oposición e que dá conchaves da Casa Consistorial.•
locais para os grupos da .oposi-

ae

,Seis millóns d~ pesetas para normalización lingüística
foi acompañada coa edición de
Nunha sesión extraordinária, a
dos seus membros. Algo que se
Com,isión de Governo aprobou , carteis, tríptic9s, camisetas, gonegou a facér no caso da perda
solicitar á Consellaria de Xustirras e letreiros informativos. Na
do poeta Uxio Novoneira ou do
za, · interior e Relacións Laborais
guia utilíza~e o galego na .capa
polígrafo Antón Fraguas
unha subvención de máis de ' 6
para apresentar Sada como ''te-.
millóns de pesetas para a orgarraza ó mar", pero, no seu inteSubas espectaculares nización de campañas ca obrior, a comunicación estabelécede soldos
se en castelán, francés e inglés,
xecto de lograr a normalización
pero non o galega. Na axenda,
lingüística no concello. Unha soSe por algo se caracterizan os
as ruas e lugares seguen denolictude loáb~I, p~ro extraña nun
orzamentos do Concello de Sa'"
concello. no que galega non
minándose, pésie a suposta norda para o ano 2QOO é polas suexiste na documentación admi- . malización, como avenida de/ - ·bas de soldo que benefícian
nistrativa, nos bandos, na Rádio
Puerto, del Generalísimo ou de
aos. concelleiros do PP e funcip/a. Playa. Ao tempo, namentres nários benqu~ridos polo alcalqe.
municipal, nos anúncios publicitários e no que se segue a deneste rueiro seguen se modificarMancho incrementa o seu salaturpar a topon,ímia. Asi, por
se os nomes das ruas que gaban
rio nun 40% pasando a cobrar
exemplo, parróquias como Amea ditadura, o alcalde négase a
máis de setecentas mil pesetas
recoñecer o 2000 ·como Ano
xeiral aparecen mencionadas
ao .mes. A partida de altos carreiteradamente como Amejeral
gos pasa de 17 millóns a 35, é
Castelao e adicarlle unha placa a
e A Coruña ·segue a ser "La CoAlexandre Bóveda, porque "non
dicer sube nun 108, 79%. O paruña", no material que se leva a
ten nengunha relación coa vila".
gamento ao denominado "persoimprenta e nos carimbos.
al de confianza", co que se pre0 castelán tamén foi o idioma
sume que o alcalde vai pagar
Para xustificar a subvención, o
que Mancho utilizou para amoaos traballadores que coidan a
alcalde explica que se confecciosar as suas condoléncias como
sua imaxe, pasa de tres millóns
nou un plano do roteiro en galealcalde, e con cargo aos orzae médio a oito. Asi, por exemplo,
go e que se fixo unha guia turístimentas do concello, á família de
o salário do director da emisora
".·,<;a !ªft~én._no idi9m~q),~9p~io,..1que,,r, Jr9i:i_9_o po~o t~l,e,q,~m;ento,,dun ,, .... o.1!JOtC.iRailflP~~ro9mii~~Aº.- ~9%.

A oferta de pastos de traballo,
tampouco podia deixar de beneficiar a família do próprio alcalde. Como mostra, un sobriño está empregado no Centro
de Formación Ocupacional, un
tillo na contlata de auga, da
que tamén cobra salário o concellei ro de festas, que a sua
vez ten o filio na contrata de
recollida de lixo. Tampouco é
raro ver aos interventores eleitorai s do PP ocupados polo
concello.
No novo governo entrou como
número 3 un destacado activista do PP, que, previamente
estivo colocado no mostrador
da Oficina Municipal de Xuventude. Agora é concelleiro
de Cultura, Xuventu·de e Deportes, antes, nas excursións
organizadas desde o concello,
n.on tiña reparos erí pedir aes
participantes o v.oto para o PP
desde o micrófono do autobus. • , , , • ,, ,

Cultura exixe a un amigo
de Fraga que devolva as
- axudas ao seu balneário
A Consellaria de Cultura exixiu ao dono do balneário do
Íncio que devolva 46 millóns
de pesetas concedidos pala
Administración autonómica
para a sua reconstrución. O
proprietário do balneário é
Aladino Barros, un tratante
de terras que se gaba da
sua amizade con Manuel
Fraga e quen tamén está relacionado co negócio da instalación de parques eólicos
en várias zonas de Galiza. A
subvención concedida por
Cultura fora denunciaba no
pasado pero a Consellaria
eludiu até agora exixir a devolución dos cartas. A obra
incumpria vários preceptos
legais e non estaba a desenvolverse.+

AXunta impede a Bueu
sair da Rede Natura
A tentativa do Concello de
Bueu de excluir o litoral
de Beluso da Rede Natura
2000 foi descartada pola
Xunta, xa que o nível de
protección que oferece
esta Rede é moi
beneficioso para as zonas
incluidas na mesma. O PP
local pretende esta exclusión polas implicacións
urbanísticas no entorno
de cabo Udra, un paraxe
meio ambiental e xeolóxico de grande interese. Un
grupo de proprietários do
cabo Udra pretenden que
non haxa protección para
que os seus terrees non
perdan valor. Esta
situación aproveitouna o
PP antes das últimas eleiclóns munlclpals e
promoveu unha sérle de
moblllzaclóns contra o
governo local do BNG que
acabaron custando aos
nacionalistas perder as
elelclóns. Agora Intereses
eleltorals do PP lévano a
manter a mesma postura
e a enfrentarse coa
Xunta.+

Oplano de reciclaxe do
Barbanza máis rendíbel
que O de 5oGAMA
O plano de resfduos que
veñen de pór en marcha vários concellos do Barbanza
(Brión, Lousame, A Póvoa
do Caramiñal, Porto do
Son, Rianxo, Noia e Camota) será máis rendíbel para
os concellos que o da
Sociedade Galega de Meio
Ambiente, Sogama, e oferecerá máis servizos. O proxecto foi deseñado por Enxeñeria Lagares e a sua realización foi adxudicada á
Fomento de Construcións
de Contratas. A Unión
Europea contribue con 360
millóns dos 1.900 millóns
de pesetas que custará o
plano nos seus vinte anos
de vixéncia prevista. A empacadora de Sogama n.o
Barbanza provocara impar" ~ ....tÉ1(lt~s prqtest~s. yi~iñais. •
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co padre Silva
MANuELCAO

Nos meios de comunicación está a aparecer unha polémica a
conto dun proxecto para construir en terrees que foron de
Bemposta un novo estádio de futbol para a cidade de Ourense. No lugar que ocupa o actual F.stádio do Couto construiríanse edificios oficiais e vivencias e trasladariase á zona da Ci~
dade dos Muchachos a instalación deportiva, aparte doutros
proxectos que non é o lugar enumerar aquL Os xestores de
Bemposta alegan que non é posíbel construír un camPc de
futbol en terrees que foron cedidos, no seu momento e por
razóns que non é do caso comentar, coa cláusula de que se
foran urbanizados seria para a construción de vivendas sociais. Diante de todo isto, a Xunta e os capataces do caciquis-mo Local están a actuar con inquina e prepoténcia inusuais
nun país democrático presionando sobre o terreo ao Padre
Silva e aos nenos de Bemposta e nos despachos mediante denúncias e inspeccións extemporáneas e impulsadas ad hoc
cunha oportunidade e eficácia surprendente nunha Admi~
nistración Autonómica que se caracteriza basicamente pala
inacción e a parálise escrutural na inspección e control.
En primeiro lugar, resulta discutíbel todo un proxecto que
ten como obxectivo básico construír por construír uns equipamentos que non han ser rendibilizados e que s6 servirán
para alimentar a rede clientelar de construtores, especuladores e acompañantes colaterais. Baste o dado, de que o F.stádio
do Couto foi remodelado hai pouco, case nunca se enche estando no centro da cidade, non é previsíbel que o C.D. Ourense suba até a Primeira División, a cidade e a província ~
tá nunha regresión demográfica galloupante e a actividade
económica é escasa e sen trazas de mellorar coas políticas dos
estrategas actuais. Non é doado captar a qué lle tiran os asignadores de diñeiro público pretendendo facer casas onde a
demanda irá cada vez a menos, construír un campo de futbol
nas aforas cando a penas hai mozos ou máis edificios públicos
para máis funcionários cooptados segundo o admirado método de selección autóctono. T rátase de gastar por gastar activando o ciclo da construción, despois pediranse fundos para
conectar o campo de futool, etc; é dicer un modelo de "economía produtiva" amplamente experimentado e con grandes
rendementos eleitorais a curto prazo.

Os traballadores de AsTAHO levan tempo manifestandose pora lograr unha saída para a empresa, 'mentres que o Govemo trata de
que pechen ou se fusione coa Bazán.
-A. PANARO / Arquivo

Piqué anúncia que asolución pasa pola integración do estaleiro en Bazán

Os traballaclores de AsTANO ~n
un pedwindefinida-na]Gtt0r
-0-P.C.

'O conflito
entre Xunta
e Padre Silva é
un episódio máis
da longa desputa
entre as
iniciativas da
sociedade civil e o
govemo galega"
En segundo lugar, chama a atención a auséncia de dúbidas
e contradicións no seo do PP galego e provincial á hora de
enfrontarse a unha figura da sociedade civil ourensana que
se pode presentar con honra en calquer sítio -unha das
poucas, por certcr- e que deberla ser mimada, sobre todo,
polas institucións públicas. A laboura do Padre Silva deberla ser un exemplo para os serviros sociais da Xunta que con
moitos máis recursos materiais e financeiros subordinan a
dotación e prestación dos mesmos á oportunidade política e
ás prioridades eleitorais do próprio grupo de poder partidário. Probabelmente, a clave determinante do lanzamento
dunha campaña de acoso e derribo contra a Cidade dos Mu~
chachos e o Padre Silva debe radicar na liberdade de opinión e actuación que incorpora esta iniciativa e no exemplo negativo que pode supofier diante dunha cidadania que
se ve impelida e abrigada ao submetirnento total <liante dos ·
capataces do caciquismo local e provincial. Os correctores
e contrapesos.necesários que existen e consolidan toda democracia _apenas existen nunha Galiza interior dezmada e
case destruida por unha elite parasitária e corrupta que se
resiste a moner xa en pleno século XXL
Finalmente, o confuto entre Xunta e Padre Silva é un episódio
máis da longa tirapuxa entre as iniciativas da sociedade civil e
o govemo galego. O modelo de partido único parece requerir
unha sociedade encadrada cuasi militarmente sen concesións
a actos de rebeldia ou indisciplina social e eleitoral dos consi~
derados anteriormente aditos. +

Sobre Astano cérnese a ameaza de peche. A falla de carga
de traballo e a auséncia de
novos contratos á vista colocan ao estaleiro ferrolán nunha situación crítica e con el ás
compañias auxiliares e a toda
a comarca. O ministro de lndústria en funcións, Josep Piqué, facia o anúncio de que
haberá novos contratos, polo
momento pantasmas, e que a
SEPI aposta pola integración
en Bazán e por deixar aparcad o o proceso de privatizacións. Sen embargo, esta
integración só afectarla á tactoria de Astilleros Españoles
en Cádiz. Entrementres, o -comité de E~presa ten anun~ia
do un peche indefinido desde este Xoves, 17 de Febreiro.

públicos no ano 1998, dentro do
plano de competitividade .. .:Cartos que, por outra banda, poderian ter que ser develtes á UE.:--

dábas~IJe romo soluQ!ón de futu-

ro a . .s1m_ifltegracióri n~1actoria
Bazán-:-Sen '0mbargo,- o presideAte de ~~ooeHe-C-onsultivo de
Privatizacións,- Luis Gandir,
anun~-aDa o pasaee~artes, 15
de Febreiry~a-fusiOn de Bazán con 'AstillerfJs Espanfí/.es "só
afectará á factoría de Cádiz".

Segundo o conselleiro, -a sua
presenza na reunión- da Comisión centróuse en transládar "a
importáncia que o asunto ten
para Galiza" e
·
non en tentar de
p=ara-6amir, esta
mudar a situación
Comité ·
~- _~ntegración "pona que se atopa
-~ ~ Cfer:iaxerar unhas
de Empresa de-_::_-~sinérxias mQi poo estaleiro. Unha
situ-ación que o
- -=si;ti-v-a-s- para a
STANO COmez~ptér:Qiia Bazán",
coloca na marxinalidade por re-o p- asado Luns~ - =-no-ca-s_o de- Cáceber créditos
diz, estateiro polo
que, - segundo
un_pecbe- 9u.e_se é!Q.Q.Sta
consta na denúnd" ~ . d
~ _
desde o-governo.
cia: cursaoa polo
tarlO 8 1Z:. -=--Pero..que só coloFundo Monetário
h cacia-nunha difícil
Internacional
O~aS,
. s~tuaeión a esta
(FMI) e o Banco
nue este Xoves__ empresa pú~lica
Mundial
(BM)
'"f ...
- se-::tamén se mteO futuro de Astano non se deciateñtan contra o
pasa a set
~raban as factod e nen ho cong.r eso nen no
; d
nas-d.e Cartaxedi reito á libre
líl 8 IntuO.
- na e Ferro!.
cómpeténcia canparlamento galego. Pola contra, a discriminación que sofre - do ten proibido
o estaleiro d~cídese nos órga- · competir libreDiste xeíto, conos de dirección da UE e aí é mente no merca-- iírmase · novaonde deberian xogar un papel
do ao non poder construir barm"en_te que AstanO:Jlon entra
fundamental ambas administracos.
dentro dos lanos -do governo
ao- PP e que-o- se-u homónimo
cións. De feito, foi a Comisión
quen decidiu que -non podia reSituación de quebra
galego tampouco- está disposto
cebar axudas en forma de créa loitar pota saa continuidade,
ditos fiscais, porque teoricaAlén aa·situación de-quebra téctal e e-orno =se vma= oñendo -áe
mente atentan contra o direito á nica na que se atopa e da discrinianifesto 005 -Planos de r-0strulibre competéncia, e ·onde se
minación ao que se ve submeti- _turación re.c·entemente aprobadecidiu prorrogar a proibición -da~a factoria, Xosé E>íaz, depu- -dos, qae oeí~n a saa prantilla
que pesa sobre a factoría de tado do BNG no parlamento gabaixo ml.!fl!11.~s._
construir buques.
- - lege ~engade ófffro elemento de
discriminación que parte do próO Comité _de Empresa de AstaPor iso; resulta paradóxico que
prio governo central. Segundo
no comezou o pasado Luns 14
mentres o futuro do estaleiro feDíaz, a SEPI mércase a si mesde Febreiro ua_peche diário de
rrolán se debate entre a contima-estaleiros como-- o de Cád1z 12 horas, -qüe-este Xoves pasa a
·nuidade e o peche, o novo conou Juliana en Astúrias, nun inser indefinido, até -que non se
selleiro de lndústria, Xoán Re- tento de garantir a sua continuiconfiFmerrnovos coRtratos que
dríguez Yuste, só asistira en
dade, cando xa eran públicos, e garantan a sua carga de trabaBruxelas a unha reünión para
deixa a Astano á deriva.
~llo. rnste xeito, comeza unha nofalar dos 18.451 millóns de peva série de accións através das
setas ·en créditos fiscais que se
Ademais, tanto desde a adminisque se pretende rematar coa in. '- Ues ·com3eeteroA aos-iestaleiros '-' -1racién •centrat eomo-da·-galega-·"-'t-"Certe-za·ao futuro da empresa.•
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ACIG apresenta un informe que confirma amasiva proletari?ación

Un de cada tres contratos · ;·

de traballo asinados na Galiza é·. precário
Ao tempo que desee a povoación activa e máis a ocupada,
as condicións de traballo son
cada vez máis precárias na
·Galiza. Asi o afirma un informe sobre este aspecto, apre. sentado pola Confederación
lntersindical Galega (CIG). O
crecemento da precarización
ten moito que ver coas actuais tendéncias empresariais, de ideoloxia neoliberal,
e coas leis de traballo aprobadas nos últimos anos, que
permitiron a criación das
empresas de traballo temporal e flexibilizaron os d~spidos.

tos xestionados através destas
sociedades tiveron case sempre
unha duración inferior aos seis
meses e só un de cada mil consegu,e finalmente un contrato fixo. E máis, o 49 por cento das
contratacións duran 5 dias.
Outro dos elementos máis interesantes do informe reside na pervivéncia da emigración na sociedade galega e como afecta esta
ao sistema laboral galega. As cifras talan de máis de 20.000 saídas anuais cara a Barcelona, Canárias ou Baleares, onde traballar
na construción e na hostelería,
principalmente. Este dado contrasta coa inmigración (menos de
10.000 entradas se rexistraron en
1996), etiqueta coa que, en moitas ocasións, se definen aos emigrantes retornados.

A Análise das condicións de trabal/o na Galiza procura explicar
cales son os elementos fundamentais que condicionan o tipo
de ocupación e os seus modos.
Tomando como cenário a economia galega dos últimos 23 anos,
o documento da CIG dá conta da
evolución do traballo no noso país. Unha das bases do emprego
galego actual é a proletarización
da sociedade. Se en 1978, só
habia na Galiza algo menos de
500 .000 asalariados, en 1999.,
este tipo de ocupación supón o
72,63 por cento da povoación
activa. lsto significa que actividades precapitalistas, como a agricultura de subsisténcia, foron case que abandonadas. Ademais,
tal e como explica o informe,
nesta porcentaxe non está incluída a economia sumerxida, que
funciona do mesmo xeito asalariado, pero sen contrato.

De todos os xeitos, a CIG calcula que ao redor do 1O por cento
dos asalariados carecen de contrato ou tan a sua actividade fora

Posíbeis solucións

dos circuítos legais. "Calquera
sabe que unha parte da confección e das prendas de ponto é
realizada en negro. Doutro xeito
non se pode comprender que só
traballen 22.000 persoas nesta
actividade", explica a análise.
Máis do 50 por cento dos traballadores por canta allea teñeh un
contrato precário ou están no paro. Máis do 33 por cento teñen un
contrato temporal. Esta situación
agrávase no rural e nas vilas, onde aumenta esta porcentaxe. Cü-

riosamente, contra o que normalmente se pensa, nos pequenos
núcleos de povoación tamén domina o sector dos asalariados por
riba dos autónomos. A precariza:
ción é un problema que vai en aumento. Mália que no sector privado asínanse case duas veces
máis contratos temporais ca no
público, neste último multiplicáronse por dous na última década.
A situación viuse agravada lago
da implantación das empresas
de traballo temporal. Os contra-

A CIG avoga por implantar várias
medidas correctoras que permitan impedir a xeralización do traballo precário. Para este sindicato, debe ser a Administración ,
tanto galega como española,
quen dirixa unha política de emprego eficaz que remédie a situación desa maioria que malvive na
inestabilidade da eventualidade
ou do desemprego. Entre as medidas apontadas, destaca o pedimento de medidas que revitalicen
a economía produtiva, a máis
abandonada da Galiza; a adopción da Renda básica para evitar
a marxinalidade dos parados; a
eliminación das empresas de traballo temporal, a diminución da
xomada laboral a 35 horas e políticas de protección social ás clases máis desfavorecidas.•

"#ii*lwi!MS

Un crash erlcuberto
A esaxerada publicidade dada aos prezos máximos obtidos por Telefónica, Terra e o BBVA nas bolsas españolas tentar agachar unha
da5 crises bursátiles máis graves dos últimos
anos no Estado español.
O feíto é que mentres os devanditos valores
medran coma a espuma, a maior parte dos valores de primeira.fila que se cotizan nas bolsas
e,spañolas soportan caidas no prezo das suas
accións pola orde do 50% en promédio nos
últimos doce meses. En certos círculos financeiros cunde a preocupación polo que xa denominan crash encuberto, variedade cataclísmica bursátil que non se expresa de maneira
violenta á baixa, senón como un retroceso
paulatino e constante dos valores cotizados. O
feíto de que a imensa maioria dos valores que
forman o indicador IBEX teñan baixas acumuladas nun ano perto do 50% constitue un
crash en toda regra, segundo rezan os manuais.
E o feito de que ·u nha situación tan grave poda
ser encuberta polas manipulacións informativas
demonstra, primeiro, que a información bursá~
til que se difunde nos meios de comunicación
está totalmente manipulada; segundo, que os
organismos reguladores son cómplices destas
operacións e terceiro, que os índices bursátiles
non reflicten a realidade real do mercado.

. situación do mercado bursátil é boiante. Pero
xa sabemos que non é asi. O que sucede é que
T eléfonica, T erra e BBVA veñen tirando do
IBEX desde hai 45 dias. A suba do índice ven
sendo monopolizada
por Telefónica e os seus
satélites, que son praticamente os valores que
copan máis do 75% das
operacións diárias. Deste xeito as espectaculares subas destos valores
compensan as sistemáticas caidas da imensa
maioria dos outros valores (son 31 empresas)
que se cotizan no IBEX.
De non ser por estos
valores, o IBEX estaría
en perdas.

A explicación a todo
en cón t rase na an álise
das empresas do Gru po T elefónica. T elefó. n ica é prop ie t ária de
diários e revistas económicas (entre eles o
influ in te Financial Times), unha cadena de
televisión, canales dixi tais e plataformas
dixitais, e do chamado
Grupo Recoletos. Todo ese imenso poder
para manipular, movilizar opinión e distor,
sionar a realidade é dirixido cun rigor e disciplina dignos de mellor causa para favorecer os interese das empresas do grupo.
'

'O
feito de que
.
. .

a 1mensa ma1ona
dos valores que forman
o indicador IBEX teñan
baixas acumuladas
nun ano perto do 50%
·constitue un crash"

Esto significa que a distorsión dos instrumentos de medición do
mercado é absoluta. De tal xeito que o feito
de que o IBEX esté en máximos non significa
en absoluto que o mercado esté en alza, xa
que a realidade é que a bolsa está caendo.
A monstruosidade é de tal magnitude que

T erra medra espectacularmente desde hai caO caso do IBEX é todo un exemplo desto último que detimos. De guiar-se polo IBEX, a

anos. T erra vende fume , expectativas. Ademais é tamén de medo a capacidade que ten
o Grupo T elefón ica para xen erar fluxos de
capital de cara os seus valores.

se dous meses cando os números da empresa
sinalan que dará perdas nos próximos tres

O máis grave é que todo es.e poder acaba de
xuntar-se co grande capitoste da banca: BBV A. O poder financeiro adquire dimensións
de oligarquia con imensas ramificacións mediáticas e pon-se á orde do poder político de
Aznar ...Que o demo nos colla confesados ... +

Santa Bárbara
irá á folga
se se privatiza
O desvío a empresas
privadas de pedidos de
armamento orixinariamente
destinados á factoria
coruñesa da Empresa
Nacional Santa Bárbara fai
que os seus traballadores
teman un plano de
marxinación que
pretendería pechar a
factoria coruñesa para
despois proceder á sua
privatización. Os desvios
de pedidos aos que por leí
está abrigado o Exército,
levou aos traballadores a
pór o caso en coñecimento
do fiscal. O cadro de
persoal tamén anunciou
que acudirá á folga no caso
de que se produza a
privatización . A tentación
da privatización obedece a
que a empresa coruñesa
ten terreos de grande valor
urbanístico sobre os que
hai intereses
especulativos. •

Os soldos medraron
menos que a inflación
Durante 1999 a inflación
en Galiza foi do 3,2% (no
conxunto do Estado a
alza do IPC foi do 2,9%),
pero os saldos
unicamente subiron un
2,47%, o que indica unha
perda de poder
adquisitivo que se
sumaba ao perdido o ano
anterior. O empeño da
Administración,
empresários e
economistas llberais por
pedir moderación salarial
para controlar a Inflación
só está dando como
resultado o obxectlvo de
aumentar os beneffclos
das empresas, pero non o
de manter o nfvel salarial
galego e molto menos o
de tratar de aproxlmalo á
média estatal. Ademals,
só o 29% dos convénios
colectivos pactados
conteñen unha cláusula
de revisión salarial se a
inflación desbordaba,
como asi sucedeu, as
previsións inicials do
Governo.+

O Estado español
saneara
#

AeroHñasArxenflnas
O papel da Sociedade
Estatal de Participacións
lndustriais, SEPI, é, a cada,
máis misterioso. Mentres
nega axudas para os
estaleiros públicos, non
escatima un peso para as
eléctricas (vai darlle un
billón de pesetas se a Unión
Europa non o impede) e
mesmo chega a financiar a
empresas estranxeiras
como Aeroliñas Arxentinas,
unha aventureira
adquisición de lbéria que xa
custou 200.000 millóns de
pesetas ao Estado e.spañol
e que agora vai custar
outros 12.000 máis. O
Estado non aclarou que
pretende co'!.!:!.sta
operación.+
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FOLGAS·
CON NOVOS PROTAGONISTAS

,_-_

MAN'yELMERA
Sona o teléfono e pásanme a chamada
dun xornalista. Pergúntame pola evolu,
ción da conflitividade laboral, indícame
que, segundo os dados (que el ten) houbo
moitas máis folgas na primeira meta,de da
década dos 90 que na segunda. Dlgolle
que esta é unha verdade a médias, xa que
en 1999 houbo unha recuperación da
mobilización dos traballadores na nego,
ciación cofectiva e que se reflectiu nas
xornadas de folga e o número de participantes. Fálolle de dados, por exemplo
que en só os primeiros nove meses de
1999 houbo 114.000 xomadas de folga
fronte ás 35.300 de todo o ano 1998, e
ademais no último trimestre aumentaron
os paros (auxiliares do naval e comércio
de alimentación, en Pontevedra, etc).
Claro que esta conflitividade está moi
por baixo do ano 1991 ou 1994, e non digam s de 1984, pero todo aponta a que
hai unha modificación da tendenza. Ademais, daquela fixéronse importantes folgas xerais e, desde hai anos, unha parte
do sindicalismo fuxe de calquer resposta
globalizada, asumindo a sua incapacidade
para acadar avances no marco laboral, só
xestiona o recuar e as contrarreformas Ja,
borais.
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Nota: 1999 só de Xaneiro a Setembro, dados do Ministerio de Trabajo.

· o.,dér.o.nse...as xomadas de Jaita- de 19-78

(convocadas en solitário polo--=-Tfacfonalis,
mo), e en 1984 fixéronse tres -pares xemis
(o primeiro convocado só pola~TG). Es,
taremos no mesmo camiño? Nunha xeira
de recuperación do movimento ...QÓieiro ga,
~~?
-

(que sempre se considerou a máis combatí~
va) é agora máis complexa e ámplia, e se se
quer, cunha maior participación feminina e
cunha menor consideración social. F.stamos
de novo antes da Revolución Rusa, se te,
mos en canta os aspectos sociolóxicos.

Indo á cerna do tema, hai ou non unha
queda das mobiliza,
cións 7 E tá o moví,
mento obreiro derr ta,
do? esde hai duas dé,
cada , co infcio desea
nova revolución tec,
nolóxica e da queda
dos países do socialismo real, non son pou,
cos os filósofos e técni,
cos do capitalismo en
todas as suas formas
(autoritário, populista
ou socialdemócrata)
que deron por morta a
clase obreira, mesmo
teorizaron de que xa
non quedaban máis
que restos do operário
manual tradicional.
Acertaron sobre que se
deron grandes modifi,
cacións dentro dos
asalariados; mesmo
que hai unha maior
fragmentación e min,
guaran moito os gran,
des centros de produ,
ción. Mais, os operá,
rios manuais seguen a ser a imensa maioria,
houbo un medre importante da clase obrei,
ra en todo o mundo, e hai unha maior ex,
plotación. Hoxe, os obreiros manuais son,
ademais dos operários ben pagos de despois
da lI Guerra Mundial que comandan unha
máquina, tamén: limpadores, transportis,
tas, celadores, etc. A clase obreira manual

V examos a situación na Galiza, un país xe,
ograficarnente central
pero periférico nas
suas relacións econó,
micas e políticas. lsto
de periférico é un no,
vo termo para chamar
á dependenza e colo,
nización, pero vale,
tamén o emprego sen
medo para que non
digan que un non se
renovou na linguaxe.
No noso país medrou
a povoación asalariada ao mesmo tempo
que minguaba o nú;
mero de autónomos. E
certo que o número de
traballadores con contrato indefinido segue
senda o mesmo e que
este aumento fíxose
en base a eventuais e
parados. Pero a clase
obreira é hoxe, un 77
% do total das persoas
activas! Alguns dician
que esta perda de peso
das grandes factorías e
do traballo fixo ia liquidar o movimento
sindical. Perante uns anos caiu a conflitivi,
dade ou foi defensiva (evitar o peche dun,
ha empresa, etc) pero a medida que mello,
rou a situación económica e houbo máis
emprego, a loita sindical recuperouse. lsto
foi o que se amosou en 1999 con moita for,
za na negociación colectiva.

Manifestación dos troballadores de

'Albiscamos unha
mudanza de tendenza
na capacidade de
mobilización na base
da clase traballadora,
que dependerá, para se
consolidar, de que se
manteña o medre da
economia e a xeración
de emprego"

¡

Outro dado a ter en canta: o nacionalismo
foi en todos estes conflitos o~smdrcalismo
de referéncia, tanto despó1:s.:aa-morte ~c(e
Franco como hoxe. Lembrnmes, q_ue sobre
estes alicerces e un movünente=ebretro cur,

ano

Ao día seguinte sae a análise, ocupa toda
unha páxina nun xomal galega de grande
tirada, e vexo que os meus argumentos non
valeron de ren, xa que todo leva a demostrar que o sindicalismo das mobilizacións
xerais (aquelas que xeran máis conciéncia
de clase) está derrotado ... que agora son
outros os xeitos de facer as causas, á uame,
ricana", na protesta de empresa e sector
(moitas veces isto non illa o conflito e de,
bilita a resposta?) .. . "despois de todo hai
máis diálogo, menos despidos (esquece a
precariedade) e unha mellar situación eco,
nómica" (ulo o aumento da desigualdade?).
Pensaba eu no contente que escaria Rami,
lo ... e mesmo algun burócrata sindical, e
quedábame co interrogante de, será tan
partidista e clasista a prensa? Será unha
po tura do xomalista?

~

poden ser a vangarda sindi~l::J.Jr dado,
n~ folgas de 1999 o nú~~ro - e-Eliás-de-J2a~
ro por cada participante foúfeú,6-~~lje
,- 'en calquer outro ano!, mesmo-n~períooe
de máis pulo sindical. Non forotLPQLtantG
Il!uxicas que se deron por cas-tla11ctac;le_,se,
~ _nón produto dun moyi_rp.e~t"Q;:"qy~_-roadú'fe,
ceu nos últimos años, e:cipai:Oé ellúonear;
se éoa patronal en loicas d~e nas_q1ie....:..a
uñidade pola base resufülfülli áfuental. Af..
go que ten un símil no n.0~ís,canrura
finais da década dos 70, o ~qlierr~r-metaí,
transporte e constrnción deron gr@(les tei,
tas e sairon delas "iilorfal:iao&omo agora).

XORNADAS DE FOLG
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Ge.ro'*" no Porriño o Mércores pasado, dia 1O.

A.N.T.

Hoxe un sector da clase obreira, o máis es,
magado, quer participar dos grandes benefí,
cios das empresas, que saben que foron aca,
dados co seu esforzo, con ritmos de traballo
moi inte~ e salários baixos. Neste marco
déronse no último ano várias folgas que
marcan unha nova tendenza no ámbito
sindical. Unha conflitividade que tivo co,
mo participantes principais a actividades
cunha grande eventualidade (auxiliares do
naval, comércio, alimentación, transporte,
construción). Esta é a maior novidade!
Que mesmo os sectores rnáis precarizados

Ainda é moi cedo para botar as campás ao
vento, mais podemos al~caf milla .iñu~
za de tendenza na capacidaQi:" de ~obiliza,
ción na base da clase traballadorc.l, que áe,
penderá, para se consolidar,_de que_se mlli}'
teña o medre da economia e a xeración de
emprego, asi corno de que as org~üzacións
sindicais estexan á altura dos noves fem,
pos. Compre que o sindicalismo reduza a
sua escesiva dependenza das grandes fact€J,
rias e do movimento obreiro maduro (qy_e
cada dia ten menos peso), e esen
g almente,
das suas opinións sobre a situacióri.:.lahPiitl..
Débese inserir a fondo nos::nüvos~secfüres
en expansión (~s máis precarizado~ecdíscfi- _
minados). Fai falla artellar o comrunto da clase obreira evit'!!ldo a sua..:fiigtj!ellt'!ción, ·
mediante propostas que IOiren contra adesregulación laboraFe os--.hillco.~alários
De todo is to depender-ª.,~rt-b-o1Em edigatque se faga unha polídca.ul"~is sociat;'llnese recupere a iniciativa, que se_atraía~ Clases
medias a unha alianza.pro.gresista,-~-de_EJ.ue=
o nacionalismo sega a ser sinónim~de es,
querda (estes non serán tamén problergas
dos partidos políticos nacionalistas1) .MANuEL MERA é presidente-da::.
C:IG
-

Mércores

O vindeiro
ás 8 do serán, presentarase
no CFIP "Valle lnclán" de
Ponteved ra a obra
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Castelao no exilio,
de Bieito alonso.
Ao a.eta, organizado _
polo Asociación Cultural
"Ma io Longo", en colaboración co
Concello de Pontevedra,__
asistirá o autor.
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Ofilólogo madrileño afirma que os galegos levan 1.000 anos loitando contra asua própria tala
J

O concello de
Alfoz
telefonea
a.os bares para
.
avisar que a
auga non e
potábel .
~

Os vertidos tóxicos non só
afectan as wnas industrializadas, senón tamén aos concellos do rural. No concello lugués de Alfoz, o pasado Xoves
IOCie Febreiro houooae cortarse o subministro de auga en
cinco parróquias: Adelán, Bacoi, O Castro, Mor e Carballido. Precis?ID.ente nesta última é onde está ubicada a empresa madereira que emitiu o
vertido dunha substáncia para
o tratamento de madeira nunha corrente que fornece a
traida municipal de augas.
Foron os mesmos viciños os
que na noite do Mércores 9
notaron a presenia tóxica e,
sen embargo, non foi cortado
o subministro .de agua até o
seguinte.medicxlia. O concello
avisou polo telefone aos estabelecimentos públicos das parróquias para que os seus responsábeis, á vez, avisaran aos
viciños. "'Unha hora despois
un funcionário do concello
distribuíu papeis de aviso, tarp.én polos estabelecimentos,
onde se podía ler, que queda
proibida a utilización da auga ·
por un imprevisto", conta Lionelo Rexes, concelleiro do
BNG en Alfoz. Os nacionalistas consideran que o xeito
máis axeimdo de avisar aos viciños é a través da megafonía
"asegurándose que non quedaba ninguén por advertir".
A confusión seguiu ainda
que o subministro da auga
foi restabelecido ás cinco da
tarde pésie a que os viciños
seguían chamando ao concello para asegurarse. No concello respostaban que nunca
houbera nengun problema,
xa que o. vertido tóxico só
afectara a unha zona moi
con~reta da parróquia de
Carballido. Ao mesmo tempo, a Rádio Galega continuaba insistindo que a auga
non podía ser utilizada.
Os ecoloxistas de Adega da
Mariña remitiron un escrito
ao concello para saber como
se detectou a contaminación,
cales foron as medidas que se
tomaron para evitar a propagación e cal é exactamente a
substáncia contaminante que
verteu a madereira. Ao mesmo tempo, os ecoloxistas sinalan que as suas adverténcias
"desgraciadamente unha vez
máis se fixeron realidade". •

•

-

Juan Ramón Loclares apc>sta por facer desaRarecer as
línguas minoritárias en benef1eio da indústria editorial
-0- CÉS~R LORENZO GIL

"O galego só segue vivo porque os seus talantes estaban
illados e eran .analfabetos";
"En Inglaterra, hai variantes
lingüísticas máis profundas
que as que existen entre o galega e o español e a ninguén
se lle ocorre pensar que están
talando algo distinto"; "nengun réxime loitou contras as
línguas periféricas. A única
fala que se eliminou por orde
administrativa foi o árabe".
on rases como estas, o fifc logo Juan Ramón Lodares foi
compoñendo o seu discurso
na apresentación do seu libro
El Paraíso políglota.
Logo de que o grupo Prisa lanzase esta obra ao mercado español, cunha promoción case
que descoñecida para un ensaio
filolóxico, o autor visitou a Galiz'á para apresentar a sua obra
no Club Faro de Vigo, co patrocínio da Conselleria de Cultura
e a colaboración da profesora
da Uníversidade de Vigo Inmaculada Anaya, Logo de que esta
docente lle dese paso á sua
conferéncia, un tércio dos asistentes abandonou o paraninfo
do Reiterado vigués, entre apupos e berros que pedían que fa·lase en inglés.
As palabras prévias de Anaya
foron unha xustificación ás teses que presiden a obra. "Accedin a apresentar esta obra porque son amiga persoal de Juan
Ramón desde a época da faculdade. Incluso nos licenciamos
xuntos". No intre de valorar o
contido do libro, a profesora universitária foi incapaz de contemporizar o seu discurso. "O libro
tenta rachar tópicos sobre a suposta persecución das línguas
minoritárias desde a Administración española. E nembargantes,
non é un libro no que se defenda o réxime franquista".

A terceira parte do aforo do Paraninfo manchOll durante a apresentación da conferénda.

cataláns de desembarazarse
dun idioma que só servia para
fechalos en si mesmos".
Fundaméntase asi unha das cla-

ves do pensamento de J. R. Lodares, o realismo lingüístico. "Para as persoas pcxfe máis a necesidade de comunicarse, de entender aos outros, que a mantenza dunha fala unida só a unha
cultura por razóns artificiais. Para
que os galegos ían querer talar
en galego se co español poden
entenderse con toda a Península
e lberoamérica? E dígoo sen ca-

er no nacionalismo español. Os
portorricanos tamén procuran talar o inglés porque saben que é
mellor falar nesta língua para
medraren na sociedade estadounidense". J. R. Lodares debería
admitir que os mallorquins talasen en alemán, danos de máis
da metade da illa.
El paraíso políglota pon en dúbida a consideración de língua
para o galego, por exemplo. O
seu autor ere que o proceso de
normalización está fundamentado na mentira dunha fala están-

A. EmE

Manoliño da Casa Alta,
o 'racista'

Acábase o Agosto no lugarello das Quimbambas. Un petécaro de rapaz anda a tarabelear cunhas avelás en território próprio, ao carón da
lgnoráncia e galego
suas escaleiras, despois de escachar unha dúcea. Polo carril da eira
baixa o garrido de Juanito, un madrileño que pasa uns días na casa
J. R. Lodares comezou a sua indunha sua tia. Saltando o escairo aparece o galorchas Xanciño. O
tervención afirmando que, por
Manoliño, que así se chama o rapaz do noso conto, non coñece ao
un lado, "existían línguas difeJuanito. Pero ao ollalo tan ben vestido e relambido, oferécelle, sen
rentes ao español só porque os
talantes de galego, basco, cata- , cavilalo sequer, duas avelás. O Xanciño, achégase a eles extendendo
a man, coa cabeza ladeada, médio engruñado, cada pé mirando para
lán e· outros vivían na completa
seu lado, coma se xa quixesen escapar, e a vista gacha: o rabo entreignoráncia, íllados do mundo por
pernas. O Manoliño tan afoute corno estivera co Juanito, bátelle unmor de seren rústicos e analfaha labazada ao Xanciño antes de deixalo chegar a eles. O Xanciño,
betos". Por outra, "os governos
moito máis grande, queda cuincando tapando os ollos co brazo da sua
de Madrid nunca se interesaron camisa con lorzas, mentres os outros dous rapaces sentan, moi amiga~
por ímpoñer o español, se fose
belmente, no mazadoiro despois de limpar a pedra ~o pano.
asi, construirían escolas moito
antes". Para o doutor en Filoloxia Hispánica, a xeralizacíón da
O pai do Manoliño, que o viu todo desde o patin, baixa e colle ao filíngua española foí unha das
llo por unha orella, perguntándolle:
·
demandas princípais do movímento obreiro, que vía na fala
-A ver; porque o fixeches?, porque o fixeches? Que che fixo a ti de
comun a -vía para facérenlles
mao o Xanciño?
fronte aos capitalistas. "Revistas
proletárias da 2ª República afir-É o fillo do caseiro ... , e ten as calzas rotas na cueira -contestou
.maban que unha das medidas
todo cheo de razón o Manoliño.
que debía tomar un governo revol ucionário era rematar coas
O Manoliño non sabia que o Xanciño era portugés, nen que o Juanito era
línguas rexionais. Admitindo que
madrileño. O Manoliño, coma os de El Ejido, non é racista, só aplica a lei
esta é unha solución extrema, o
da explotación, de pobres e ricos .. Quites coma este repítense a diário. •
certo é que houbo sempre unha
vontade de galegos, bascos e

dar, allea para os galegofalantes. "As eróílioas decimonónicas
recoñecen que os galegas preferían que Ues falasen en español, porque o consideraban algo
moi parecido ao que .eles talaban, non asi cando se dirixian a
eles, sendo de Lugo, por exemplo, en dialecto das Rías Baixas.
En Inglaterra, danse variedades
de inglés máis diferentes entre
sí que entre o galego e o español académjco".

O gasto editorial
O profesor Lodares apontou outra liña de estudo da situacíón
lingüística do Estado español.
Ao seu xuízo, todas as línguas
nacionais - agás o español-,
"mantidas artificialmente pola
vontade interesada de determinad os grupos" representa un
gasto excesivo para a cidadania. "Os editores españois son
os que menos benefícios obteñen cos libros de texto de toda
Europa. Cousa fácil de com ~
prender se se ten en conta que
o libro que se estuda en Murcia
non serve para Alacant, nen o
de Granada en Barcelona, nen
o de Silbo na Coruña". Quizá
neste ponto reside a forza mediática prestada por Prisa a Lodares. Este grupo multimédía
vén pedindo nos últimos anos
medidas homoxeneizadoras que
lle aforren custos.
O discurso do docente, ateigado
de provérbios e de profesións
de humildade, referiuse tamén
ao nacionalismo galega. "Rosalia morreu odiando o galega, os
primeiros nacionalistas, que talaban en español, non lograron
poñerse de acordo para decidir
se escribían ao xeito dos máis
vellos e íllados -sen contaminar
polo español- ou avogaban polo
portugués, como fixo Castelao.
Hoxendia nen sequer se poñen
de acmdo en eteeídit que galego
é o correcto' ~ +
1
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FEBREIRO ENTRABA EN-=--V fGOR A

DE NOME E APELIDOS E ORDE DOS MES,

MOS, QUE PERMETE GALEGUIZAR O NOME DAS PERSOAS
NACIDAS . DESPOIS DO ANO

1977,

SIMPLIFICA O TRÁMI,

TE PARA A GALEGUIZACIÓN DOS APELIDOS E PERMETE
ESCOLLER A ORDE DOS APELlDOS Á HORA DE lNSCREBER
UNHA FILLA OU UN FILLO NO REXISTO CIVIL.

PARA

A CAlXA O-e>-S .Pfp=e tIDOS
- Podedes enviar as vos~ c(;nsyltas a; A Mesa pofa
-Nonnª1.izacióh Ling\!_ística,-füía do V:ilar 68, 3º.
Apdo. 247 15705 Santiago. Telf. 981 563 885.
aJl!esanl<iYinterbook.net

A MESA

POLA NORMALIZACIÓN LINGOísT1cA E A NosA

TERRA, COA COLABORACIÓN DE GONZALO NAVAZA,
QUE ESTÁ A TRABALLAR NESTES MOMENTOS NUN PRO,
XECTO DUN DICIONÁRIO DE APELIDOS GALEGOS, ABRI,
MOS AQUI UNHA SECCIÓN, QUE HÁ CONTINUAR NAS
PRÓXIMAS SEMANAS, Á QUE PODEDES ENVIAR AS VOSAS
CONSULTAS OU DÚBIDAS SOBRE AS FORMAS DOS VOSOS

CONTRIBUIR A ASESORAR OU RESOL VER AS DÚBIDAS

APELIDOS, COMO UN PASO PRÉVIO AO TRÁMITE NO RE,

QUE NESTE TEMA POIDADES TER, NUN ACORDO ENTRE

XISTO CIVIL OU CONCELLO ONDE ESTEXAS INSCRITO.

Unha das grandes riquezas do patrimonio cultural galego é a onomástica, o tesouro dos nomes propios. Nun dos seus dous campos
principais, o da onomástica xeográfica ou toponimia, canta desde hai
anos con protección legal, o que
permitiu descontaminar de alteración s e deturpacións castelanizantes os infinitos nemes de lugar
que cobren con palabras da nasa
lingua cada recanto do país. No outro campo, o da onomástica persoal ou antroponimia, perviven aínda
os efectos dunha oficialidade que
non recoñecía dereitos á lingua galega. Con esta nova lei, que modifica algúns artigos do Código Civil e
da Leí do Rexistro Civil, ábrese unha porta legal para a recuperación
do noso patrimonio.
Pódese prever que o alcance práctico desta novidade legal será menor, e desde logo moito máis lento,
ca no caso da toponimia. En primeiro lugar porque mentres que o
topónimo galego é unha obrigación
legal derivada dun dereito colectivo, a restauración do apelido deturpado descansa na vontade do interesado: é un dereito individual.

liq~za ~omástica ·
-0- GONZALO NAVAZA
ñen vida oficial, polo que con frecuencia se perde noticia da forma
orixinaria. É certo que aínda hai familias apelidadas Otero ou Vil/ar,
poñamos por caso, que son coñecidas polos seus veciños como "os
de/do Outeiro" ou "Os de/do Vilar'',
pero a morte paulatina da sociedade campesiña tradicional acaba tamén con eses exemplos de pervivencia, e polo regular as persoas
tenden a identificarse coa forma do
seu apelido tal coma o aprenderon.
Sospeito que moitos Soto, por seguir empregando exemplos de apelidos ben comúns, levarían unha
sorpresa ao comprobaren que non
hai que remontarse moitas xeracións para dar cos antepasados
apelidados (de/do) Souto.

Casuística complexa
O texto da lei 40/1999, ademais de
talar de adecuación dos apelidos á

formización; hal apelidos que pres.e ntan variacións- a1alectais que
deben ser preservadas, e o mesmo se podería dicir de variantes
gráficas dun mesmo apelido.
Visto que cada apelido ten a súa
propia historia, unicamente se poden establecer uns criterios moi
xerais para a restauración da nasa
onomástica deturpada, pois cada
caso require un tratamento esp_ecífico. Por veces as aparencias enganan, e un ~elido como Villalnil,
por ex.amplo, que de primeiras semella conter un primeiro elemento
villa-, podería corresponder a un
topónimo idéntico Vil/ami/, variante
de Guil/amif (emparentado co primeiro elemento de Guil/erme) de
xeito que non se tratarla dunha forma deturpada, mentres que unha
restauración en *Vi/ami/ sería un
errado hipergaleguismo.

sufixo (Rodríguez, Fernández, Vázquez, Lourenzo... ), que constitúen
un grupo relativamente limitado pero moi abundante; o segundo, o
dos apelidos toponímicos, derivados dun nome de lugar (Taboada,
Outeiro, Souto, Pereira, etc.), e un
terceiro dos apelidos que foron en
orixe nomes comúns, empregados
como sobrenomes, onde cabería
distinguir varios subgrupos (alusivos a características físicas, á condición social ou oficio, etc...).

A-arde de transmisión
Interesa salientar ademais outra
dimensión da nova lei 40/1999, e
é a relativa á orde de transmisión,
presente no propio título da lei:
"Sobre nomes e apelidos e orde
dos mésmos". Sería conveniente
atender a criterios de preservación do naso patrimonio onomástico á hora de decidir esa orde.

En segundo lugar, porque nos topónimos coexistía, xunto coa forma
oficial deturpada, a forma viva popular, lexítima galega Os apelidos,
en cambio, en moitos casos s6 te-

lingua correspondente, fala tamén
de regularización, o que pode dar
lugar a interpretacións erradas.
Naturalmente, esa regularización
non significa necesariamente uni-

Unha clasificación xeral dos apelielos galeges-pode establecer tres
grandes tipos. O primeiro sería o
dos apelidos ~tronímicos, defivados dun nome de pía, con ou_ sen

Otero/ Outeiro

serodio da consolidación da forma
deturpada: ata o século XIX é habitual que nos escritos, sobre todo
nos men os fo nnais, con vivan (ás
veces nun mesmo documento Pª'
ra referirse á mesma persoa) a for,
ma oficial deturpada Otero e a
tradicional Outeiro.

lglesias/lgrexas/Da lgrexa

da Igrexa e variantes que non foron
castelanizados en de la Iglesia pasa-

Iglesias constitúe un exemplo de ape-

ron a confluír con este apelido ad,
ministrativo adquirindo un ,5 final
adventicio, ¡x>lo que unha restaura,
ción do apelido (unha adecuación
á lingua correspondente, conforme
a letra da lei) poderla optar entre
reconducilo, seguindo o camiño in,
verso, ata os apelidos tóponímicos
mencionados, ou ben· adaptalo á
forma estándar galega (Igrexas). •

~
r Lema uárez estudiou
a alteración deste ape lido (de/do
Outeiro > Otero ) en terras de So,
n eira e puxo de relevo o carácter

O pr

Segundo o censo do Catastro de
Ensenada, a mediados do XVIII os
Ouceiro e os Otero de Ga lic ia
mantiñan proporcións equilibra,
das. Hoxe é case absoluto o pred minio da forma deturpada. Só
un 1%, localizado sobre todo n a
Barcala e en Bergantiños, mantén
a forma t rad icion al O uteiro, xa
sen a preposición que presentaba
antigamente (de Outeiro, do Ou,
teiro) , h abitua l nos apelidos de
orbe e toponfmica. •

lido de im¡x>Sición administrativa, é
dicir, aplicado en casos de filiación
non recoñecida e outras circunstan,
das semellantes, para as cales a lexislación vixente aínda contempla
que o funcionario do Rexistro ¡x>ida
im¡x>ñer ao nacido apelidos "de uso
corrente". É apelido característico
do territorio galego e as áreas limítrofes, pero naceu xa coa forma cas-telá e o seu uso data de época relati,
vamente recente, ¡x>is non se rexis-tra no Catastro de Ensenada (1753),
cando na actualidade ocupa en Ga,
licia, significativamente, o lugar
duodécimo ¡x>r orde de frecuencias.
Unha parte dos apelidos to¡x>nímicos tradicionais da Eirexa, da Eirexe,

A invariabilidade tradicional, que
transmitía como primeiro apelido o
primeiro do pai e como segundo o
primeiro da nai, non ~6 disérimina-

Baamonde/Vaamonde/Bahamonde

É apelido toponúnico, derivado dun
nome de lugar idéntico, polo que na
documentación antiga aparece sem,
pre precedido de preposición (de
Baamonde). O seu foco orixinario
principal localízase na parroquia e
lugar de Baamonde, no concello lu,

ba a liña materna na transmisión,
senón que conducía á extinción
dos apelidos menos frecuentes.
Polas propias leis da combinatoria,
os apelidos máis comúns tenden a
ser cada vez máis comúns, e os
menos comúns tenden a desaparecer. No último Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas,
celebrado en Santiago, o profesor
Santamarina ironizaba sobre as
fatais consecuencias desa tendencia calculando os centos de anos
(non demasiados) que tardaríamos
os galegos en chamamos todos
Rodríguez, Fernández, Gonzá/ez,
López ou García. A posibilidade
da alteración da arde dos apelidos
permite corrixir en parte esa tendencia.
Agradezo o convite da Mesa pola
Normalización Ungüística. para responder desde A Nosa Terra a cuestións concretas relativas aos nasos
apelidos. As fontes de información
de manexo son basicamente o material de traballo do Proxecto de
Diccionario de Apelidos Galegas,
no que participo xunto con Ana l.
Boullón, da Universidade de Santiago, e Antón Palacio, da de Vigo. Co
recente falecemento do cuarto participante no proxecto, o chorado profesor Fernando Tato, perdemos
moitos de nós un grande amigo e a
onomástica galega o seu máis entusiasta e lúcido investigador.+

gués de Begonte, pero hai outros to,
pónimos iguais que tamén puideron
dar ornee a este apelido. Presenta
tres variantes gráficas: a máis común é Vaamonde (48%), seguida de
Baamonde (30%) e Bahamonde
(21 %). Ningunha das tres pode
considerarse en rigor unha forma
deturpada, ¡x>lo menos as dúas pri,
meiras. O -h- entre vocais da terceira responde a unha tendencia gráfica allea ao galega actual, de xeito
que algúns topónimos que na grafia
castelanizante presentaban ese ,h,
antihiático pérdeno na forma oficial
normalizada (*Narahío, Naraío).
Entre Vaamonde e Baamonde, a for,
ma máis etimolóxica é esta segunda,
pois topónimo do que deriva o
apelido procede do xenitivo Bada,
mund.i dun norne persoal de ornee
xermánica Badamundu.s. •

o
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OAlcalde de Vigo evári.as institución recomendan gardalo como peza irrepetíbel da cultura naval
...
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Alarma pára·salvar un arrastrei~:~e:ch~pa .
remacha·da (1944) condenado ao desguace
.

-

~

.

..

.

;...

"O Bernardo Alfageme é unha
mostra do importantísimo património naval gardado nos partos
de toda Galiza, que debe ser catalogado e conservado", sinala O
historiador Dionísio Pereira, presidente da Federación de Asociacións de Defensa da Cultura
Naval. A Asociación de Mariñeiros de Bouzas di que o Bernardo
Alfageme debería ser a primeira
peza dun museu a frote ao que se
sumarian todas aquelas embarcacións que sexa necesário conservar. A conservación e exposición
deste património poderia incardinarse no futuro Museu do Mar
promovido pola consellaria de
Cultura e pagado polo Consórcio
da Zona Franca de Vigo.

-0-G. LUCA

Toda unha- xeración da pesca
está dando a voz de alarma
para que non se sacrifique o
Bernardo Alfageme, un arrastreiro de 1944 que espera o
desguace en Guixar (Vigo). A
Asociación de Mariñeiros de
Bauzas non está disposta a
que se perdan esta e outras
pezas valiosas do património
naval e quere que se-respalde
unha fundación para custodialo. O alcalde de Vigo recomendou á consellaria de Pesca e ao ministério de Madrid a
conservación do prototipo.
O Bernardo Alfageme é unha peza de mérito dos estaleiros de
Hijqs de J. Barreras, un pesqueiro de 24 metros de eslora que
estiliza as liñas das primeiras bacas bouzanas de 191 O e das qu~
seguiron andando os anos. E
máis recortado de francobordo,
con maior lanzamento de proa,
que xa anúncia as proas de esparaván dos ~rastreiros dos 60,
tan admiradas en todos os por·
~os do .mundo e popa redonda.
Só coa intervención da Administración poderá salvarse esta peza única, na que se res~me o
complexo saber da constrúcción
naval dos 40, acoutado por unha
experiéncia de mar que se acumulaba entre vagas de mar e viradas de aparello e sulagaba
despois a mesa de debuxo dos
enxeñeiros con mil consellos sábios: a ponte máis alta, sen ángulos na base para despachar
mellar o vagallón, o guincho ao
pé do castillo de governo; o pe-

~

rro volado sobre a regala de estribor sobre un morteiro de ferro
reforzado;

Na fronteira
dos barcos remachados
O Bernardo Alfageme sinala o límite das formas que os estaleiros
podian perfilar en chapa de ferro
de 15· milímetros coa tecnoloxia
da época. Os arcos ge roda e codaste e o contornó semi-circular
da popa están ferrados a soplete
e macho. Todo o casco vai remachado en quente con pernos de
frágua, e mesmo as botellas de·
arranque, de 500 milímetros de
diámetrp, foran remachadas con
axuda dun obreiro atobado no interior dos estreitos cilindros de fe- rro para termar no roblón interior.
Hai unha lei que prescribe o despeze e venta como ferrote a pe-

so de toda esta arte de facer barcos. Esta pragmática cega de reconversión da frota, atinxe tamén
ás máquinas: un motor principal
diesel Wesport 330, de patente
- holandesa mellorada en Barreras, e un auxiliar de 190 da mesma marca para o guincho, que
se movía con transmisión de correa plana de coiro ou goma reforzada. "A construcción integral
destes motores no estaleiro de
Barreras -comenta António Estévez, técnico de motores navais
que xa salvara pola sua conta as
máquinas do alxibe Roberto, cachizado polo soplete da famosa
Lei-, foi o antecedente dos motores Deutz, modificados aquí e
admirados en todo o mundo". A
fábrica de motores de Barreras
fora liquidada coa axuda da Administración central nun proceso
que interesaba só á estratéxia
comercial da compañia alemá.

O alcalde nacionalista de Vigo,
Lois Pérez Castrillo, advirte nunha carta ao director de Estruturas
Pesqueiras e Mercados que de
producirse o desguace do Bernardo Alfageme somentes nos
quedarian fontes documentais e
fotografias para podermos afondar no coñecemento dunha das
actividades que teñen dado
maios prestíxio e proxección internacional á Vigo; co seu desguace, o Bernardo Alfageme uniríase lamentabelmente á longa
lista de buques que mália seu alto valor para a história da construcción naval de Vigo, foran estragados nos últimos anos, como
tora o caso do alxibe Roberto e
do petroleiro Campaláns'. A carta pede a detención da orde de
desguace co obxecto de que o
Concello, xunto con outras institucíóns da cidade, poida desenvolver un proxecto para a sua
conservación e uso cultural.•

Concentrcición
de protesta na presa
de Portodeniouros
·A coorderiadora antiencoros
convoca unha
concentración para o Sábado 19 de Febreiro ás doce
do mediodia na presa do
encoro de Portodemouros
para protestar polo proxecto
de aproveitamento
hidroeléctrico da canea do
Ulla-Deza. Está previsto para despois -da concentración
un percorrido palas beiras
do Ulla, que estarían en perigo de ser anegadas. A coordenadora convidou a
todos os alcaldes dos concellos afectados a que participen nesta concentración.
Polo de agora, a coordenadora xa apresentou 5.000
alegacións ante Augas de
Galicia.+

lnvestigacións
sobre pesca e internet,
prémios
da Academia da Ciéncias
Dous prémios foron concedidos na categoría de uPrémios para a Promoción de
Xovens Investigadores menores de 28 anos", que concede a Académia Galega de
Ciéncias, co patrocínio de
Caixa Géilícia. Os
galardoados foron Carolina
Tafalla, do Instituto de
lnvestigacións Manñas, por
un traballo sobre mecanismos antivirais no rodaballo,
e Luís Euloxio Anido, da
Universidade de Vigo, por
un estudo sobre
laboratorios de formación
sobre Internet e World Wide
Web. Cada un deles vai recebar medio millón de pesetas. Quedou deserto o "Prémio a un Traballo de lnvesti·
gación" e distinguiuse no
apartado de traballos publicados "Condicionamentos
estructurais na altera~o
tardi a pós-cinemática do
granito de Vale das Gatas
(Norte de Portugal)", de A.
Vilela de Matos do departamento de Xeoloxia da Uníversidade de Tras os Montes e Alto Douro de
Portugal.+

Xornada sobre

transexualismo en Madrid
A Sociedade Española de
Cirurxia Plástica, Reparadora e Estética organiza a
Xornada Simposio Ciruxira
do Transexualismo, dirixida
a ciruxanos, xinecólogos,
endocrinólogos e
psiquiatras, entre outros especialistas. Celébrase o Sábado 26 de Febreiro no Coléxio Oficial de Médicos de
Madrid con inscrición gratuíta. Das nove da mañá ás
sete media da tarde tratarase os aspectos legais da
transexualidade no sistema
público de saúde, a avaliación psíquica, os trastornos
do desenvolvimento sexual,
a cirurxia tanto de home a
muller, como de mullera
home, e as técnicas de
feminización.+
1
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Anova Mesa Nacional preparará en 5meses un.novo modelo para potenciar a Euskal Herritarrok

HB reafirmase na actual 'alianza táctica'
. . B. LAXE

Herrl Barasuna celebrou o 12
de Febrelro a sua Asemblea
Nacional, coa que puxo fin á
prlmelra .fase do seu proceso
de refundaclón. Elexiu a unha
nova Mesa Nacional de integración das distintas sensibilidades, pensando, sobre todo,
na correlación interna de lorzas. Unha dirección que será
só por cinco meses, tempo no
que terá que preparar un novo modelo organizativo que
poténcle Euskal Herritarrok e
permita a adeslón de novos
sectores á esquerda abertzale, arredados por mor das
posturas sobre a violéncia.
A maioria dos meios españois
andaron a buscar na Asamblea
de HB os "duros" e os "brandos" dentro da nova dirección
de HB. Eles mesmos se facian
un lio de marañas. As mesmas
persoas pasaban de ser duros
a brandos sen solución de continuidade. O problema está na
perspectiva con que se analisen as posicións que, evidentemente, son diversas en
HB en múltiples cuestións. Como nos comentaba un ex integrante da Mesa Nacional, "os
brandos podemos ser moi duros en certas cuestións e os
duros podemos ser moi brandos neutras. Se ollan desde o
prisma da negociación non
sempre se corresponden aqueles máis propensos a ceder
con aqueles que estan dispostos a ceder máis, quer dicer, a
parar antes as reivindicacións,
ou a levalas por un contido
máis social".
Con este enfoque, é dificil de
ollar o que pasou nunha Asam blea que deixou os grandes pavillóns e se instalou nun cómodo auditório un só dia. A reunión tratou como pontos máis
importantes as sete emendas
apresentadas pola militáncia de
HB á ponéncia Eraikiztzen e a
eleición da Mesa Nacional, provisional até Xuño. Unha discusión e outra estaba íntimamente xunguidas .
As maiores diferéncias estiveron no debate sobre as cuestións do procedimento a seguir
(alianzas, participación nas institucións, eleiccións etc) e, sobre todo, ao balanza da ponéncia Oldartzen, aprobada hai catro anos. Parte da militáncia
considerou nunha emenda este
balanza dos catro anos como
"excesivamente positivo", apresentando unha emenda á totalidade que foi rechazada xa palas distintas asambleas locais e
comarcais.
Aqui foi onde tivo que chegar o
consenso. A ninguén se lle escapa que esta ponéncia non foi
aplicada desde hai dous anos,
sufrindo un cámbio profundo a
estratéxia de HB. Pero, na Mesa Nacional sainte, convivian
as duas direccións, a que entrou na cadea e a que a substi' tuiu. Foi esta última, ante as
novas condicións políticas e
sociais, a que deu o cámbio de
rumo, ainda que, segundo diversas fontes dentro de H B,
"non se pode dicer que a maioria dos anteriores membros da

- la ,.
Apol••
ICIG espano ma1s
arbitraria-c¡ue a Ertzaintm
nas cletendón¡ en luskacli
Segundo as Xestoras proAmRistiaJ no País basco, incluídas Nafarroa e lparralde,
ao longo de 1999 foron detidas 498 persoas por delitos
de corte político, das que só
79 ingresaron en pFisión, o
que representa 15%. A Policia española xunto coa franceasa foron os entes que
_
máis persoas detiveron, pero
tamén os que
porcentualmenJe tiveron que
poñer a m.ái.s persoa.s...en
liberdade pola arbitrariedade
nas detencións. A Ertzantza,
sen embargo, detén menos,
pero unha porcentaxe moito
maior é ingresada en prisión
a resultasaas pescudas deste carpo. A Garda Civil tampouco detén a grande número e as suas detencións
teñen máis eficácia que as
da Policia española.•

Caruancrobtén a maioria

absoluta en Xibraltar
Na asemblea de Herri Batasuna participaron un bon número de mulleres pero só duas foron eleitas para a Mesa Nacional, algo moi
criticado por alguns sectores.

mesa encadeada non estiveran
a favor do cámbio".

dentistas e progresistas. Otegi
afirmou que HB está disposta a
traballar como "motor' do proceSexa como for, precisaban cheso de liberación, para conseguir
uns mínimos aos que definiu cogar a un consenso. Pero moitos
militantes botamo "Democrácia
ban en falta unha
Basca". O voceiro de HB, situou
autocrítica da política, "errada",
esta estratéxia
segundo eles, leno camiño intermédio cara -dous·vada durante os
pronunciouse
primeiros dous
obxectivos finais,
pola acción
anos. Outros, ponos que, seguni a contra, sostido el, toda a orpolítica
ñan que a política
ganización está
non fora errada,
de acordo: o Esdemocrática e
senón que se
tad o basco e o
axeitaba ás cirsocialismo.
a "auséncia"
cunstáncias dade todas
quelas e que,
Neste camiño,
mudadas as cirremarca Otegi, a
as
expresións
cunstáncias, era
alianza con oulóxico que mudatros sectores non
de violéncia.
ra a política.
suporá que a esquerda abertzale
Asi , H B reafir"renúncie a acomouse na nova
meter as suas
estratéxia "para chegar a un cepróprias iniciativas, porque todo
nário preindependentista". Seé necesário". As ferramentas
para logralo serán a "loita popugundo Arnaldo Otegi, que continua de voceiro da organización,
1ar, a ideolóxica e a instituciopersiste a "alianza táctica" con
nal", a remarcar esta última cosectores abertzales, indepenmo novidosa nas ponéncias de

HB

A Em1~

As contiadicións de HB
. Para construir o Estado Basco e o socialismo, meta de HB, esta organización atópase con algunha contradición que ten que solventar no
traballo diário. Por unha parte, está a sua alianza necesária coa direita e o centro basco para conseguir ese Estado. Pola outra, parte da
sua militáncia sempre ollou ao PNV como os "enimigos burgueses"
ao que hai que combater por todos os médios.
Máis, se _esta contradición está latente, existe outra que teñen que ·
resolver a moi curto prazo. A abstención que propugnan nas eleicións xerais pode ser un arma que lle la, cargue Aznar. Todo dependerá dos resultados do 12 de Marzo. Se o PNV perde votos, seria
condenar na prática o proxecto aprobado na última Asemblea, pois
a actual dirección peneuvista veríase na abriga non só de mudar de
política rachando os acordos de Lizarra, senón de demitir. Se o PNV
aumenta os dous deputados que tiña HB, reforzan a esta organización e os abertzales perden peso dentro de Euskadi. A situación é de
tal complexidade que a decisión é de non violentar o proceso eleitoral, opoñéndose a el "dun xeito razonábel", para que unha parte dos
seus posíbeis votantes poda facelo se queren polo PNV e así "blindar" o proceso. Palavra agora tan de moda.•

HB. A ponéncia Construindo, tamén se pronúncia pala acción
política democrática e a "ausencia de todas as expresións de
violéncia". Otegi afirmou que
"demos moitos pasos adían~ e
taremos que dar moitos máis
cara un novo cenário".
Jon ldígoras, .que se despedía
da Mesa Nacional, na que .sempre estivo presente, fixo unha
aposta pala nova estratéxia. Asi,
afirmou que "non podemos quedar mirando cara atrás, xa que
fixemos unha aposta por este
proceso. Sabemos que para gañar hai que apostar e, tamén,
que toda aposta ten os seus riscos. Hai que arriscarse para gañar", concluiu.

A cómoda maioria absoluta
coa que o ministro principal
de Xibraltar renovou o seu
cargo_o_pisado dez.de Febreiro~rviFá-ao polftico social-deméer:ata para estreitar es veocellamentes do
Peñón-con:::~paña desde a
pe..S~ua

independéncia~ Agora, Peter caruana trimr'á de afortalar a-beacsifuaeión econó-

mica aa.JGefia e buscara eli-

jmaxe

minar a
d&-território
onde se-=i'ealizannegócios
ilícitos paraeonque~ir atraer o·turisrño da zona. A vitória deCaroª-"ª pr.oduciuse
co 54%-dosiºtos das
18.621 peiScias_censadas
en Xibraltaro:* -

Un novo modelo
organizativo
A nova Mesa Nacional recibiu o
mandato a Asamblea de preparar un novo modelo organizativo
que poténcie a Euskal Herritarrok. A idea principal é segurr
ampliando o abano desta organiz'ación integrando a máis sectores sociais, sobre todo ·a xerite que xa pasou por HB. e que a
abandonou pala sua política ante a violéncia . .Tratan asi de
sentar as bases da "nova esquerda abertzale". Unhas "bases democráticas" que posibiliten a constución naeional, asi
como o afianzamento de posici óns de esquerda. Pero HB,
nesta .estratéxia, terá que vencer unha contradición importante: a de manter as alianzas co
centro e a dereita bascas no citado proceso de construción,
como aprobaron realizar "con
bases sólidas e efectivas", e a
sua inequívoca posición de esquerdas.
Na nova Mesa Nacional composta por 25 persoas, están presentes 8 membros da anterior
dirección encadeada. Entre eles
Rufino Etxebarria, José Maria
Ollarra, Floren Aoiz, Karmelo
Landa, Tasio Erkizia, Gorka
Martínez Arnaldo Otegi será o
seu cabeza visíbel, pero unha
persoa que aum~nta o seu poder interno é Rufi Etxebarria. •

Ángel Colom
entra enCiU
O ex seeretário xeFal de
EsqwerraB.epublicana de Catalunya '(ERG) _e ex líder do
Partit per la Independencia
(PI), Angel Colom, incorporouse a Con'L_ergencia Democrática de Cafülunya (CDC), xunto
con outros militantes do PI. A
decisión de Colom ·de entrar
en CDC- responde a unha necesidade própria de influír
desde o independentismo no
partido de Pufol. Para CiU, a
"fichaxe" de Colom pode significar un paso adiante nos postulados máis puramente
nacionalistas e afastalo do .
PP. A outra dirixente de ERC
que pasou polo PI, Pilar Rahola, deputada no Congreso de
Madrid, non se aderiu a CiU,
pese a estar moi vencellada a
Colom e negócia, en troques,
un achegamento ao PSC de
Pasqual Maragall. +
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COA MOSCA TRAS A ORELLA
A CRISE AUSTRÍACA·E AS DIREITAS EUROPEAS
CARLOS MÉIXOME

económica rusa, inestabilidade no Cáuca,
so) coma no económico (parón da máqui,
na alemana, desilusión do euro, control
económico americano da globalización,
etc.). Parte da esquerda deu mostras dunha
camaleónica habilidade política e apresu,
rouse a tirar da manga a "terceira via" que
lle permitiu disputar con éxito (Reino
Unido, Alemaña) parte do espazo político
á direita. Esta perda de apoios ante unha
esquerd a que aceptaba alguns dos trazos
fundamentais do liberalismo econ óm ico e
os suavizaba na termino lox ia. Mesmo no
Sul de Europa un ha esquerda que mantiña
as distáncias a respecto dos clixés neolibe,
rais era capaz de gañar eleición (Franza)
ou mesmo de estabelecer alianzas con par,
tidos de cen tro (ltália).

Desde o remate da segunda guerra mun,
dial, a República Federal Austríaca estivo
govemada por unha ampla alianza, entre a
direita e os socialistas, que se rompeu en
1966 para dar paso a un govemo exclusi,
vamente conservador. Este seria derrotado,
en 1970, polos socialistas (SPÓ) liderados
por Bruno' Kreiski que iniciaban, na se,
guinte lexislatura, unha xeira de maiorias
absolutas que mesmo converteron ao
chanceler en referéncia para os PS euro,
peus. Rematado este período, a "grande co,
alición" govemou durante 13 anos máis .
A campaña das pasadas lexislativas do 3 de
Outubro foi dura ahondo. As tensións en,
tre os partidos governantes, socialistas e
cristián demócratas, centráronse en aspee,
tos referidos á seguridade exterior e espe,
cialmente n o debate sobre a integración na
OTAN. Mentres os socialistas propoñen
unha moratória de cinco anos sobre a deci,
sión e defendian unha "neutralidade acti,
va" que pasase pola reforma do Consello de
Seguridad e da ONU, dotar de relevo á OS,
CE e á UE dunha "política ext erior co,
mun", os democristiáns pretenden a inte,
gración imediata na.. OTAN , proposta na
que coinciden co FPO de Haider preocupa.!
do tamén . pola "seguridade interior" s~ica
ameazada polos imigrantes do Leste. Aus,
tria pasou a década final do século pendén,
te da traxédia balcánica e lembrando un ·
pasado no que Croácia e Bósnia,Hercego,
vina eran territórios integrados no império
d~ águia bicéfala e,dependian administrati,
vamente de Viena. As eleicións tiveroI). lu,
gar aos poucos meses do bombardeó da
OTAN a lugoslávia e ·a preocupación pola
'
·
seguridade era evidente.
Ao tempo os democristiáns da ÓVP sen,
tian na caluga a presión do histórico, mes,
mo chegou a formar parte do govemo nos
primeiros anos setenta, Partido Liberal
(FPÓ) , dirixido desde 1986 por un mozo
ambicioso e cun grande sentido da opprtu,
nidade chamado Haider, que se lle aproxi,
rr:iaba nas urnas e mesmo ameazaba con su,
P.-e ralos. Durante a campaña eleitoral o
OVP anunciou a intención de pasarse á
oposición tentando evitar a perda de votos
cara o FPÓ. Non o logrou, o SPÓ volveu
gañar, mais cun 5% menos e viu reducidos ·
os seus escanos en 10; o_ÓVP mantivo os
seus escanos (5~) perdendo e~ votos; men,
tres o grande triunfador o FPO gañaba algo
máis do 6% e superaba ao ÓVP nun esca,
no cun resto · de a penas 400 votos. Nun
país con amplas taxas de participación esta
víase reducida nun 10% e o grande prexu,
dicado foi o SPÓ que tamén- perdeu votos
entre os máis novas e os traballadores do
"cinto verffiello" de Viena.
Qué ac~ntecia na rica Áustria, cun PIB per
capita de 27.900$ e unha taxa de paro por
baixo do 5%, para que unha forza política
nada recatada na sua linguaxe xenófoba e
autoritária ascendese até converterse no se,
gundo partido en representación?
Nos últimos 10 anos, Áustria, con 8 mi,
llóns de habitantes dos que o 44% segue a
- viver no médio rural, recibiu máis de
750.000 persoas, nomeadamente das repú'.
blicas da ex lugoslávia, R. Checa, Eslová,
quia, Hungria e Turquía. O importante
número de imigrantes ten producido -muta,
cións no mercado laboral e xerado temores
nos bairros nos-que se estabeiecen, habita,
dos polos traballadores austríacos máis des,
'favorecidos. O FPÓ medrou neste ambien,
te e axitando a ameaza de que no futuro os
imigrantes rematarían por quedarse cos
postos de traballo dos austríacos, feíto que
seria ainda máis doado no momento en
que se producise a ampliación da UE que
quince días antes das eleicións tiña apro,

Nos últimos anos unha nova ameaza facía,
se patente. A forza c n ervad ra tifian
que.contemplar o avance da extr ma dir ¡,
ta, que lograba apoios próximo ao 15% n
diverso estad : Franza (Front N ional),
Noruega (Partido do Progre o), ltália
(Alianza Nacional) e mesmo se formulaba
baixo tendéncias disgregadoras do actuai
estados (Liga Norte en 1tália e Vlams
Block en Bélxica). Ao longo de 1999 as
alarmas acendéronse co éxito eleitoral do
Partido Liberal en Áu tria e da Unión De,
mocrática de Centro na Suíza, fenómeno
que teñen certos paralelismo .
• A REACCION DA DIREITA. Ao cenário
anterior compre engadirlle a crise de lide,
rado na direita e en Europa. O desempeña,
do pola CDU de Kohl e polo eixo París,
Bonn non toparon substitutos. A Repúbli,
ca de Berlín ten demasiados problemas in,
ternos e Chirac carece de proxecto europeu, mentres que a CDU está a asistir ao
seu afundimento na lama arrastrada polo
peso excesivo dun adail de moitos quilo .

Un mozo ambicioso e cun grande sentido da oportunidade chamado Haider.

bado a Comisión Europea. A proposta, ra,
tificada polo Consello no Cúmio de Hel,
sinki do pasado Decembro, consiste en
avanzar, co horizonte
do 1 Q de Xaneiro do
2003, na integración
de Polónia, Hungria,
Eslovénia, Estónia, R.
_C heca e Chipre, abrir
.negociacións con Bul,
gária, Romanía, Eslo,
váquia, Letónia, Lituá,
nia e Malta e admitir a
T urquia como candida,
ta á adesión. Destes pa,
íses proveñen moitos
dos imigral}tes estabe,
lecidos en Austria.

nun govemo con maioria parlamentar. Os
democristiáns de Schüssel, entrampad os
nas promesas eleitorais, debatianse en tre
refacer a "grande coali,
ción" e o medo a que
esta decisión supuxese
a definitiva ocupación
do espazo m*is direitis,
ta polo FPO. Ante a
imposibilidade de for,
mar govemo Klima re,
nunciou. Foi entón
cando apareceu o
oportunismo de Haider
servíndolle en bandexa
a chanceleria ao "prin,
cipiño" Schüssel. Os
democristiáns derreté,
ronse e en poucos dias
chegaron a un acordo.

'Ao PP europeu
desacóugao o ascenso
eleitoral da extrema
d1reita, polo que supón
de perda de apoios
eleitorais"

O populismo de Haider
soubo manexar estes te,
mores para aumentar os
seus apoios e realizou
unha campaña eleitoral
agresiva empregando figuras criadas polos
médiQS de comurucación (deportistas, pre,
sentadores de tv.) que, como en moitos ou,
tros lugares, teñen unha maior credibilida,
de que a desprestixiada clase política.

• Ü AVANCE DA m ..
REIT A EXTREMA. Hai

dez anos a direita eu,
ropea era feliz, o modelo soviético esfarelá,
base e os postulados do liberalismo econó,
mico, incluso os máis extremos, semella,
ban incontestábeis. Nas portas do n.o vo
milénio as perspectivas para as direitas
agrupadas no Partido Popular Europeu son
O resultado eleitoral sumiu a Áustria en
menos optimistas. N esta década teñen
acorrido moitas cousas no vello continen,
catro meses de incertezá. O ex chanceler
te, tanto no político-militar {guerras iugos,
J5lima tentou recompoñer a alian za éo
GVP,-mentres o presidente Kleistehnsistia - lavas, at aque -da OT'AN a lugoslávia, crise

Cando se confirmou o pacto de govemo
en Áustria a reacción do Partido Popular
Europeu foi dunha contundente celerida,
de. Frente á posición comedida da Comi,
sión Prodi (preocupada pola p ta en cu tión por Haider da sua po lítica de amplia,
ción e polo incumprim nto futuro da liberdade de traballo), a re p ta de hirac,
do govemo belga e do PP españ. l fi i dun,
h a rad icalidade democrática 1 á l, e non
fose provocada por espúri ínter
partí,
culares. Os mesmos que e alporizan agora
pola participación do "simpatizante nazi"
H aider no govem o de Viena n n dixer n
n ad a dura n te os d o us anos n os u a
Alianza Nacional, continuadora do MSI e
neofascista con fesa, participou no govem o
da direita, xa en por ela mesma bastante
~xtrema , de Berlusconi. Claro que a cativa
Austria non é a grande ltália, e o direito
de inxeréncia só se aplica cos pequen os.
Lembrémonos de Chechénia.
A mellor proba de que as ameazantes pro,
postas eran para consumo interno foron as
amorais declaracións do responsábel de Re,
lacións lntemacionais do PP español, José
María Robles Fraga, quen nunha manobra
perversa pretendeu relacionar o populismo
autoritário e xenófobo de Haider con partí,
dos nacionalistas de longa tradición demo,
crática e antifascista. Ao PP europeu <lesa,
cóugao o ascenso eleitoral da extrema di,
reita, polo que supón de perda de apoios
eleitorais, mais non semella preocuparse
por corrixir os enormes custos sociais que a
concentración monopolista/de capitais está
a producir e que son causa, entre outras, do
ascenso do autoritarismo e da xenofóbia n a
política europea. É como para estar coa
mosca tras a orel1a. •
CARWS MÉIXOME é membro do Instituto
Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI).
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Odirixente nacionalista Martin McGui-nne-s afirma que asttaacióo -édesastrosa

O,proceso de paz de tria• :inemGClo

pola suspensión do governo aUIOpomo'*CÉSAR LORENZO GIL

O IRA anunciou que abandona
a Comisión Internacional de
Desarme o pasado Martes 15
de Febreiro. Con esta decisión, entra definitivamente en
crise o proceso de paz iniciado en Stormont, o Venres Santo de 1998. As causas da ruptura do grupo armado irlandés
hai que buscalas na estratéxia
de confrontación que praticaron o governo de Londres e os
unionistas de David Trimble.
Logo de moitas décadas de loita, os habitantes de Irlanda do
Norte, católicos e protestantes,
puideron formar parte dun governo próprio , criado hai dous
meses e clausurado , por orde
británica, o pasado Venres 12.
A curta vida do gabinete autonómico, presidido polo unionista
David Trimble, non foi en van .
Os seus doce ministérios conseguiron revitalizar unha sociedade até entón moi abandonada
pola administración londinense.
A educación , a sanidade, a indústria e demais aspectos da vida cotiá dos norirlandeses, recibiron un impulso descoñecido
que fixo prender a ilusión da cidadania. Mais embaixo do clima
optimista, respirábase unha atmosfera viciada por mor das
ataduras do pasado violento.
A pesar de que os acordes do
Venres Santo comprometian o
1RA ao desarme denantes de
Maio deste ano , David Trimble,
en colaboración co ministro para
Irlanda do Norte, Peter Mandelson, quixo abrigar a este grupo a
entregar as armas a finais de Xaneiro. Con esta obriga, que sometia aos republicanos a uns requisitos dos que ficaban exentos
os paramilitares unionistas, Trim ble queria asegurar o seu liderato á fronte do Partido Unionista
do Ulster {UUP). o UUP exixfralle
ao seu líder a obtención do desarme do 1RA para mantelo á
fronte da formación. A presión
dos protestantes máis radicais e
as próprias sospeitas de Trimble
e mais de Blair de que o proceso
de paz estaba beneficiando en
exceso o Sinn Féin foron suficientes excusas para fechar o
Parlamento de Belfast.
Ainda que tanto Mandelson como
Trimble quixeron vender a idea
de que a intransixéncia do IRA

Ogovemo estadounidense
esterilizou
a 62.000 persoas
Entre 1907 e 1963, as autoridades e~tadounidenses permitiron
e alentaroR a esterilización de
62.000 persoas, consideradas
"indesexábeis". Asi o confirma
un informe realizado pela Universidade de Vale e publicado
na revista da SocieeaEte Norte- americana de Medicina Interna.
Segundo este estudo, 30 estados admitiron a euxenésia á forza de. até 40.000 indivíduos,
considerados tolos cu
imbéciles, até 1944. Lego do
descubrimento de que os názis
utilizaran práticas semellantes,
reduciuse o número de casos,
mais as leis de esterilización
continuaron vixentes e 22.000
persoas máis foron vítimas de
cirurxia deste tipo.+

O Polisário ameaza

por pedir-a-retira-da- da ONU do Sahara

A ruptura do acordo parece contentar a unionistas e británicos que volven tensar as relacións en Irlanda do Norte.

era o motivo principal deste feche,
o certo é que a suspensión do govemo era unha decisión irrevocábel e prevista desde a própria criación do gabinete.
Asi o demostra o
feíto de que Downing Street negouse a aceptar unha
moratória, solicitada polo Sinn Féin,
que
pretendia
achar unha solución ao conflito e
facilitar o desarme
do 1RA antes de
Maio.

retirada táctica, Blair demostrou
atrancos que sofre o proceso de
paz por parte dos leais á Coroa
ser un estratega fallido. A dia
de hoxe, o proceso de paz está
Británica. McGuinness, un dos inino seu pior momigos máis odiados polo unionismento. Co IRA
mo, goza das simpatias da sociefóra da Comisión
dade de ambas as i:elixións polo
investimento de máis de-400 mide Desarme que
dirixe o cana- . llóns de pesetas nas escolas dos
sete condados norirlandeses.
dense John de
Chastelain, a siPara McGuinness, a colocación
tuación volve ao
intre prévio aos
de prazos para o decomiso é un
acordos de Sexogo de atrancos que non benefícia o desenvolvimento da paz. "A
mana Santa. O
manifesto inmoentrega das armas·ten que ser un
proceso voluntário das organizabi lismo de Londres ameaza nocións. Nós, os políticos, ternos
vamente con reque lles demostrar que estamos
p rod u ci r os actraballando para que as conditos violentos do
cións sexas as convenientes para
pasado, rnália
un cámbio de actitude, para que
que a organizapoidan ver que as institucións deción católica xa
mocráticas serven para algo".
adiantou que a sua trégua segue vixente.
O político nacionalista advirte
das complicacións que vai ter
A sospeita de McGuinness
que soportar a negociación da
paz unha vez suspendido o goO actual número dous do Sinn
verno e retirado o IRA da ComiFéin, ministro de Educación no
sión de Desarme. "A suspensión
pantasmagórico govemo autónodo autogoverno é un desastre
mo e ex comandante do IRA,
para a paz, tanto tendo en canta
Martin McGuinness, explicou no
o Acorde do Venres Santo como
diário basco Gara a postura da
en canto á vontade de desmilitasua formación e analizou os
rizar a sociedadé". •

Tanta Mandelson
como Trimble
quixeron vender
a idea de que
a intransixéncia
do IRA era o
motivo principal
deste feche.

Tony Blair fíxose
o xordo e non dubidou en dinamitar o governo autónomo no benefício do liderato
de Trimble. Na sua defensa hai
quen di que esta decisión responde ao medo ao futuro do
unionismo no proceso de paz. O
primeiro ministro británico prefire a Trimble, o máis dialogante
dos protestantes, como cabeza
visíbel coa que negociar no futu:.
ro unha reapertura do executivo.

Mais se todo responde a unha

Matutes suma outro cero
Se aos ministros houbese que porlles nota,
Abel Matutes, cando menos na asignatura Pi,
nochet, levaria un caroliño. Non tanto por
cumprir co pacto secreto asinado con Chile e
Gran Bretaña, senón por non ser capaz de
prever o ridículo contínuo ao que está sorne,
tida a posición española palas decisións polí,
tico,xudiciais de Londres. A esta altura os se,
gredas informes médicos cos que Straw queria
salvar a cara da decisión que parece tomada
hai meses, xa son de coñecemento público.
A carambola_dos tres países supuña que os

acordos pactados entre o ministro Straw e
os avogados de Pinochet, para manter en
segredo o informe que serviria de ponte de
prata para o ditador, eran un paso sen vol,
ta atrás. Salvaban a cara política e deixa,
ban o asunto en mans de médicos e xuíces.
A decisión do xuiz Brown ante a reclama,
ción de Bruxelas e Amnistía Internacional
non garantiza nada sobre o xuizo ao dita,
dar, pero cando menos deixa a todos os
que maquinaron a liberdade por vía médica
cunha man <liante e outra detrás. Se se dei,
xara pasar o informe médico como definiti,

vo estaría xa estabelecido un mecanismo
para poder liberar a outros futuros acusados
de entre a estadea de ditadores refuxiados
tan ricamente en mansións europeas. Ma,
tutes tivo que refacer toda a sua argumen,
tación sobre o "ridículo" que faria o gover,
no se apresentaba recurso, pero ninguén o
libra do cero da opinion pública. Máxime
cando se sabe que deixar ir a Pinochet a
Chile é asegurarlle a liberdade sen xuizo,
que para algo van modificar a Constitución
para blindalo ainda máis contra calquer
eventualidade xudicial. +

A frente Polisário ameazou
. con exixir a retirada da
misión da ONU no Sahara
Ocidental se se aplaza por
enésima vez o acordado
referendo de autodeterminación. A última data decidida
pola organización
internacional era o mes de
Xullo do ano 2000, pero agora
fontes da ONU indican que a
consulta poderia celebrarse
no 2002. Hai nove anos que a
frente Polisário declarou un
alto o fogo para celebrar un
referendo a instáncias da
ONU, pero esta organización
non conqueriu levar a cabo a
consulta. O último incidente
produciuse cando Marrocos
dixo que non aceitaria o censo da ONU, que non dá direito a voto aos marroquinas
camuflados por Rabat. •

Caluroso recebimento
a Sampaio en Timor
A visita que o presidente da República de Portugal, o socialista
Jorge Sampaio, cursou ao
Timor Leste motivou un caluroso recebimento en Díli, capital
da ex colónia lusa, agora libre
do xugo indonésio. Foi a disposta atitude portuguesa frente ás
milícias de lndonésia despois do
referendo de lndependéncia do
pasado trinta de Agosto de 1999
o que motivou a atitude popular.
Grazas ás denúncias
intemacionais de Portugal, deteuse o xenocídio do povo maubere e chegouse a unha
solución negociada que irnplicou
a independéncia. Contodo, hoxe
no sector Oeste da illa continua
a opresión d0s timorenses que
fuxiran da ex colónia durante os
meses de xenocídio. •
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Fetrin, o BNG e
o demo lusista

Na passada segunda-feira 7 de
Fevereiro, X. L. Méndez Fer:rin
1
publicou nQ seu "jornal amigo",
1
Faro de Vigo, umha colabarac;om dedicada a atacar a polí1
tica lingüística do BNG por cau1
sa da sua histórica aposta polo
1 As
reintegracionismo de mínimos.
de
1
Nom serei eu quem saia a d~1 servizos por cabo que fender a coerencia dessa política lingüística.
comezan a
De facto, alpublicitarse na
gumhas acussac;ons som Paraalémdo
Galiza, non poden
bem justas,
contratar co rural. Co como a da du- B~G,outros
pla táctica nos
gas natural pasa o
sectores
governos mumesmo. A proposta é: nicipais do patri~ticos
axuntémonos todos/
BNG (em Ferejeitam a
rrol,
d~pois de
nunha urbe final. Din
apresentarem imposi~m das
que a dispersión ten
na campanha
a sua oferta nonnas
----a culpa, pero
política redigi- espanholizadora
da em míni1 Dinamarca e ·
mos, os seus s(AMI, Primeira
Noruega,
cunha
1
membros fam Linha, El, FER e
1 povoación tan
uso da norma
junteira desde as organi~ns
1 espallada coma a
o primeiro dia, anti-repressivas
1 nosa, ten gas e fibra
sem que tal
1 óptica en cada
condic;om fi- no ámbito
gure no acor- polftico
1
o PSOE, IU, E de G e a FPG,
do de governo
1 recanto. Os
no campo da política, quer diindependentista
como PSOE).
1 responsábeis desta
zer, polo espanholismo em pleeoutras multas
no e polo grupo hegemonizado
1 desfeita son o Cabo
Ora, o senhor
por escritores best-sel/er como
Ferrin vai Ion- pessoase
1 Fraga o seü
o
senhor Ferrin e outros, curioge de mais ao organi~ns
1 Comandante en
samente ...
· mentir ou di1 Madrid.
zer meias ver- sociais várias).
Quanto ao galega imperfeito
1
dades em deque
detecta ern dirigentes do
fesa dos seus
1
BNG, partilhando a crítica, recopreconceitos
1
mendo-lhe que varra na própria
ou rancores pessoais. Por
1 A
casa, que ao ser mais pequena
exemplo, mente -e sabe-ohá ser mais fácil, pois conhec;o
1 ben mirada, non é
quando afirma que as normas
membros da Direcc;om Nacional
impostas por Alianza Popular
1 negativa, explica
do seu partido que fam uso do
em
1982
fórom
elaboradas
"so1 Felipe González en
"y lego" que ele detecta no
bre umha base de consenso".
1
BNG, e de tragos fonéticos bem
Se,
como
di,
o
BNG
fosse
o
únirelación
coa
fusión
do
mais
acussadores nom já da fal1
co (auto)excluído, nom esquec;a
ta de um bom galega, mas de
BBV
coa
Telefónica.
que
nessa
organizac;om
e
nos
1
umha prática monolíngüe conseus satélites vários militam
1 Debe querer dicer
seqüente. Nom falernos já do
provavelmente mais de 80% do
1 que aes ricos non lles nacionalismo actuante neste pa- uso escrito, porque nesse campo recomendaria ao conjunto da
1 fai mal. Eis os
ís. Mas, .para além do BNG, ouDirecc;om Nacional da FPG,
tras sectores patrióticos rejeitam
1 Estados Unidos, que
com o senhor Ferrin
cabec;a,
a
imposic;om
das
normas
espan1
que
já
que
tanto
defendem
a
holizadoras (AMI, Primeira Lin1 acumulan o 80 % da
norma da Junta, se matriculem
ha, El, FER e as organizac;ons
num curso de iniciac;om que or1 riqueza para menos
anti-repressivas no ámbito polítiessa instituic;om, para
1 do 12% da povoación co independentista e outras ganiza
aprende-la de umha vez. O que
muitas
pessoas
e
organizac;ons
1 e nunca no mundo
nom impede reconhecer que
sociais várias), as quais som só
também no BNG urge que mui1 máis pobres
apoiadas sem fissuras polo PP,
tos dirigentes, comec;ando polo
seu candidato a presidente da
Junta, aprendam galega escrito
-qualquer que fer a norma escolhida---, e que cumpre denunciar a prática diglóssica -galega
no "púlpito" e espanhol na casa-, de nom poucos cargos públicos e partidários dessa mesryia organizagom política.
-Por último, quera pedir ao senhor Ferrin que reconsidere a
sua posic;om neste tema, ainda
que só seja pensando no facto
de que coincide plenamente, na
vontade repressiva do dissidente, com personagens como Carlos Luís Rodríguez, Manuel Fraga, Regueiro Tenreiro e cutres
vultos significados nom precisamente polo seu apoio
causa
CURRA, 41. SAN ADRIAN DE COBRES (VILABOA)
do 'galega, a nossa língua nacional. Nom será que está conHorario de inverno: ,
fundindo o inimigo? +
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De Xoves a Domingo de 19 a 24 horas.
Teléfono 986 672 439

M. CASTRO LOPES
(FERROL)

Muxia, e a
devolución do
património do 36
De todas e todos é coñecida en
Muxia a comédia que se montou
pola posta en tea de xuízo da titularidade de proprietário/a do
solar no que se encontrou un clube social. Dita comédia poderia
ser un exemplo de pornografia
política, pois as persoas que se
levantan no pavo de Muxia como
defensoras das ideas de esquerdas son unhas señoras un tanto
contraditórias, cando menos.
Miña avoa, que chegou a Muxia
ben nova, traballou de criada na
casa dunha família ben de Muxia, na que traballaba todo o dia
por 1 peseta. Visitantes habituais
desta casa eran estas señoras,
daquela mozas ainda, ás que habia que referirse sempre como Señorita
ou Dona X, Só 'd
pois
senón
pul emos
non es coita- ouvir aopinión
ban, e cando a d " "' .
criada (miña
as senoritas
avoa),
non deMugia",que
chegaba
a
tempo
de seica queren
abrir-lles a por- liberar o país
ta, sacaban o
seu
pano visitando con
branca do pe- frecuéncia
to, pois unhas
persoas tan ti- confesionário.
nas e de alta
caste, non podian agarrar o
picaporte. Eran tempos de fame
para alguns os da posguerra.

o

Pasado o tempo, miña avoa casa
co meu avó, un mariñeiro como a
maioria dos homes de Muxia, filio
dunha emigrante na Arxentina á
que nunca chegou a coñecer,
que se gañaba a vida indo ao
mar, que penso era o único que
sabia facer. Meu avó, que foi
criado pola sua avoa, non pertencia precisamente á "beautiful people" de Muxia. Sua avoa tiña un-

ha tanda de comestíveis, e como
muller viúva tivo que traballar
bastante para sacar os seus tillos
adiante, mataba parcos na aldea,
traballaba as leiras ... , esta historia non é nada novo, pois foi vivida por case toda Muxia nunha
época de miséria e pobreza.
Case toda Muxia, menos certas
famílias, que non sei se pasaban
fame ou non, pero desde logo,
trabaJlar o que en Muxia chamamos traballar; ir ao mar, traballar
as hartas, etc., nunca se lles viu .
Na época anterior á guerra civil
existían en Muxia dous casinos ou
lugares nos que as fam!lias mellar
posicionadas facian vida social e
pasaban o seu tempo de lecer. A
opción de ir a un ou outro imaxino
que seria un pouco cuestión de
gustos, amizades ou relacións familiares pois daquela tanto os que
ian a un como ao outro estaban
cortados polo mesmo patrón. Un
deles foi pechado despois da guerra, que é o causante da miña carta, e o outro imaxino que seguiría
funcionando un tempo, pois eu coñecinos os dous en ruínas.
Desde os anos 40 este local foi
utilizado como armacén para gardar aparellos polo meu avó. Un
dos sócios do antigo casino que
tiña as chaves alugara-llo para
este fin. Cando o edifício que era
todo de madeira empezou a caer,
habia que pagar os impostes do
concello, a traída de augas etc.,
ninguén se quixo facer cargo del,
nengun dos descendentes dos
sócios do antigo casino quixo saber nada. Os sócios co paso do
tempo xa morreran, pero os seus
descendentes que seguian senda
viciños de Muxia, nunca se preocuparon do vello casino.
Pasou moito tempo, chegou a
democracia, nacin eu, morreu
meu avó, e o vello casino seguiuse utilizando para gardar aparellos. Eu persoalmente, nunca
souben que estas señoras, que
fixeron tanto pala democrácia, tiveran algo que ver con aquel vello edifício. Eu coñecino xa ruinoso, e cheo de nasas da langosta
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e volantas, aparellos que meu
pai xa nen usaba.
Do único que coñecia a estas señoras era que unha delas, como
boa católica de comunión e misa
diária fara catequista miña. Con
ela aprendin todo tipo de oracións
como: "Yo pecador me confieso ... ", "Creo en Dios Padre .. ." e
cales eran os pecados capitais,
todo iso por suposto en perfeito
español como se de Madrid centro se trata-se. Cando o comezo
falaba de "pornografía política" refería-me un pouco a todo isto.
Eu penso que ser de esquerdas
neste país significa preocuparse polos problemas da xente traballadora e eu por iso entando á
xente que se levanta as catre da
mañá para ir ao mar, ou o que
vai ás pedras do mar e ten que
mollar o cu para vivir. Muxia hoxe en dia está imersa nunha importante crise. A xente nova ten
que volver a emigrar, esta vez a
Canárias ou Mallorca, xa que o
mar xa non é o que era. Cada
dia van máis barcos para o desguace, coa parda de pastos de
traballo que isto supón.
Falaba tamén ao comezo de
"señoras un tanto contraditórias". Unhas persoas castelánfalantes (co que iso supón nun
pafs diglósioo, no que falar caste lán nunha vila é, cando menos, un símbolo de distinción ante "la plebe trabajadora"), e que
nunca mantiveron unha relación
social de igual a igual co pavo
de Muxia, se autoproclamen as
posuidoras das ideas de esquerdas e de liberación social.
Teñen-me contado, que antes,
até no momento de colocar-se a
tomar o sol na praia da Cruz as
tamén autodenominadas "señoritas de Mugia" colocaban-se nun
sítio diferente ás outras rapazas.
Como se dunha obra de teatro
se trata-se no que os papeis están cambiados, ou dun exemplo
dun famoso libro de Lenin o tiveramos sacado, de repente os
caciques son miña nai e meu
pai e como todo o mundo sabe
"mi abuelo era falangista".
Ante este tipo de declaracións, o
único que podo sentir é vergoña
allea. Meu avó, por se non quedou claro, dubido moito que tan
siquer soubera o que era eso. Ea
un home do mar, que o único que
facia era ir ao mar e xogar a parti-

da no bar. El morreu para poder
qefender-se pero por de.~graza,
até dubido qtJe tivera-refléxionado
algunha vez sobre cal era o seu
ideário político. Tocou-lle ao meu
avó como se lle tocara a calquer
outro mariñeiro ou família que tivera necesidade de gardar os
aparellos (que serven para traballar) nalgun lado. Por desgraza tamén, cada vez van quedando menos famílias con estas necesidades, e como a cousa continua asi
teremos que emigrar todos e todas, e a vila quedará para os catre madrileños que pasan o verán
en Muxia e para as "señoritas de
Mugia" que nunca tiveron necesidade de traballar. Sobre a natureza caciquil de meu pai e miña
nai ... , xa non sei nen que dicer.
Desde lago non teñen amizades
nas altas esferas da Xunta, nen
dos meios de comunicación (a rádio galega en concreto), xa que
para comezar, ningun se preocupou por perguntar-lles. Só puidemos ouvir a opinión das "señoritas de Mugia", que seica queren
liberar o País visitando con frecuéncia o confesionário.
O ideario político de miña nai e
meu pai haberá que perguntarllo, pero cando menos, traballar
de mariñeiro en Muxia e ser cacique están un pouco reñidos, e
iso sábeo calquer que coñeza
un pouco do que talamos.
P o que a min me toca, pois ao
mellar tamén son falanxista, só
quera dicer que estou totalmente
de acorde co mural que as mocidades do BNG fixeron no muro do
solar en lrtfxio. O mural di "Contra
o caciquismo, nacionalismo".
Por último quero dicer, que as vilas deste país por desgraza, en
todas as épocas tiveron caciques. En Muxia pode ser que alguns dos caciques dos anos 40
perderan algo de forza, pero existe unha florescente camada deles, que nos asegurará que esta
espécie non se extinga, por iso
quixera dicer-lle a estas "señoritas un tanto contraditórias" que
antes de chamar-lle cacique a alguén, se miren no espello, e afiarán a unhas caciques que de súpeto lembraron que os seus bisavós eran republicáns. E que teñan coidado con cartas estampas
de Castelao, non vaia ser que se
encentren retratadas nalgunha. +
ERMIDAS V ALÉNCIA ROMAR
FILLA DE ERMITAS ROMAR
CASAL E XOSÉ V ALÉNClA VIGO
(A CORUÑA)
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Rectificación a
- Casielao e?J Muse"U .

de Pontevedra
Mal vai A Nosa Terra se decide
publicar como artigo de opinión
o mesmo texto que un dos seus
colaboradores, coa teima de encirrar por causa dunha rabecha
inxustificada, enviou a outros
xornais como La Voz de .Galicia
para que fose incluído como unha simples carta ao director.

de Castelao que aparecen no
espácio web do Pa9roado Rias
Baixas están postas·semente en . 1 cianuro rumeno
castelán nas páxinas correspon1 comove á Unión
dentes a ese idioma, o mesmo ·
·que están postas semente en 1 Europea. Xa está a ·
inglés nas páxinas escritas nesa 1 éhegar a lugoslávia.
fala. Por .unha cuestión técnica,
determinada polo espácio dis- · ~ Ora, os bombardeos
posto para -0s índices, o.s títulos
_ sobre lugoslávia,
incluíronse só nun idioma e .non 1
1
aprobados pala U E,
en dous (o orixinal e embaixo a
sua correspondente tradución). 1 non contaminaban.

É posíbel que non fose a forma
máis correcta, pero non menos
certo é que se o fixemos asi
É o caso da coluna publicada no
-tendo que elixir un- foi por
número 920 deste semanario, con · considerar que era o mellar xeidata de 3 de Febreiro, que asina
to de espallar o significado do
Xerardo Rodríguez Roca. Nela
seu traballo artístico, de que todescribe o autor unha sua expedo o mundo, no Congo, Nebrasriencia coas novas tecnoloxías, "a
ka, Filipinas ou Punta del Este,
segunda ou terceira vez que napuidese entender o seu berro.
vegaba por lnternef'. Quizais pala
sua inabilidade,
Por outra parte, ternos que dicer
e quen sabe se
que se decidimos divulgar a sua
por outras cauobra, nun traballo que non é ressas máis ocul- Que non tema 0
ponsabilidade directa dun organistas, vén o nomo de promoción turística, foi porbelo que nos valedordo
que pensabamos que o legado de
compraceria
cando Castelao é algo do que nos debedesenlear.
mos gabar e porque tiñamos a
saian á lus estas convición de que poderia espertar
Di Martínez
o interese de calquer que visitase
Roca
que, liñas,oseu
a nasa província. Non era pois
consultando as prego por
nen o naso cometido principal nen
páxinas que
o do Padreado Rías Baixas, mais
corrixiras
sobre Castelao
decidimos dalo a coñecer; e en
hai en internet, páxinasen
1997 -i'lon esquezamos a data-,
deu con unha
cando
ninguén neste pequeno paelaborada polo castelán estará
ís, nengunha outra institución, emMuseu
de atendido.
presa, organismo ou persoa utiliPontevedra
zou este médio de difusión univerque estaba tosal para comunicar ao mundo o
da feíta en
labor impagábel do chamado pai
castelán, "mesmo os títulos das
da Galiza moderna. Pero que non
láminas ou cadros". Como autotema o valedor do rianxeiro: cando
res das devanditas páxinas, desaian á lus estas liñas, o seu prebemos indicarlle a Martínez Ro- . go por córrixir as páxinas en casca, en primeiro lugar,que nen as
telán estará atendido, idioma por
páxinas son propriedade do Mucerto no que tamén escribiu Casseu de Pontevedra nen están feítelao, caso das anotacións nos
tas unicamente en castelán.
seus "Cadernos" sobre a marte de
Valle-lnclán, das que curiosamenAs páxinas en cuestión correste fala o grande Borobó no mesponden á web do Padreado de
mo número de A Nosa Terra no
Turismo Rias Baixas, da Deputaque se recolle a protesta.
ción de Pontevedra, quen, despois de convocar un concurso púCal é pois a "manipulación, terxiblico, decidiu elixir o naso proxecversación e falsificación da realito de páxina web como o máis
dade"? Coma el, pedimos que
axeitado para desenvolver. O si"en nome da verdade histórica e
tio web está feito en tres idiomas
en nome da língua á que entre-galega, castelán e inglés- e foi
gou a vida Castelao" -a quen se
posta na Rede no ano 1997. Que
cadra por lle profesar a mesma
estranos mecanismos, pois, levaadmiración chamamos naquelas
ron a Martínez Roca a consultar
páxinas o obreiro da emoción-,
exclusivamente en castelán a inse corrixa "esta afrenta". •
formación sobre a obra de Castelao, podendo faceto en galega?
CARLOS VIEIRA E INÁCIO CHAO
(CANAL Dous MULTIMEDIA)
É certo que os títulos das obras

n'anxet'ro·.

Estas palabras que digo
abróianme desde o fondo
pois eu enxamais escondo
a canción que vai comigo.

I· houbera.
1
1
: A enxurrada do

Eran Cirúrxicos.

Para a visita de
campaña de Joaquín
Almúnia á Galiza, o
PSOE escolleu un
paseo pala biblioteca
da Fundación Penzol,
con Paco del Riego
(director e presidente
da Academia) e
Xaime llla de guias.
Fermin Penzol
1 armara a biblioteca
con aloumiño e
intelixéncia, nos anos
en que os libros en
galega eran
considerados de
utilidade escasa, se
non perseguidos.
Agora son un
tesauro. Achegarse a
eles é coma visitar o
monumento ao
soldado descoñecido,
o símbolo dunha
longa guerra contra a
língua.

Aos soldados
incultos negaranlle o
acceso ás armas. A
tradición era que os
reclutas bárbaros
pasasen pala
alfabetización para

CANTINA
MEXICANA

*

En lembran:za do compañeiro

Suso VAAMONDE,

Suso Vaamonde

que nos deixa o exemplo dunha vida entregada
a cantar e musicar a marxinación de Gali:za e
as suas aspiracións de liberdade colectiva.

Os teus compañeiros dos
Comités Abertos de Faculdade e dos Comités
Abertos de Estudantes non te esquecen.
As tuas cancións estarán sempre vivas
nos nosos cora:zóns.

A mocidade non te esquece.

Compostela, 16 de febreiro de 2000.

Gali:za Nova
1

1' '

1.

1

RUA MARTIN CODAX
VIGO

l

1
1
1
:

poderen usar armas e
cumprir ardes. Ora,
co invento das armas
intelixentes, os ·
soldados sobran.

Cincuenta
delegados na,

1
1
1
1
1
:
1
1
1
1

1
1
:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

cadea. Así afoga o
governo de México
dez meses de folga
na universidade da
capital, a máis grande
de América. A
embaixada
norteamericana está
encantada. Nesta
solución militar da
protesta tamén hai
quen ve o comezo da
segunda revolución
mexicana.

O IRA xa asumira a
entrega das armas.
Aos unionistas
parecíanlle poucas
todas as concesións
e forzaron a ruptura
cunha mentira. Os
monárquicos coidan
que os seis condados
ben valen 70 anos
máis a tiros. Sobre
todo se eles seguen
senda cidadáns de
primeira. Cegos é o
que están.
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Nen OTAN,
nen Manel Pardo,
nen X. E. Vicente

Suso Sanmartin

Manel Pardo e X.E. Vicente, os
autores da diatriba contra a miña
persoa que apareceu como carta ao director en ANT o pasado
1 O de Febreiro, outorgan-me
moita máis importáncia da que
me corresponde. Como quer
. que, polo que parece, pensan
que estou enfeitizado cos média
. do sistema, e para desmentilo
se cadra sementes sexa agora
con esta réplica, permítome facer as seguintes observazóns:

1. As aprezazóns dos dous diatribários parecen ter como fonte
unha conferéncia, sobre a Chechénia, á que non asistiron. De
feito, chegaron ao local correspondente cando o colóquio estaba na sua recta final. Non parece que sexa o procedemento
máis axeitado para avaliar criticamente as opinións alleas.
2. Tampouco semella, por certo,
que teñan lido nengun 'dos libros
que publiquei nos últimos quince
anos. lso en calquer outra circunstáncia seria non só disculpábel, senon mesmo saudábel. O
que ocorre é que cando os nasos amigos
afirman que
nunca menciono os intereses ocidentais Confeso
na Euroapa do francamente que
Leste se está
a deturpar, e nonseioque
dramatica- queren dicer
mente, a realidad e. Unha Manel Pardo X.
rápida ollada a E. Vicente cando
eses textos vir i a a demos- afirmanqueeu
trar o, de ma- tentei dividir IU.
neira contun·dente,
sen
problemas.

e

Actas do congreso

A Educa~om para a Paz
(contido transversal) através
da Área de Matemáticas nom
é tarefa impo~íveL
...Basta pr~dicar c'o cxcmplo.

ros Mane! Pardo e X. E. Vicente,
que tan lanzados son coa pruma
e tanta vivacidade mostran nas
rectas finais dos debates, asu. man de bon grao unha discusión
pública sobre cuestións das que
tanto saben; pola miña conta, estou disposto a partillalo con eles.
4. Invito a todos, tamén a ler o libro de Callan. Os compañeiros
nacionalistas na Galiza quedarán
surprendidos -sospeitcr ante a
dramática incomprensión do problema nacional que demostra o
xornalista belga. Para quen lle poda interesar un debate franco de
ideas no qu~ as de Collon son tari
respeitábeis como calquer outras,
direi que adiquei vinte páxinas á
análise do texto en cuestión nun
pequeno libriño recentemente publicado. Máis que ler esas páxinas, eu creo que os compañeiros
diatribários deberían botar-lle unha aliada -alén do libro de Collon- a algun outro traballo sobre
a desintegrazón de lugoslávia e,
se cadra, viaxar un pouquiño, que
non está de mais. A fondura dos
seus argumentos fai-me pensar
que se parecen moito a eses todólogos que enchen as páxinas
dos periódicos e os espácio~ das
emisoras de rádio.

3. · O que moi probabelmente é o
elemento principal de disensión
entre nós é unha cuestión dife5. Confeso francamente que non
rente: as miñas críticas á recons216: foto de Castelao truzón capitalista na Europa do sei o que queren dicer Mane l
Leste non me invitan a rebaixar a
Pardo e X. E. Vicente cando afiren Mondariz (1920)
responsabi lidade de moitas das
man que eu tentei dividir IU -suna homenaxe a
elites locais, e entre elas as que
paño que desde fara, porque
se vencellan xeneticamente cunnunca militei, por certo, en tal orPalácios. "É un
ha vella arde que os media do
ganizazón- en Madrid. De novo
documento gráfico
capitalismo teiman en descreber,
sospeito, que sobrevaloraron as
pateticamente, como comunista.
miñas capacidades. Provisoriainédito". Pode ser,
mente, quen está a dividir IU é o
Agora ben, se criticar 0 xenocídio
pero quen aparece na e o réxime de apartheid desen- que pacta co PSOE esquecendo
a OTAN, o euro e o terrorismo de
volvidos por Milosevic e os seus
foto é Vicente
Estado. Polo demais, se as mien Kosova, ou facer outro tanto
Risco.+
co xenocídio acometido en Checñas opinións sobre calquer maté---------~--~
h.:;...
en
..:....;i..:..:
a...:..:p=-=o..:..:
r =;.e
=-.1-=
ts.;:..:in:. :. .e=-=
:. :. o::..::s=-=s-=e:.:_u:....s=.:a:_::m
::..:;_..
i- - -ria- sorr,-como-non;-merecedoras

Castelao na Galiza
do Século XX, páxina

gos, é facerlle o xogo ao imperialismo, cumprirá recoñecer que eu
lle fago o xogo. Afortunadamente
son moitos os amigos, dentro e
fara de Galiza, que estiman que á
crítica radical da reconstruzón capitalista na Europa do Leste é
abrigado engadir unha crítica,
non m_
enos radical, do comportamento dos Milosevic e os leltsin,
moito mais relacionados daquela
do que puidera parecer. O siléncio con respeito a xenocídios como os mencionados -cando non,
como é o caso que nos ocupa, a
vontade expresa de louvar aes
reximes que os desenvolveronretrata de maneira suficiente a
condizón de quen asume e fai
-· que produza arrepios que sexan
estas xentes, precisamente, as
que se consideren capacitadas
pa ra xu lgar que n defende, e
qúen non, os intereses do imperi alismo e quen divide, e quen
non, á esquerda. Ben estaría, de
calquer xeito, que os compañei-

17 DE FEBREIRO DE 2000

de crítica, creo que aos amigos
se Hes foi a man cando afirman
que eu falo a cotio con dirixentes
do PSOE. Moito agradecería que
se me proporcionasen os nomes
correspondentes porque , até
agora, non tiña coñecimento algun ao respeito. E, entre tanto,
nen OTAN, nen Milosevic. •
CARLOS TAIBO

O independentismo
e as eleicións
españolas
Hai xa vários anos que veño
apoiando eleitoralmente á FPG ,
pese a non coincidir ao cento por
cento coas suas propostas (por
exemplo no tema da nonnativa lingüística, e agora no terreo sindical),
ao entender que era a única alternativa de esquerdas e nacionalista,
independentista, que existía á esquerda do Bloque. Fun durante
moitos anos simpatizante e colaboradora do BNG na miña vila, se
ben nunca cheguei a militar, pero
dun tempo a esta parte, coa sua
política de moderación, deixou de
defender os ideais nos que eu
creía. Foi entón cando comecei a
apoair á FPG, ainda que nunca me
acheguei á sua organización. Via
nela unha forza política que queria
construir algo diferente, e que non
renunciaba aes princípios da independéncia e o socialismo, pero sen
caer tampouco en posturas maximal i stas , sectárias ou excesivamente radicais, que non eran comprendidas pala maioria do naso povo. E teño que dicer tamén que
sempre desconfiei de que de AMI
ou de Primeira Uña (até ben pouco
integrada no BNG), pudera sair unha alternativa interesante.

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

Os textos non deben exceder
as 45 liñas.
Agora tamén pode dirixir
os envios para esta sección
polo correo electrónico:
info@a nosaterra .com

Enviosa:
A ALDEA GLOBAL

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

Pero lago destes últimos meses,
onde muitos e muitas independentistas que non militamos en nengunha desas tres organizacións, vimos con ilusión e esperanza a unidade que estas establecian, e acudimos ao 25 de Xullo unitário, e
aos actos do 12 e do 17 de Agosto,
e participamos na medida das nasas posibilidades na campanha
que fixeron pola Autodeterminación, lago deste tempo de unidade,
digo, non podo entender a desunión ante as próximas eleicións ao
parlamento español. Parece-me
muí grave, mui grave, que non foran capaces de chegar a un acorde
sobre ese tema tan fundamental.

ANO

I
e
}

d

Sobre todo, parece-me grave a
decisión de presentar-se tomada
pala FPG. Deven ser capaces de
vencer certos ''tics" do pasado, reticéncias e desencontros que hoxe
non teñen xustificación, e convencer-se de que eles sós non poden
construir a alternativa que este pafs necesita, que todos os independentistas necesitamos. Todos ternos receos de detenninadas persoas e organizacións, mas devemos situalos nun plano secundário
e persoal , que non imposibiliten
seguir adiante coa unidade tan necesária. E non se trata de estar de
acorde, en xeral , se non de se é
bon ou mao que o independentismo se presente nestes momentos.

o
t.al

É un erro que os independentistas nos enfrontemos entre nós
cando ternos tanto traballo por facer: As nasas enerxias témolas
que dedicar a
iso , e non a
outras causas.
Presentarse
hoxe ás elei- Quero pedirlle á
cións é unha FPG que retire
tonteria, xa
listas
que os resultados que obte- xuntocon
le
rem os serán ,
con toda posi- Primeira Liña
bi lidad e , moi
traballemos por
maos , e só
servirán para un
que os falso s
· ·,
nacio nal istas orgamzaeton
do BNG digan independentista.
unha vez máis
q ue eles son
os únicos que
existen. E isa
non é carta. Xuntémonos todos
xa, canto antes, as diferéncias
que nos separan non son reais,
son fruito dun pasado que devemos deixar atrás. Non esquecelo,
pero deixalo atrás. Só coa unidade chegaremos ao noso destino.

as suas

e

ha

Desde aqu í qu e ra pedir-lle á
FPG que retire as suas listas e
xunto con AMI e Primeira Liña,
e todas as persoas que qu eremos que exista unha organización independentista séria, eficaz e traballadora, se poñ a a
traballar nese proxecto que é o
de todos e todas.
Ademais diso é necesárío que AMI
asuma publicamente esa liña política, de traballar en sério e en positivo, e non facendo causas que
non só non consiguen apoios senón que os-q1:1itan, e que Primeira
Uña demostre claramente que non
ten nada que ver co BNG e denúncie a esa organización por ter renunciado aos ideais que defendeu
neutros tempos. E nós, os independentes, os que non militamos
en nengunha organización, devemos apoiar e traballar para que isto vaia para adiante. Todos somos
necesários e imprenscindíbeis.
Non sobra ninguén . Adiante coa
unidade do independentismo!•
ÁUREA LoURENZO CARBALLIDO
( ÜURENSE)
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Foise Suso Vaamonde,
o cantor dos poetas galegas

~hai moito lin nun artigo des-

A homenaxe merecida chegoulle en vida na Salvaterra
da Festa da Poesia
94>-X.C.

días para sacar libros en galego e un adicado ás letras
casteláns seria fabuloso. Sigo sendo moi utópico".

Na alborada do 17 de Febreiro morria nun hospital
vigués o cantor Suso Vaa,
monde. Nado en Regodo,
bargo-Pontecaldelas, no ano
1950, era con grande dife,
réncia o grande musicador
da poesia galega contempo,
ránea, que el me mo consideraba un caudal en fin pa,
ra calquer criador e músico.
A sua di cografia e a obra
inédita on legado xa eternos para a cultura galega.

A sua -discografía viva é extensa, e vai máis alá dos
máis vendidos Nin rosmar

un laido, Os soños da gaiola,
Menceres, Loitando ... Os
LPs en directo eran quizais
os que chegaban ao corazón
máis axiña, acaso porque o
próprio cantor de Pontecal~
delas gostaba dese contacto
directo sen excesiva mediación, como urxido pola prisa
de vivir e de intervir, "a min
non me atrae facer marabillas con cuarenta músicos, o
que quera é traballar do xeito máis simples, sempre pensando no directo. "Probabelmente isto resposta a que eu
nunca me formulei viver da
música porque sei que é moi
difícil. Non quera ser un
profisional do canto, só facelo o mellar que podo".

O ábado 19, na ua aldea natal, esparexaranse as cinzas de
Su Vaarnonde. O acto civil
irá acompañado dunha cerimónia de música e poesía, corno merecia a ua traxectória
de indeclinábel honesridade a
prol da música e a Literatura
do país. Estarán A Roda,
Quenl1a e poetas como Méndez Ferrin, Manuel Maria, Rodríguez Baixeras, Bemardino
Graña ou Xosé Maria Álvarez
Cáccamo. Será unha continuación do emocionante acto
que o proprio Suso Vaarnonde
viviu o 12 de Novembro en
Salvaterra, onde tantas veces
el actuará no Festival de Poesía do Condado, a grande cita
que popularizou durante anos
a voz d poetas galeg .

Honradez

Vaamonde ás primeiras Voces
ib 'a música e a poesía renovadas e xuntas despois dun longuísimo silenzo e, ao mesmo tempo, a fidelidade a aquela corazonada xenerosa, a canción que
non pasa polos vestidos de moda,
palas estratéxias de rebaixar a palavra, de aprazar as ideas".

c

"Os aplausos non deixan falar a
Suso, que recolle nun segundo o
moito sementado en moitos
anos: concertos á luz da cachare,
la ao pé dunha fábrica pechada, a
canción que reconstrue o canizo
da alianza e o entendimento nun
comité de folga arrodeado durante semanas polas prapostas particulares da patronal, os acordes
das primeiras edicións do Festival
da Poesía, as palabras dos poetas
envoltas en retrauso popular, a
música que abre a percepción da
poesía galega nas aulas dos coléxios e dos institutos, unha noite
cos viciños de Merza condenados
por REDESA, pola Xunta e pola
ciéncia de aluguer a viver debaixo dun tendido de 400.000 vóltios. O público identifica en Suso

Un irredutíbel
Confesábase Suso Vaamonde, en
Novembro pasado en A Nosa
T erra "as miñas ideas seguen a
ser clandestinas. Autocensúrame
porque non podo dicer todo o
que quixera". Pero esa autocensura, fora en grande parte da sua
carreira censura pura e dura, e
mesmo ameaza de prisión. Veterano desde os anos 70 en canto
recital se montaba, Vaamonde,
partillu a época de Voces Ceibes,
e despois foi por libre, sempre,
con maior ou menor éxito de público, coa liberdade de criación

no peito, desde o tempo no que
escoitou en galego o Venceremos
Nós "un disco que me pasara o
Pai Seixas nos Xesusitas. Tiña
dezasete anos e xa daquela tiven
claro que me gostaba esa letra". "
As letras de Suso Vaamonde
beberon incansábeis na poesía
do país, "sempre fun un devorador de poesía. Surpresas como a
de Blanco Torres, onde vai que
tiña lido eu cousiñas del porque
vou a unha biblioteca, busco,
leo. Teño unha fonte para facer
cancións inagotábel e compostos na actualidade conservo
máis de 200 temas inéditos.
Adernais dos grandes, hai xente
que desapareceu hai moitos
anos, sen pena nen glória, que
se vai recuperando pouco a pouco 1 por un centenário, porque
unha Deputación saca un libro
ou porque se lle adica o Dia das
Letras. Pero claro, cada ano é un
só. Se fora ao revés, con 365

-A estación
de Victoria
~ RAMIRO FONTE

Cando se cumpriron vinte
anos da famosa denúncia de
Pontevedra, Suso Vaamonde non se adicou a hinchar
unha lenda de exiliado .
Aquel 5 de Xuño de 1979,
un recital organizado en
Pontevedra rernatou con
cinco detidos, entre eles o
próprio V aamonde. Un militar 1 tenente de artilleria,
que saia de misa, dirixiuse a
el para insultalo e berrar Vi~
va España. Mesmo intentou
agredilo. Acusábano de ter
cantado "Cando me falan
de España sernpre teño unha disputa. Que se España é
miña nai, eu son un fi.llo de
puta". A ameza de cárcere
provocou un periplo no extranxeira, "pero non quera chamalo
exílio. Non tiven que marchar,
pero non tiña claro que o recurso
xudicial fose adiante e non quería irá cadea. Era novo, tiña un
fillo e marchei a Venezuela a traballar. Non fuxin, e rnoitas veces, con discreción estiven na casa. Unha vez entrevistáronrne na
rádio como se estivese no Porto,
cando estaba en realidade na
Ínsua. ·Se me quedaba a família
pasaríao mal, porque chamaban a
casa ameazábanos e chegaron a
pegarlle ao rneu neno". E volveu,
e ainda que comezou o debalo
dos cantautores, seguiu teimando
nun traballo que tivo unha ampla plasmación discográfica nestes últimos anos. Suso Vaarnonde foise, pero na mañá do 17 de
Febreiro moitos, ao ouvir que
morrera, lembramos os seus inesquencíbeis versos de amor, en letra de Bemardino Graña "Como
hei vivir mañá sen a luz tua". •

tinado a explicarlle ós españois certos
recantos de Londres, que nos
arredores da estación de Victoria ha,
bía que buscar os vestixios actuais do
Londres victoriano: perdoáderne a
redundancia que non é debida a min.
O certo é que a estación de Victoria é
deses lugares indefectiblemente vencellados ó destino dos nasos emigrantes, porque case sernpre chegaban alí.
Si, neste Londres galego (somos máis
de corenta milleiros os galegos que
vivimos aquí) hai lugares que nos pertencen, que teñen que ver connosco
e un deles é a estaéión de Victoria.
Esta vella raíña das fermosas catedrais
de Europa, forma parte da memoria
colectiva dos nasos paisanos. Ninguén escribirá unha liña nin unha
novela sobre eles pero ás veces, dun
xeito descoidado, estes lugares aparecen na memoria dos que viviron aquilo e, anque nunca queiran falar cliso
polo rniúdo, un pode imaxinar con
toda a viveza a escena dun home ou
dunha muller que, en moitos casos,
chegaban-sés-ncs-sesenta--e>ti:-rte>s-Se"
tenta Non é demagoxia chegar a recompoñer o retrato dun deles: unha
maleta amarrada con cordas, unha
caixa de galletas na que levaban a
roupa NinguÍilia palabra de inglés.

&.

galegos ternos sona de sermos
submisos fronte á historia, pero
unha das maneiras de romper esas
submisión foi, sen lugar a dúbidas, a
emigración, e que ninguén queira
ver nisto unha negación das evidentes causas económicas. T ódolos tópicos da emigración galega son cerros, e seguen vixentes (isto non o
soen poñer os xomais en Galicia
cos pertinentes titulares) porque os
galegos seguen emigrando.
-Aguén me contou que no Rei,
no Unido chegou a haber asociacións
de damas filantrópicas que axudaban
a aquelas mulleres nosas, que chegaban soas a Victoria e que, aqueloutradas polo vértigo da multirude, por esa
magnificencia catedralicia das bóvedas de ferro da estación, debían estar
máis perdidas ca un barco de pesca de
baixura nas tempestades dos mares
máis fríos e hostís do mundo. Sexa
como sexa, serripre que vou pasear
pola zona de Victoria, en compaña
de Manolo Revilla, un andaluz que se
fuco galego aquí en Londres, pregúntolle polo mundo dos nosos emigrantes que el coñece moi ben, e quixera
dicirlle que a estación de Victoria é ó
que os nosos emigrantes o que o porto de Vigo foi, por exemplo, ós ollos
de Manuel Ferrol.
Womo a miña memoria non pode
fotografiar aquela época, dígolle que
hai tempo que quera escribir un poema ou un pequeno texto, falar destes
lugares de Londres que lle deben resultar familiares a un galega medianamente culto ou solidario, tanto
como outro lugar tan sorprendentemente galega de Londres: a sala do
Museo de Victoria e Alberto onde
está, a tamaño natural, todo o Pórtico
da Gloria. O mesmo que eu teño ido
en peregrinación, máis dunha vez, á
réplica do Pórtico, e que incluso puxen a man no buraco dos dedos (agora caio que curnprín co Xacobeo, sen
sabelo, aquí en Londres), esguellando
a vixilancia a dos gardas, gusto de
peregrinará zona de Victoria e imaxino por uns instantes que sentiron,
que tipo de abraio percorreu as vidas
daquelas xentes heroicas que aquí
viñeran traballar. E creo saber (quizais por vez prirneira na miña vida)
quen é a miña verdadeira xente. •
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lugar na Iguana, de Vigo, a festa
apresentación do disco Killer
Llxo, unha compilación editada
por Lixo Urbano. Para esta,
actuan en directo, a partir das
dóce e media da noite, The
Easytones, de Ourense, e a Foggy
Mental Breakdown, de Vigo. A
entrada custa cincocentas
pesetas. O CD Killer Lixo inclue
cortes doutros grupos como

...,,

• Bota a andar o festival alternativo de teatro música e danza
da compañia Chévere, e CÍuisti,
ne Finger, de Iti.nerrances, wpos
que participan da iniciativa. Xe,
sus Ron destacou .q ue se trata
dun festival até ~gora "difícil de
ver na Galiza" e_que ten como ·
obxectivos "acadar un ámbito
máis adecuado para facilitar .9
achegamento do público neste ,
tipo d~ festivais". A programa,
ción do festival exténdese
·
durante dezaseis días e inclue
várias estreas de danza, da últi,
ma obra de "Chévere" Hero.es,
leiJ::uras de escritores g~legos
contemporáneos e m~ica.+

Con vontade de continuar co
temi>o e cunha programación de
calidade nace o primeiro Festi,
val Alternativo de Teatro, Mú,
sica e Danza de Compostela, se,
gundo o definiron os seus
promotores. As salas NASA e ·
Galán xunto ao IGAEM patroci,
nan este festival, que foi
apresentado por Ana Vallés e
Xesus Rón, respo~ábeis das sa,
las, xunto a Ramón Castromil,
vicepresidente do Consello da
Cultura e Anibal Otero, xerente
do lgaem. T amén estiveron na
rolda de prensa Miguel de Lira,

-.-"-'i'

Fame Neghra, Thee Virus,
Fulsomes, Os Morta e Blind
River.+

:- ~ • Exposición
para afondar
Miguel' ele Ura.
.
........................................................................................................
.
.
no Entroido en
Cervo
Auditório de Galiza, en
• Máis de 15.000 Compostela. Dirixido por
O Entroido é o título da
exposición que se pode visitar
Francisco Puy Muñoz, neste
sinaturas pola
na Casa de Administración de
encontro participan Carlos

cultura da paz
A campaña que leva a cabo o
Seminário Galego de Educación
para a Paz para recoller sinaturas
no chamado Manifesto 2000. Por

unha .cultura de paz e non
vi.oléncia está tendo unha
acollida excepcional, segundo os
seus promotores, xa que se
teñen recibido directamente un
total de 15.873 dos centros
educativos. Hai quince dias que
se enviou o manifesto redactado
por vários prémios Nobel e que
contén seis pontos fundamentais
para entender "a cultura da paz".
Un dos que se veñen aderir ao
documento foi o alcalde e o
pleno municipal de Ferrol. t

•Congreso
polo centenário
de Alfredo
Brañas

~ .....Seiq.ugn es

-

•Un viciño
de Valdoviño
gaña o certame
de cartas de Fene

Letras.+

• Teatro Minerva interpreta a
escultura de
Pestana·
As funcións de "A estela do
deliri~" teñen lugar os días 16,
17, 23 e 25 de Febreiro no~ Pazo

Cúmprense o día 22 de FebreiJ;o
os cen anos da morte de Alfredo
Brañas, polo que a consellaria
de Cultura organizou unhas
xomadas de estudo ao redor da
sua figura, que se van
desenvolver os dias 24 e 25 no

Sargadelos, en Cervo. A rnostra,
propriedade do Museo do Povo
Galega, trata de " descreber,
contextualizar e analisar o
amplo, rico e complexo mundo
de ritos e costumes que
conforman o Entroido, festa da
risa e da bulra, desde a vella
Europa á identidade do carnaval
galego". Estará aberta durantes
os meses de Febreiro e Marzo. t

Robles, Paulo Ferreira da
Cunha, Francisco Campos
Freire, Salvador Rus, Ramón
Máiz, Xosé Luís Barreiro
Barreiro, Miguel Cabo,
Francisco Ogando e Perfecto
Yebra Martul, entre outros. A
consellaria ten programados
outros encontros ao redor de
Manuel António, no mes de
Marzo, do que se cumpren cen
anos do nacemento e Manuel
Murguia, en Maio, ao redor do
cal se celebra este ano o Día daS

de Bendaña, sede da funaaGión
Granell, que acolle a exposición
do mesmo título do esculter
Paco Pestana. Coa figura do _
artista de Castroverde como
nexo, Teatro Minerva pon_en
escena unha montaxe queselecciona e adapta diversos
.
textos de Pestana. Dous
personaxes, Montse Blanco e

P-aco ¡:tastana.

· Esteb.an Yáñez, encamru:ba&
diferentes vertentes da
personalidad]! do escultor~ Roberto Le.al dirixe o Teatro
Minerva e explicou que o
espectaculo revela o mundo
escénico inspirado na
criatividade do artista As
funcións teñen lugar ás oito e
media da tarde. t

Emilio Alvariño, de
Valdoviño, foi o gañador da
cuarta edición do certame de
cartas de amor que convoca
Rádio Fene. O xúri escolle a
carta "valorando o ton satírico
e o carácter rompedor con
respeito aos tópicos amorosos".
Asimesmo na misiva Alvariño
amosa un coñecirnento das
tradicións na comarca de
Ferrol". Á emisora municipal
de Fene chegaron vintenove
cartas, valoradas por un xúri
formado por Estíbaliz Espinosa,
Xosé Manuel Sarille e Xosé
Maria Rivera.+

• Apresentan
~n Vigo
o disco Killer Lixo
O Sábado 19 de Febreiro ten

•Mostra
de humor
do carballiñes

Dharriwba
"Nas viñetas saco punta ás
secuencias que suceden día a
día, no bar, nos médicos, nos
accidentes ou nas relacións coa
parella, iso si, coincidindo con
algun crftico acérrimo da mifia
obra, a irania é infumábel, pero
nesta exposición do que trato,
aparte de proxectar a miña
perversa mente sobre os
personaxes que deambulan
pola vida adiante, é de non
deixar a ninguén que teña a
desgrácia de visitar a
exposición indiferente ante o
que os seus ollos están
contemplando; que ninguén se
dea por aludido e deséxolles
que pasen un momento
agradábel". As palabras de
V ázquez Dharriwba, ilustran a
sua mo tra de humor gráfico
que se pode visitar na ala da
Casa da Xuventude de
Ourense.t

•Galaxia
recoñecida
pola Fundación
Prémios
da Crítica
De referéncia cultural
indispensábel na cultura galega
do último metade de século
calificaron os responsábeis da
Fundación "Premios da Crítica"
antes de outorgar o útulo de
Galega Egréxio á Editorial
Galaxia. A Fundación tivo en
conta o cincuentenário da
editorial, que se cumpre neste
ano, para premiar o que
consideran unha iniciativa
empresarial que parte dun
conceito cultural. Ademai do
dous mil títulos editados por
Galaxia, a Fundación fixo
referéncia a publicacións como
Grial ou a Revista de Econamia,
promovidas pola mesma
editorial. t

no Fe_stival de_Berlin

A película dirixida por Patricia
Ferreira, Sei quen es, estreouse no
Festival de Berlín o Domingo 13
de Febreiro dentro da sección
oficial. É a primeira que unha pe,
lícula galega chega a un certame
de máxima categoria interna,
cional. A película está producida
por Continental e conta cun elen,
co de actores encabezado por
Ana Fernández, protagonista da
exitosa Solas do andaluz Benito
Zambrano, e Miguel Ángel Solá,
cuxo último traballo na pantalla
grande foi Tango de Carlos Sau,
ra. Na fita, que conta con France
Televisión Distribucion para a dis,
tribución internacional, tamén
participan Manuel Manquiña,
Luis Tosar, Gonzalo Uriarte, Xa,
vier Estévez, Mónica García,
Santiago Prego e Carlos Blanco.
Patricia Ferreira, até agora realiza,

Estrea no Carballiño
dunha curtametraxe
de Cuerda

dora curtida na televisión, optou
por unha história que xira ao redor
dunha psiquiatra, Paloma, -t:-rans,
ladada a un hospital galego, e Má,
rio, un paciente coa estraña enfer,
midade de Korsakof, que altera a
sua memória, converténdose nun
interesante obxecto de estudo pa,
ra a doutora. A Berlín translaaá,
ronse os protagonistas e a directo,
ra da fita para apresentala.

José L. Cuerda estará na presenta,

Arde Amor no Porto
Estreouse Arde Amor, a fita de
Ra,ul Veiga, nas salas do país,
-xusto antes de exibirse no Por,
to, no marco do XX Festival
Internacional de Cinema do
Porto. Este certame desenvól,
vese entre o 25 de Febreiro e .o
4 de Marzo. A película, incluí,
da na competición oficial, na,
rra unha história de amor e

XOÁN PIÑÓN

Miguel Ángel Solá.

morte ná Galiza actual e está
producida por Penda Films. Os
p'rincipais papeis corren a cargo

1

de Resana Pastor, Sergi López,
Chete Lera, Maria Bouzas e
Miguel Pernas.

ción de Primer amar, curtametraxe
rodada no Carballiño e que se eg,
trea o 19 de Febreiro na Casa da
Cultura da vila "Breve e intenso"
define o director de A língua das
bolboretas ao referirse a este traba,
llo, baseado no relato do mesmo tí,
tulo de Manuel Rivas, incluído en
Un millón de vacas. A curtametraxe
dura catro minutos e estréase o 24
de Febreiro en Canal Plus. O relato
narra como un rapaz e unha rapaza
atópanse na aldea despois de moi,
tos anos sen se veren. Nun diálogo,
que non lle ocupa a Rivas nen duas
páxinas, revelan a necesidade de
fuxk e coñecer lugares lonxanos e,
tamén, a realidad.e que padecen.•
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Emocionada,
em·o cionante

Titulo: Amazing Grace.
Autor: Aretha Franklin.
Edita: Atlancic-Rhino, 1999.
Titulo: Black on bogh sides.
Autor: Mos Def.
Edita: Rawkus-BOA, 1999.

Titulo:Guedellas de seda e liño.
Autora: M" Vitória Moreno.
Edita: Galaxia.
Titulo: A banda sen futliro.
Autora: Marihu Aleixandre.
Edita: Xerais.

No ano 1972, a máis destacada
entre as cantantes de soul, Aretha Franklin, regresou ao gospel
que a viu nacer coma artista (o
seu pai era reverendo baptista)
con dous concertos nos que se
acompañou do coro da comunidade do Sul da Califómia, dirixid p lo rever ndo James Cleveland (un d s grandes autores e directores d gospel moderno) . Esas
actuacións ficaron imortalizadas
nun di c titulado "Amazing
Grace" que mereccu a concesión
d pr'mi Grammy. Vinte ete
an d
is chega a ua re-edición nun 'duplo CD que recupera
integramente os dous concertos
celebrados. Unha obra que ven
sendo considerada o mellor disco
dunha artista que brillou especialmente en cancións orgullosas
coma u Re pect", "Think", ou
''Y ung, gifted and black".

Hai unha porta que se abre á vida. É a adolescéncia, a idade das.
sensacións, todo é novo, viver é
bonito case sempre, é o tempo
no que se perseguen as emocións
e elas seas son quen de darlle
sentido aos dias e ás noites e aos
soños. Pois ben este sentimento,
que nunca esquenceremos pero
que os acontecimentos irán atenuando conforme vaian pasando
os anos, a emoción, é o que mellar caracteriza e identifica as
novelas de Mª Vitória Moreno e
Marilar Aleixandre, duas autoras
de solvéncia máis que demostrada e prestíxio merecido. Editadas
nas coleccións "Costa Oeste" e
"Fóra de Xogo", respeitivamente, as duas son novelas adscritas
ao segmento infantil-xuvenil,
que dá á luz unha considerábel
cantidade de títulos anualmente.

O título desta última ("Xoven,
fermosa e de cor") poderla tamén
erver coma título para o debut
en solitário de Mos Def, a máxima figura actual do hip-hop. Surdido na compañia discográfica
Rawkus: fogar dunha série de artistas novo que procuran levar
ao eu estilo musical lonxe das
pistolas, o machi mo e a chularia. Un dos per onaxes funda rnentais na realización de "Black
On Both Sides" é un escuro múico de jazz e oul chama o W eld ne lrvine quen participa co-

mo teclista e presta a sua sinatura
a tres temas do disco. Curiosamente, lrvine e o autor da referid a "Young, gifted and black",
que compuxo no seu momento
para Nina Simone. E non rematan aqui as conexións do traballo
de Mos Def con Aretha, xa que
un sampleado (mostra dun disco
que se utiliza para construir outra
canción) da sua voz aparece no
tema "Ms. fat booty", unha das
dezasete razóns para se namorar
do fraseo elegante de Mos Def,
de frutar das suas letras intelixentes, os seus ritmos sincopados
e a sua amplitude de miras. Son
duas obras distintas formalmente,
pero ambas comparten unha profunda espiritualidade e evocan a
riqueza própria da tradición muical afroamericana.+
XURXO MARTlNEZ BRAVO

GuedeUas de seda e liño, é o octosílabo e sonoro título da história de
Rato Chus, da sua nai, do seu pai,
do irmán deste, do pazo de Celas,
de Porto Santo, de Santa Marta e
Vélaros, da Pipé e V anes.5a e lreneo Leal. Novélase unha história
complexa, dii,cil de precisar espacialmente e mesmo temporalmente. A pesar de que se fan moitas referéncias a lugares que todos
coñecemos, non é nada doado
ubicar Celas, nen Porto Santo, e
tampouco Santa Marta de Vélaros, polo tanto ben se pode pensar
que o nome dos lugares ·nos que

•
o aire

Agustín Fernández Paz,

transcorre a acción é unha metáfora ou símbQlo do lugar da Gá.liza
que queirambs. Non se pode dicer
· outro tanto do tempo, que debemos situar en coordenadas actuais, ainda que as histórias de piratas e gavelas e bandoleiros non
teñan hoxe por hoxe moita credibilidade, total tanto ten, o cerro é
que o tempo non deixa de ser outro engorroso accidente da vida
que non fai máis que proporcio. nar desgustos. O que importa é a
história, a sucesión de acontecimentos que se
contan. E esta
está contada
por un narra- Guedellas de
dor onisciente
seda e liño
moi habilidoso, de · acorde gustará aos
cunha estraté- amantes do
xia narrativa melodrama
ambiciosa que
sabe seleccio- romántico
nar o ángulo clásico, A
axeitado des- banda sen
deo que cofuturo
mezar cada
capítulo (son apaixoará a
dezasete) de toda esa
maneira que lexión de
os acontecímentes transi- adolescentes
ten desde o que
entorno deica demandan
Rato Chus, ou
ao revés desde asuntos
Rato Chus como a vida
aos demais, de mesma.
maneira que
se logre unha
história complexa, na que interveñen moitas
personaxes e mesmo dous povos:
unha história familiar, a saga dos
señores de Celas (composta da
história particular de cada un deles), a história de Rato Chus, a de
Santa Marta, a dos ciganos, a de
V anessa e os seus pais (lreneo e
Pipé), e tamén a de Porto Santo.
(Pasa á páxina seguinte)
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canta de libros
Semblanzas
no país--mala
Continua a laboura Xosé Neira V ilas
de aportar novas volumes que, nun ton
que non deixa de
·
beber no xornalismo, recollen as histórias da emigración.
Crónicas galegas de
Ainérica,nasquese
avisa ao leitor que o
que ten nas máns é
unha primeira rolda,
reune os artigos publicados periodicamente
en El Correo Gallego,
nos que intenta resaltar os aspectos novedosos e sempre surprendentes do éxodo económico e político do país. "De tal xeito ven gravitando a emigración na sociedade galega, desde o último tércio do século XIX,
que non podemos deixar de ter en conta feitos que nos van dando certas claves para comprender atitudes e rumbos
da Galicia de hoxe", di Neira Vilas. En
Ediciós do Castro. t

Vestíxios da poesia
"Escribo en serio que choro/escribo en
serio que berro,/ escribo en serio que
morro,/ para que sexas parte de
min/para que sexa parte de ti". En
Vestixios do verme, Manuel Seixas
volta a poñer impreso un monólogo
poético a berros, por momentos autoflaxelante, noutros, semellando sair da
podredume através do amor. T amén
aparece en Po_sitivas Hinterland, de
Pilar Beiro, unha viaxe dos sentimentos que sobrevoa terras de cebolas, do
Xallas e até de Casablanca. +

Homenaxe
ao sociólogo Sequeiros
Xosé Luis Sequeiros foi un dos primeiros titulares de Socioloxia na Universidade de Compostela e, agora, recente·
mente finado, un estudo coordenado
por Antón Álvarez Souza rende homenaxe ao seu legado.
Realidade social galega é un volume que
recolle traballos que,
desde diferentes ámbitos como as iniciativas empresariais, a
actividade parlamentar ou o sector da comunicación· rel:ll'lenoito profeso~es. Álvarez Sousa encarrégase
de estudar a estrutura
social galega segundo o sociólogo Sequeiros. Edita Ir Indo, que organizou
un acto de apresentación na Universidade de Vigo o Xoves 10.+

O poder de elevarse
Daniel non se considera normal porque
é capaz de elevarse so·
bre a terra e, por esta
razón, mantén a sua
cualidade en segredo.
_Cos pés no aire, a novela coa que Agustín
Fernández Paz gañou o
último prémio ''Raiña
Lupa", narra as dificuldades que todas as persoas
teñen cando a sociedade,
os outros, non o consideran "normal". Este convite do autor á autoestima canta co apoio
de Miguelanxo Prado, quen ilustra, a cores, as vivéncias de Daniel. En Xerais. +

~;"; ~¡ ~ ,. ,. '" .
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Ü COQdeL
Fouce
Periódico Labrego de
información Técnica e
Sindical
Número 181. Xaneiro de 2000. Prezo 300 pta.
Dirixe: Lfdia Senra.
Edita: Sindicato Labrego Galego.
...:.1

O xornal informa das navidades sobre a
matanza do parco e a implantación de
normas comunitárias que pretenden controlar o sufrimento
do animal. Tamén se dá conta das mobilizacións que o
Sindicato Labrego Galego
(SLG) realizou a finais
de 1999 para
reclamar o
pago das
axudas europeas que se
lles adebedan aos labregos galegas. Ademais, fálase da actualidade do sector cárnico, lácteo, pataqueiro,
vitivinícola e ovino, entre outros. Finalmente, relátase unha viaxe que membros
do SLG fixeron á Bretaña para se interesaren polo funcionamento agrário naquel
país.+

Galicia Sindical
Órgano do Sidicato Nacional
de CCOO de Galiza
Número 20. Xaneiro de 2000. Prezo 200 pta.
Edita: Comisións Obreiras.

No editorial, esta publicación atende ao
grave problema dos accidentes laborais,
que aumentan considerabelmente de ano
en ano. Este
·tema ocupa tamén unha información na
que se procuran as causas
deste aumento da sinistralidade.
Segundo o
informe de
Aurélia
Lombao, a
Administración non
busca solucións rea is e confórmase con dar explicacións
irreais e irrespectuosas. Noutra orde de
cousas, dáse conta da escolla de Xan Maria Castro como candidato á Secretaria
" Xeral de Comisións na Galiza ou do ere. cemento do asociacionismo dentro da
Garda Civil, corpo militar que t:en proi- .
bida a sindicalización. • :
· ·

obxectivos parciais que a vida lle
(Ven da páxina anterior)
vai plantexar a Carlota. Todo
Con tanta amplitude hai tempo
decorre cunha tremenda natura;
para o humoÍ'ismo, para a traxélidade, algo que agradece moito
dia, para o sentimentalismo e ta(hoxe) o leitor destas idades, e
mén, para o realismo, cun resultasen subas nen baixas de ton, de
do final que ben se pode calificar
xeito .totalmente críbel (ou tra
de melodrama romántico. Eso é,
cousa que taunha homenaxe
mén agradecen
ao melodrama
moito) vai paromántico escrisando <liante
to sen compledos nosos ollos
xos e fondamena vida dunha
te sentido, emorapaza de dezacionado, posis e is anos, de
belmente en dehoxe, que ten
masia porque un
gustos próxisuspeita que a
mos do leitor,
estas idades tanque ten probleta emoción acamas semellan;
ba por empalates ou pareci;
gar, porque todos,
que sofre e
do é tan ideama, que vive
al. .. (mesmo o
como
un ha
elemento maligadolescente
no non deixa de
máis. Non hai
ser un pailán de
nela lugar para
poucas luces)
a truculéncia,
desde un proxec;
para o sangue e
to ambicioso e
similares, tacunha língua rica Marilar Aleixandre.
mén ai é exempero sendo semplar. Despois do dito, hai que sapre doadamente decodificábel.
lientar como Marilar soubo introducirse ben na mentalidade
Pola sua banda, a de Marilar
adolescente para asi reflectila na
Aleixandre é unha novela realis;
escrita, traballo e habihdade que
ta, sinxela e tamén guiada por
lle reportarán multitude de leitounha estratéxia narrativa moi
res (mellor leitoras, a estas idades
atinada. De primeiras semella
importa moito o sexo para idenoutra história sobre a incomunitificarse co rol de heroe), que escación, conflito xeracional e esas
tá escrito cunha linguaxe moi
causas, pero é que ese é o seu copróxima ao leitor e que integra
mezo. O diário de Carlota, a
tanto a música como a poesia de
protagonista, revélanos como esxeito totalmente natural, sen que
ta, ao ser trasladada de instituto e
s_o e a oportunismo forzado, e con
de cidade, é un mundo pechado
calidade. Unha novela que emono que non quere que entre ninciona, que sabe dirixir e xogar
. guén xa que ela tampouco parece
coas emocións
encaixar no dos demais, tanto
que ten como interlocutor-confidente a foto dun cantante morto. ~ Eis duas novelas ben diferentes
pero que teñen en comun a emoAi comeza todo, con toda esa
ción. Emocionada unha, a de Mª
complicación. E clase inicio taVitória Moreno; emocionante a
ritén ao maior acerto narrativo, o
outra, a de Marilar Aleixandre.
ir comprobando pouco a pouco
En principio, para leitores ben
como Carlota vai encaixando no
diferentes, Guedellas de seda e liño
mundo e como o mundo a vai
gustará aos amantes do melodracaptando a ela. Asi dito non pama romántico clásico, A banda
rece nada espectacular. Pero o
sen futuro apaixoará a toda esa leauténtico 'espectáculo é lela,
xión de adolescentes que demancomprobar. como partindo dun
dan a5untos como a vida mesma
início tópico e intenso, as perso(tanto é o poder das teleséries).•
naxes se van facendo lugar no
mundo afectivo do leitor mentres
XOSÉ M. EIRÉ
van mudando pouco a p0UCO os

Signos
dun cineasta
Titulo: Arde amor.
Director. Raul Veiga.

Logo de asinar para Xavier Vi;
llaverde os guións de ''Veneno
Puro" e "Continental" hai máis
de dez anos, "Arde amor", segunda fita de Raul Veiga tras "A
mitade da vida", ven de estrearse nas seis principais cidades do
país con cópias non dobradas ao
castelán, o que representa, de
entrada, unha fisura, esperemos
que definitiva, na estratéxia do;
minante do chamado "bilinguismo harmónico" que tamén hexemoniza o cinema. Certamente, por primeira vez unha película dun cineasta galego, pensada,
escrita, producida, realizada e,
sobre todo, exibida só en galego,
pode ollarse exclusivamente tal
como foi enxendrada. lsto serve
para saudar á película como un
fito na cativa história do cinena
comercial feito no noso país.

A andaina de "Arde amor" iníciase cun proceso de pre-estreas
para ir quentando motores e para
que os espectadores teñan un coñecimento prévio antes que a película chegue ás carteleiras. A
primeira presentación foi na
Mostra de Cinema do Mediterra-

·. lnzar ;1

Razóns ·

: .._ Número 21. Xaneiro de 2000. Prezo 300 pta.

· · Edita: lnzar.

_· Xesus Vega reflexiona sobre o compor. tamento do PSdG nos pactos que ten
ásinados co BNG
nos concellos e o
futuro da convivéncia destes ·
dous partidos.
Pedro de Llano
critica o
proxecto de
construción da

Cidade da Cultura, por consideralo unha
obra inútil
que só serve á
megalomanía de Manuel
. Fraga. Elias Torres opina sobre o proce- .
. so de normativización do galega e aposta polo achegamento ao portugués.
·Ademais, Nanina Santos ocúpase d.a relación do fotógrafo Oliviero T oscani
coa publicidade e Daniel Soutullo analiza a ideoloxja de Darwin sobre as razas
humanas.+

Emocióru bretonas
Titulo: Vouloüz loar -.Yelluto di luna.

disco de música tradicional e o galardon da rev~ta Choc. Unha ledícia se:rea .caracteriza ao seu traballo marcado
cpola éxperi6icia de Annie Ebrel no
.c anto "a capella". Comezou a ~teq)re
tar hai roáis de quince anos adquirindo
un grande domínio no estilo de canto
"Kan ha Diskan ". Pola sua parté, a experiéncia de Riccardo del Fra, ademais
de contrabaixista, compositor, procede
máis do 'terreo do jazz. Ainda que italiano, leva colaborado con músicos
nortemaricanos. O apoio do disco no
·contrabaixo de Del Fra fai que .caSe se
poda. traducir o seu son en pala9.ras. •

Grupo: Annie Ebrel e riccardo de1 Fra.
Edita: Clave Records.

Da man da empresa asentada en Com_p()stela, Clave Records, chegan as voces do duo bretón formado por Annie
Ebrel e R:ic.cardo del ·Fra, quen se co- .
ñeceron casualmente. O seu disco ven
avalado polo "Gran Prémio d? Músiéa
Bretona", concedido o pasado 1999, o
prémio "Diapason de Ouro" ao mellar

Muguruza remixes
Titulo: Brigadistak sound syscem.

Grupo: Fermin Muguruza.
. Edita:.Esan Ozenki.

Pegado ao seu altofalante habitual, o
basca Fermin Muguruza segue produ

cindo discografia. Agora é unha volta
e volta ao disco que gravou a princípios do 99 con músicos de diferentes
partes do mundo. Os remixes <lestes
temas comercializáronse nun princípio
unidos á revista Entzun.!, que en euskera quer dicir "escoita". O éxito desta
primeira tanda animou á compañia de
I~, Esan Ozenki, a__reeditala e poñela
á venda palas canles habituais a partires o 10 de Febreiro. Remesturaton os
temas Kaki Arkarazo, Karlos Osinaga,
Mikel Abrego, Spartak Dub Commando, Mad Professor e Xabi Pery. •

neo de Valéncia en Outubro,
onde Rosana Pastor tivo o prémio á mellor interpretación feminina. Despois pasouse no Festival de Cinema de Ouren e e
máis tarde obtivo no World.fe t
Plagstaff de Arizona o prémio á
mellor película feita con menos
dun millón de dolares. Pero foi
na Segunda Semana de Cinema
Celta da Coruña onde tivo unha
preséncia de público máis ampla.
Porén a presión que sobre as salas
de exibición exercen as multinacionais para introducir case en
exclusiva os seus produtos (cinema americano un dia e outro tamén) fuco que a fita prévia ti.vera
que esperar tres longos meses para poder ser ollada polo grande
público nunhas condicións de
mínimo decoro (a posibilidade
dunha estrea mais apresurada teria que terse feíto en salas ruins e
en ínfimas condicións para o visionado) que
garantisen a
sua acollida
polo grande Arde amor é
púbüco.
unha fita
V eiga, filólo- que, en certa
go de forma- medida,
ción e cineasdistorsiona
ta e cinéfilo
por patoloxia un xénero,
intelectual e tal e mo,
moral, ate- salvando as
soura unha
espléndida distáncias,
cultura cine- fixera
matográfica Buñuel
que o obriga, nalgunhas
antes que nada, ao rigor obras da sua
no seu tra a- eta
_p_a_ llo. Rigor no mexicana.
parto da idea
que
quer
plasmar en
imaxes e pola
que transita ao longo de moito
tempo antes de entrar na sua escrit en papel ("o guión é unha
película en papel ou non é", di;
xo nalgunha ocasión), rigor na
traslación das imaxes pensadas á
escrita prévia ao motor (fai e refai dúceas de veces os guións
que escrebe), rigor no traballo
cos actores, rigor e exquisito
coidado na apoiatura musical e
sonora, rigor no emprego sla luz,
a cor e a planificación ... E dicer
no discurso intelectual e formal
de Veiga hai, por riba de todo,
moito traballo; e isto xa é moito
nun panorama cinematográfico
comó o noso onde a autoesixéncia non abonda demasiado.
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Exposicións

Cinema

Con cerras referéncias literárias
ao mundo do Goethe, Klaist e
Mendez. Ferrin, "Arde amor" é
unha füa sobre as relacións amo,
rosas e os mundos que se perce,
ben ao seu redor e unha refle,
xión sobre as paixóns e os seus
contrários, sobre como se pode,
desde hoxe, penetrar nas con,
vencións que sobre a sua "repre,
sentación" no noso imaxinário
colectivo provocou nas nosas
conciéncias e comportamentos o
mito amoroso saído da ditadura
de Hollywood ... No filme, Veiga
procede á sua desmon::axe, in,
tentado "darlle a volta" desde
unha óptica crítica debedora do
espfrito do romantismo. Nese
sentido "Arde amor" é unha pe,
lícula que, en certa medida dis,
torsiona un xénero, tal como,
alvando as distáncias, fi.xera Bu,
ñuel nalgunhas fitas da sua etapa
mexicana (en "Abismos de pa,
sión", por exemplo o xenial xor,
do aragonés di torsionaba o me,
1 rama clásico).
Este entramado dramático
apoiase nunha coidada planifi,
cae ión, de ritmo len to e algo
discursivo desde o interior do
plano, que exixe un certo esfor,
zo de atención por parte dun es,
pectador acostumado a consu,
mir as máis baixas paixóns que
lle proxectan desde o discurso
dominante e consumista (Holly,
wood) e pouco afeito a enfren,
tarse ás fonduras que "sobre a vi,
da" propón o discurso fílmico de
"Arde amor". Contén poís a fita
de Veiga un discurso difícil que
aposta polo rigor do tema e da
forma e que obriga a unha aten,
ción suplementar por parte dun
espectador que debera despertar
. do soño inócuo que sempre se
lle bota en cara desde as merca,
dorias cinematográficas ao uso.
Esta inquedanza criadora salva e
libera os posíbeis erros dun filme
que de e er audado con optí,
mismo e que anúncia certeza
qu ( tem e o tra allo conti,
nuado de V e· a tras as cámaras,
ffci n urna) de erán con,
cretar d x de qu no at ,
pam <liante dun cineasta, gale,
g , que terá m itas cou as que
c ntar desde nó e para nó . •
CELSO X. LÓPEZ PAZOS

flCC1óN
l. GRUPO
ABELIANO
Xosé Cid Cabido

Xerais

Un novo
concepto, do
rave ao dance
Título: Lose in sound.
Lugar: CGAC, Santiago de Compostela.

Datas: Até o 12 de Marzo de 2000.

A arte, como criadora do imaxiná,
río colectivo e individual, veu per,
der o seu potencial en benefício
dos audiovísuaís do mass media no
noso século; neste contexto a rave
-música dance, electrónica ou de
clubes- adquiriu unha grande vi~
lidade grazas á sua complicídade
cos médios de comunicación. Se
ben o poder social da arte se viu
minguado; este correu parello á sua
autonomía respeito aos procesos de
producíón do capitalismo, e polo
tanto aos seus procesos tecnolóxí,
cos e de división do traballo. Esta
noción de arte como algo singular
e carente de función máis alá do
estético en sentido restrinxido, foi
desmascarada no seu momento
pelas vangardas históricas no seu
intento por aunar arte e praxe vi,
tal; así a Bauhaus, o Construtiyig,
mo Ruso ou o Dadaísmo.
O Dj reactualiza os conceptos de
apropíacionismo, descontextualí,
zación ou montaxe; e se as van,
gardas fixeron disponíbel como
médio a totalídade do médio ar~
tístico, o dance aproveíta a-recn°'
lexía e o universo sonoro en todas
as suas posibilidades. Nada se des,
bota, desde a música etno até o
maquinismo, todo ~en cabida na
mesa de misturas. "E un movimen,
to que fai do pirateo unha est:ratéxia
reactiva e activista". Neste senso, a
desaparición de ímaxe romántica
do artista,xénio fica reflexada na
quebra que o star system sufre na
cultura de clubes.

A Nosa Terra
3. DIREITOS
LINGÜÍSTICOS E
CONTROL
POLÍTICO
Mª Pilar Garcia Negro.
Laúwento

4. Ü

MELLOR
FRANCÉS
DE BARCELONA
Bieito lgrexas.

Galaxia

4.

2.

4.·MANuEL

Xerai.s

Xerais

Henrique Rabuñal.

3. TAL VEZ

NoN FiCC1óN

MELANCOLIA
Xosé Carlos Caneiro.

Espiral Maior

A díferéncia estriba na sua cali,
dade .reprodutora máis que pro,
dutora; de feito a nosa sociedade
ten máís que ver cos procesos de
reprodución que coa enerxia ci,
nética, polo que as esixéncías es~
téticas muda,
ron tamén. A
rave fai da re,
produción a OOj
sua ferramen, reactualiza
ta de traballo,
atacando os conceptos
conceptos co, de
mo os de ori, apropriacio;
xinalidade,
nismo,
propriedade
ou cópia; ex, descontex;
plicitando tualización
unha sensibi, ou montaxe.
lidade dife,
rente. "A mú, Nadase

sica electróni, desbota,
ca erradica a todo ten
man do artis,
ta, á vez que cabida na
enfatiza a pre, mesa de
senza tecnoló, misturas.
. ".
xica

A mostra Lost
in Sound, comisariada por Manuel
Olveíra e que está a ter lugar no
CGAC, pretende ser un contexto
de referéncia aos significados que
se lle poidan atribuir ás músicas de
baile, "tratando de estabelecer unha

perspectiva desde a que facer un
exercizo de interpretación". T entan,
do desvelar e despregar contidos
máis alá dos lexititirnados polo
mercado, ao tempo que se interro,

dade do desemprego e do lecer comer,
cializado".
A rave exemplifica ademaís a su~
cesión de culturas xuveriís, a ne,
cesidade de novos modelos de
identificación en base a distintas
condicíóns sociais, como a globa,
lización ou a despersonalización
das relacións. Fronte a isto xur,
den comportamentos gregários
nos que a indumentária ou a rnú,
sica funcionaran corno elementos
vinculantes. A capacidade reacti,
va, que estas culturas teñen nas
suas orixes, maníféstase na resis,
téncía aos critérios e valores con,
vencionais; tais COJilO a libera,
ción dos roles asociados ao xéne,
ro -en especial na roupa de pren,
das asexuadas-, ou a ruptura coa
tradición musical que se somete
ao domínio da palavra, ao legos.
O dance posee unha cualidade
directamente física que denota a
sua negativa á "erradicación do
carpo do dominio do social, que é o

que caracteriza a.os espazos da alta
cultura ( ... ) A presenza da música
en espazos non sacrais como gara,
.xes ou discotecas e o uso do walk,
man deveñen nunha negativa a
constreñir o carpo: impulsan e per,
meten a sua mobilidade, búscase a
dimensión matérica da música."
Nesta búsqueda da dimensión
matérica, o lugar da acción -o es,
pazo sonoro- cobra grande im,
portáncia. Afóndanse na dimen,
sión física da música máís alá da
temporal que tradicionalmente se
lle atribuiu, "provocando a perda

dos limites do próprio carpo até di,
solvelo na colectividade que baiki".
A rave entronca aqui cunha das

MURGUIA

l. GAUCIA, GALICIA
Manuel Rivas

Xerais

5. MANuEL M'INEZ.
.

MURGUIA
Henrique Rabuñal.

ANosaTerra

2. ÜS PETROGLIFOS
GALEGOS

A. de la Peñ.a Santos
Lihr.1n.1' ,·u n' u It.1,!.i-:
(wtahm1 ( \'1 ~P) . C011t'l'flo (,\ lnrn1i,t). /11d1cl' th·rn,ll. \l!chdc11a tl\111tL\L'dr,tl.
(S.111tiagl1 ), .So11t11 ( Lll\!li). Trn ,(!u (0urL'l1~L· l.

cuestións que envolven á escultura
contemporánea. Desde Rodin a
Brancusi a orixe de significación do
corpo desplazouse cara o espazo no
que este se situa; cuestión esta de,
senvolvida pola arte mínimalista e
que deu como resultado o desborda,
mento dos límites e a perda do cen,
tro. O que no eido do teatro supuxe,
ra o desplazamento da acción cara a
periféría, rodeando aos espectadores.
En calquer caso, o que non se pode
perder de vista, é que nas suas posi,
bilidades de alteración das conc~
cións tradicíonaís de música, xéne,
ro, idealismo ou trascendentalida,
de, a cultura de clubes ten unha
vertente de liberación temporal
que non supón a supresión da
opresión; certo escapísmo e elitís,
mo especialmente vís(bel no mer,
cado anglosaxón de audiovisuais.
Pero rexéitar e deconstruir o dís,
cúrso imperante amosa a posibi,
lídade de que as cousas fosen
doutro .xeito, ampliando -corno
diria Adorno- o eido do posíbel.
Ademais, a capacidade da rave
para xenerar categorías próprias
da linguaxe artística, así como a
sua implicación en cuestións vi,
tais para a arte -e en xeral para
a cultura contemporánea- pare,
ce-manífesta.

Lost in sound fecha as suas portas
o 12 de Marzo, con posíbilidade
de itinerar no estranxeiro. Na
mostra participan como Joan .
Morey, Dona García, María Rui,
do ou Martín Pena entre moitos
outros, asi como vários Dj en do,
ce sesións e Ernesto Gómez coa
.elaboración dun programa musí,
cal . que conta con 60 CDs.

[

"Danzade, danzade malditos".+
SABELA LÓPEZ PATO

.

JIAonuel Dourado Deifo

Conversas con

TERESA CASTELAO
.Anecdotario don século de vida

Laiovento

l'cd iciw ,· .\ l'alut·H1 l'c1dwla

ga pola "función do placer na socie,

No decorrer do noso século as
máquinas exerceron unha forte
fascinación no traballo dos artis,
tas, desde Picabia e Duchamp
até os revolucionários dos anos
trinta como Fernand Léger ou
Diego Rivera. Pero a tecnoloxia
actual -tal e como pon de maní,
fes to Fredric ]ameson- non ten

ELA,
MALDITA ALMA
Manuel Rivas.

PENSANAO
Anxo Angueira.

o mesmo potencial representa,
cional; as locomotoras e turbi,
nas que tanto chamaron a aten,
ción dos futuristas italianos nada
teñen que ver coas nosas televi~
sións, walkmans e ordenadores.

¡ot1alo blanoo

...
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Que releváncia ten o N acionalismo Musical Galego?
Deu moito xogo na cultura galega
e viña avalado por un grande éxito
na música rusa, onde naceu buscando potenciar as características
próprias fronte un sistema musical
de corte centroeuropeo. Trátase
dunha idea de ruptura coa tradición hexemónica da música alemana e italiana e de potenciación
dos recursos da música popular. No
noso ámbito, Marcial del Adalid
incorpórase á pesquisa do próprio
folclore e as lrmandades da Fala
incluen nos seus presupostos fundacionais a necesidade de potenciar a música inspirada na tradición popular porque deste modo
afianzan as características próprias.
Un dos seus primeiros obxectivos é
a criación dun conservatório nacional onde e estude todo r lativo á música galega. A ruptura produciuse no 1936. Até entón a múica e taba involucrada n d vir
cultural galega e mo parte d istema, despois perdeuse a conexión
entre o labor musical e as outra
angueiras da cultura galega.

~ I

/

En que consiste a ruptura que
promove Manuel António?
O Nacionalismo Mu ical Galega e tá no mesmo movimento
de recuperación cultural que e
leva a cabo no Rexurdimento en
todo o ámbito . Cando chegamo a Manuel António ene ntramos unha actitude rupturi ta
con re p cto á tradición, emprega o referente mu ica· patriótico como algo que e tá en de;
cadéncia, traxicamente abocado
a perder e, como e e gaiteiro
tri te que retoman a ua aldea
vencido . Sempre hai unha connotación de melancolía, de e gotamento do di cuso patriótico
como é normal nun vangard· ta.

:I~uíSa 'Villálta
'As culturas armadas contra a.gl_obal_ízación son aquelas
nas que perviviu o seu folclore'

Vostede situa na conxunción
de música e poesía a criación
dos ímbolo patriótico •

-0- ·CARME VIDAL

:C:.·~ . .:-~~:<=~~
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EN Ü OUTRO LADO DA MÚSICA, A POES~A~~~,)~~LLALTA ANALISA DUAS FACETAS DA ACTIVIDADE ARTIS'f
: SEMPRE ENTENDEU COMO COMPLEMENTARES. A AR
~ º'.'-RGÚLLASE NA
HISTÓRIA DA LITERATURA GALEGA
- -NT.E'RPRETAR A ·
RELACIÓN ENTRE AS DUAS ARTES, MÚSWA7, , .,,,._ Aí:i-'~QUÉ · TJ.\N.
~~~~<$\~ \~\0r- ~
"' : ·~:

PRESENTES ESTÁN NA SUA TRAXECTÓRIA CRIATfVA. POR ISO O ENSAIO QUE VEN DE PUBLICAR A NosA TERRA RESPONDE AS INQUEDANZAS CRIATIYAS DE LuísA VILLALTA, AINDA QUE, DESTA VEZ, A
AUTORA DE MúSICA RESERVADA, RUÍDO, SILENCIO ENSAIAMOS, TEORÍA DE XOGOS OU As CERTEZAS DE ÜFELIA NON FALE DA SUA OBRA.

O ensaio parte da tese de unión
entre música e poesía.

Esa é unha das claves de que teñ@lo&tan-:cp&sca h~gídón' rtiusicat.·~S.qita. ',$<".t.se. ccinservá nas
ccrn-b~a~ de M1irtim Gó9.a_
xe
n0)f~ ~de- Don Dinis
tldtl
ed
r~·.r d
m~¡f~~e~emento e m~~ ~-n o
toq.as ~~~9an a sua parte 'fü.l}~ical.
M~s~o· ri'g cancioneiro q~. ~fúda
a~~'lte o~ espazo para ~ª='\ITI.ü'sica.
~~~
~-~~~ .~~ ~:
E~:"~la<;.ió:!l que logÜise'~~}:ipe,
pé'.iv.,t~éJ.ij ,~adroi-On ,RºP.u far?

son
·?.-:·-,,;Á'.;1:;cid0s-.~ettctf •'
na ép~~'&.ihi~che;, af;ta·~:¿ª ~J:;;,
deixa trásiútít'uiíf&. \ceita ·con- A expresión ritual da palabra
sideración da música como algo
en si mesma é xa música, unha
que está supeditado á poesía, á
produción sonora dentro das
letra, porque a música represencaracterísticas do canto. O que
ta un campo ambiguo de emoacontece é que a palabra se foi
c1ons non en exceso racionai-s,
especializar~sJ.o ~µ. s~gnifLcacións . , ,,. p.entres a poesía enténdense
concretas e~:én:-· ~~-mbiq, á p~fe :... :ff4 mo o que na cultúra grecolasonora do pf-?pri;_c/ cái1_to. tya.pa- .: :''°ii?:ia se chamou lagos, o carnera o lado d~.,,.~x,:pr~~q~"'~·:s~n_ · 5 térístico do ser humano. A poeesa forma ?e.iná;l:}.tf~~:otj:¿'fi~~'L, .·_ sía .é portadora de valores racio1
senón ~er~~~1p_.:,~;_ñ~~f~~~-t' ._!mis e J f.p úsica veículo,_~
A ~o~s1a ªW~s as · ~~~" _s_e sost~~g lagos.
-~-~~
tensttcas darffi.'iís1c.a e se nos pa .,..
~
_
·
rece que hoxendia se vai prosi~sa stjljl_itación marca t :'
ficando hai que ter en canta
a distiñt~nsideración so .
que ese camiño tamén o recode xogr~tés ~'trovadores?
rreu a música que foi perdendo
fi_:i~
-_ >
regularidade rítmica. Foron en
O logq,s ' q ªristocrático, o irif<
paralelo e, desde un princípio
port ~
·_ •. G8 'í:rovadores __, :;__;;.
comun, chegaron a diversificarñan q .-;;.
, .. ar unha gr~~;:
se nun momento recente que
de me~ _
~'.OCompuñan aS,J
na cultura o.c cidental sitúase no
suas letras. Os que se ocupaban
século )(\./. Por un lado naceu a
da parte musical eran os xoglapoesia como texto escrito, cun
res, que eran valorados na medison implícito que non se ten
da en que tocaban mellar ou peque manifestar, e a música coor, pero vilipendiados cando se
mo linguaxe en si mesma.
metían a trovadores, cando accedían á parte textual.
Nas cantigas medievais faise
máis explícita esa unión?
A música semella ter, pola
contra, -unha cativa preséncia
Nesa orixe da nosa literatura
nos estudos de literatura mepode demonstrarse que ainda
dieval.

,,.;.,. J "':.

-

•

, ~·~;#~:;;-,.~

e

_éi·'~~-~~:2- l.

E onde continua ese vencello
entre música e poesía. Aínda
hoxe se perguntamos o que máis
interesa na música pop e de
consumo de seguro a maior parte da xente se inclinaría polo
texto, pola comunicación de
sentimentos e emocións. A canción é a pervivéncia <lesa unión
pero a nível de história das duas
artes houbo unha polarización a
partir do século XV . A poesía ·
vólvese meramente texto, ainda
que conserve estigmas e características que son recordo da sua
musicalidade como ritmo ou rima. A música tamén se ensimismou e se fixo linguaxe autónoma, ao independizarse da palabra na cultura occidental permi.tiu que tivese unha evolúción
máis complexa que outros sistemas musicais. Unha e outra ai::te

ga,fían en comple~idade pero
pervive a nostálxia da outra, co'ma 1,m. membro amputado do
que se conserva a memória.

.
Qué papel
~

'

xoga a música coní.Q•·refere,Úte literário no Rexurdí.,.
~~ñ;i~nt<;>?
.·• :r

Aos escritores do Rexurdimento
seríalles moi fácil traducir ao galega a poesía que se está facendo
noutras linguas, sen embargo, o
que fan é coller un referente da
cultura popular que é a canción
popular. Asi ternos a Alborada
de N icomedes Pastor Diaz, a
Gaita Gallega de Pintos, os Cantares Gallegos de Rosalia de Castro ou a recuperación dos mitos
patrióticos que se fundamentan
na cultura musical popular que
fai Curros Enríquez. En Pondal
aparece, sen embargo, a utilización da música na. medida en
que se concibe a poesía como
canto que se recorda, igual que
facian os bardos. Pondal chama
·....
continuamente a recordar o pr~- '_,
prio canto, pero non recolle in.s-:-; ,<
trumentos como a gaita porqÚ~{~
rexeita o popularismo, o uso .
dionisíaco. Bota man, pola corj_...
tra, dun instrumento apolíneo .
como a harpa que entende como
;¿.,
algo aristocrático.
~':"

Os poetas máis cantados continuan a ser os máis populares?
Hoxendia a música segue a ser o
veículo de difusión de determinadas poetas, penso, por exemplo, en Celso Emílio. Temas,
,
sen embar o.·• ' .o• .,..utros
niveis de
f''-' ,
J.,,
_",_~~abqr.aci~~~1!1·.-~~ar que tamé~
) \l.~bena,n. Se'~ le.gos por má1s
<-;11.ue ru.{ )J
.g~~-, sinais de
identidade. on ~oido que sex-a
prec~so .ter uns det:e.rminados es. tigmas que os identífiquen como
. próprios, nQn ser .a utilización
inexcutiáliel'da língua. +

·
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Concello de Vigo

Caixavigo e Ourense

·2 000
XANEIRO, 8 e 9

"LA CELESTINA"
Versión García Montero
CÍA. NATI MISTRAL

FEBREIRO, 26 e 27

ABRIL, 27

UVECÁ TEATRO - _: ~" .

TAFELMUSIK BARÓQUE
ORCHESTRA ..
Dirección: Jeanrfe.Lamon '

I~ SEÑORITA XULIA"
de Strindberg
.,

xui'lo, 22
TERESA BERCANZA
CEC/LIA LA VILLA

OUTUBRO, 22

Piano: ÁLVAREZ PAREJO

TEATRO DE LA DANZA
DE MADRID

Solista: Nathalie Stutzmann (contralto)

MARZO, 1

"EL VERDUGO"
d~

Rafael Azcona e Luis G. Berlaríga

"MADAME BUTTERFLY1!

XANEIR0, 14

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
Director: Ton Koopman
XANEIRq, 15

presentan

"LAS ULTIMAS LUNAS"

"HABEILAS HAILAS"

de Furio Bordón

CIA. JUAN LUIS CALIARDO E
CARMEN CONESA
Dirección: José Luis García Sánchez

de A Ponte

TEATRO DA LÚA
MARZO, 10

AKADEMIE fUR ALTE MUSIK
BERLÍN

MAI0,3

MÚSICA ANTIQUA KÓLN
Director: REINHARD GÓEBEL

S0tlM~~ ~~HANOVE-LUISA MARTÍN
XULLO, 22 e 23

"OMBRA"
LA FURA DELS BAUS

COMPANÍA CAROLYN CARLSON
presenta

CREACIÓN BIENAL DE VENECIA
NOVEMBR0,4

MAIO, 5, 6 e7

BALLET EIFMAN DE SAN
PETERSBURCO

"A BURLA DO CALOH
de R. Vida( Bolaño

CENTRO DRAMÁTICO GALEGO
Dirección: Xan Cejudo
MAJO, 10

PABLO MILANÉS
XANEIRO, 21 e 22

"O CERCO DE LENINCRADO"
de). Sanchis Sinisterra

TEATRO DO ATLÁNTICO
XANEIR0,28

JOAOAFONSO
presenta

MARZO, 11

CRISTINA PATO
MUTENROHI
MARZ0,17, 18e19

FEBREIR0, 4

CENTRO DRAMÁTICO GALECO
"OS VELLOS NON DEBEN DE
NAMORARSP'

ORQUESTRA DO SÉCULO XVIII
CORO CULBENKIAN
Director~ Frans Brügger
FEBRElRO, S

((LA ÚLTIMA AVENTURACI
de Ana Diosdado
QA.

LUIS MERLO- NATALIA MILLÁN

FEBREIRO, 11

ISMAEL LÓ
presenta

de Castelao

Dirección: Manuel Areoso
MARZ0, 22

LA BOTTINE SOURIANTE

SARABELA TEATRO
SETEMBRO, 29 e 30
MAIO, 12

"CRIATURAS"

ORQUESTRA FILARMÓNICA
ROYAL DE FLANDES
Director: Philippe Herreweghe

de R. Vidal Bolaño
OUTUBRO-DECEMBRO

MAJO, 13

CWBEDEJAZZ

TEATRO DO AQUÍ

UXIA E CONVIDADOS

MARZO, 25 e 26

"FEIRANTES"
Sobre textos de Cunqueiro
TEATRO DO NOROESTE

''lAMMU AFRICA"

MARZ0, 29

FEBREIRO, 15

MANHATTAN MUSICAL
THEATRE NEW YORK

ORQUESTRA CLÁSICA DE
PADOVA E DO VENETO
Dir ctor: Peter Maag

"O LAPIS DO CARPINTEIRO"
de M. Rivas

11

BARCO VOADOR"

SETEMBRO, 22 e 23

presenta

,.

"DON QUIJOTE"
NOVEMBRO, 10

"RITA"
de Donizetti

ÓPERA DE CÁMARA DE
FLORENCIA
Data por determinar

REAL FILHARMONÍA DE
CALICIA
Director: A determinar
NOVEMBRO, 16

MAJO, 16

"TOPDOCS"

"GALILEO"

de Urs Widmer

de B. Brecht

COPRODUCCIÓN TEATRES
CENERALITAT VALENCIANA
Dirección: Mario Gas

COMPAÑÍA TUBO MÁGICO
MAI0,21

BALLET DE YURI GRIGOROVICH

NOVEMBRO, 17

presenta

''O PRÍNCIPE ICOR"

"ESPARTACO"

de Borodin

ÓPERA NACIONAL DE KIEV
NOVEMBRO, 18 e 19
OUTUBRO, 7 e 8

"VOLPONE''
de B. Jonson

SURIPANTA
OUTUBRO, 18

ORQUESTRA SINFÓNICA
NACIONAL DE LETONIA
Director: Terje Mikkelsen

FEBREIRO, 17

"EL LECTOR POR HORAS"
de ). Sa nchfs Sinisterra

CIA. JUAN DIEGO

"42ND STREEr'

OUTUBRO, 21

Co-Producción:
Teatre Nacional de Catalunya
Centro Dramático Nacional

MARZO, 3 t e ABRIL, 1

ELEFTHERIA ARVANITAKI
"EKTOS PROCRAMMATES"

FEBREIRO, 19 e 20
11

0 BULULÚ DO LINIER"

de Cándido Pazó

TEATRO DE ADRO
FEBREIRO, 25

ORQUESTA SINFÓNICA DE
CAL/CIA E CORO
CORAL UNIVERSITAT DE LES
ILLES BALEARS
Director: Víctor Pablo Pérez
FEBREIRO, 26

AMANCIO PRADA
presenta

"DE MAR, AMOR E TERRA"

"ÑIQUI ÑAQUE''
OLLOMOLTRANVIA
ABRIL, 2

HEDNINCARNA

presenta

"KARELIA VISA"

LA PETITE BANDE

1,.

Director: Sigiswald Kuijken

"AS PRESIDENTASH

DECEMBRO, 2 e 3
'~BRANCA ROSA

A FACTORÍA TEATRO

SEREA DO

AZUL MAR"
de Damiá Barbany e Santiago Sans

XUÑ0, 9

TEATRO DO MORCECO

HHAMLET"
de W. Shakespeare

DECEMBRO, 9e10

Dirección: Lluís Homar
TEATRE LLIURE

"EN PIE DE GUERRA"
TEATRAPO

OUTUBRO, 25 e 26

"CYRANO DE BERGERAC"

"PARELLA ABERTA"

DECEMBRO, 15

de Daría Fo e Franca Rame

ORQUESTA SINFÓNICA DE
GALICIA
ORFEÓN DONOSTIARRA
Director: Víctor Pablo

PRODUCCIÓNS LIBRESCENA

l ...

de José Delgado

XUÑO, 14e 15

de Edmon Rostand

"DREAMDANCES"
LINDSAY KEMP COMPANY
Director: Lindsay Kemp

,

NOVEMBRO, 23

XUÑO, 3 e4

de Werner Schwab

ABRIL, 14

MÁSCARA PRODUCCIÓNS

11
A V/AXE DE LOLA H
ALALÁ PRODUCCIÓNS

BALLET GALECO REY DE V/ANA
''SANTIAGO 2000 CAPITAL
EUROPEA DA CULTURA"
SOUTH LONDON
PHILARMONIC ORCHESTRA
CORO KONTAKION
Director: Karel Mark Chichon

·de M. Zambujal

MAI0, 24e25

ABRIL, 8

ABRIL, 13

''MALANDROS"

BALEA BRANCA

DECEMBRO, 21 e 22

"CALÍCULA"
de Albert Camus

CENTRO DRAMÁTICO
CALEGO
Dirección: Manuel Guede
NOTA: Esta programación poderá estar suxeita a variacións ó longo do ano
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Ferrin: 'O piñeirismo tiña medo f '-__ ,_
os escritores entraran ·na Ac.a démia'
Confirmou a entrada na RAG e
será por segunda vez candidato galega aos Nobel
O escritor Xosé Luís Méndez
Ferrin ocupará na Académia
Galega o pasto que quedou va,
cante tras a marte de Antón
Fraguas, como decidiron por
unanimidade os asistentes á úl,
tima sesión plenária. O escritor
deixa a un lado as críticas que
_noutrora diríxira á institución
e confirmou o seu ingreso, res,
pondendo ao que el chama
"apertura desde que don Paco
· ocupa a presidéncia".
Son vários os "amigos" entre
os que Ferrin pode escoller para ocupar o pasto de anfitrión
no acto de ingreso. Non ten
pensa4o niso com~_Q_q_uco
ten cavilado ainda no tema sobre 6 que versará o seu discurso de entrada. No que semella
que non dubidou é en a.ceitar
o convite da institución aca,
dé mica. "A Académia está
nun proceso de mutación des,
de que D. Paco entrou na pre,
sidéncia, con novas incorporacións que leron agora o seu
discurso e con certeza conti-

nuará nesa liña de apertura"
comenta o autor de Con p6lvo,
ra e magnolias.
Entra un novo escritor nunha
Académia á que sempre se lle
criticou a racaneria coa que tra,
tou ao mundo literário. "O piñei,
rismo tíñalle medo aos escrito,
res. Baixo a presidéncia de Gar,
cia Sabell pechouse a Académia
e limitouse a entrada. Canto
máis oscurantista quere ser, menos membros tiña que ter. A
ampliación de académicos da
que agora se fala camiña cara
unha apertura da institución"
comenta Ferrín, lembrando tamén a ocu~ción 9.!:!e no seu dia
un grupo de escritores fixo dos
locais da Académia. Entre eles
estaba Uxio Novoneyra, un dos
escritores dos que Ferrin lamenta que "como Celso Emílio ou
Luis Seoane morreran sen ter
entrado. Foi debido a un medo
político que pouco a pouco vai
cambiando".

As duras críticas que Ferrin ten

verquido sobre a Académia que,
dan agora á marxe na confianza
que mostra nesta etapa da insti,
tución. Para o escritor, o papel
da RAG non é máis que "o de
calquer outra Académia, como a
francesa, por exemp o, velar pola
língua que é necesário -normativizar porque unha língua para ter
futuro precisa unha normativa''.
Méndez Ferrín será tamén, por
segunda vez consecutiva, o nome que a Asociación de Escritores en Lingua Galega proporá
para os Prémio Nóbel de Literatura do ano 2000. Na anterior
edición á candidatura da AELG
sumáron e máis de 40 e ncell ,
as Deputacións de Pontevedra e
Ourense, a FEGAMP, o Eixo
Atlántico, o ILG, a Universida,
de de Santiago e a Faculdade de
Filoloxia da Coruña,_ entre outras instituci6ns e entidades. A
AELG anunciou tamén que está
a facer xestións para dar a coñecer a obra de Ferrfn en diversos
paCses europeos, nomeadam.ente
en Suécia, sede dos galardóns. •

Cúmprense cincuenta anos da morte
de Casares Quiroga no exílio
Galega E a entrada da ORGA na
coalición guvemamental xurdida
das eleicións de Abril do 31 a que
lle dá a Casares a carteira de Mariña e, posteriormente, a de Governación. Será mentres ocup
ta
última carteira cand teña que
aturar duras críticas pala represión
de Casas Viejas, unha ald a gadi,
tana propriedade d Duque d
Medina Sidonia, onde a gard d
asalto fusil u a nce la rcg .

Foi unha das figuras políticas
galegas máis relevantes e, tamén controvertidas do século
que rematoÚ, ocupando as carteiras de Mariña e Govemación
no Governo da 11 República.
Cúmprense o 1 7 de Febreiro
cincuenta anos da morte de
Santiago Casares Quiroga San,
tiaguiño, o avogado e ministro
da Coruña cuxos restos xacen,
debido ao exílio, no cemitério
de Montparnasse. O Ateneo
Republicano da Coruña comemo ra o aniversário o dia 18
cunha conferéncia impartida
por Mirta Núñez Diaz-Balá, do
Centro de Investigación de Estudos Republicanos.
Queda para História Casares
Quiroga como o aglutinador dun
proxecto autonomista e republicano que se chamou Organización
Republicana Galega Autónoma,
nacida en 1929 e liquidada máis
tarde polo próprio impulsor para
fundirse na Izquierda Republicana
de Manuel Azaña, mália constar
non seus estatutos orixinários como un partido independente das
forzas qúe operaban a nível estatal. Casares Qlliroga puxera o obxectivo nunha Galiza autónoma
dentro dunha República Federal,
teima que foi amortecendo no
avogado coruñés ao mesmo ritmo que o seu papel no Govemo
de Azaña ia gañando peso. O galeguismo que entrara na ORGA
da man de Antón Vilar Ponte foi
quedando relegado tras un primeiro periodo de protagonismo
no novo partido.

En calquer caso, antes da chegada
do novo réxime político en' 1931,
Casares era o representante do republicanismo galega en todos os
foros; non só era presidente da
ORGA, era tamén a cabeza visíbel da Federación Republicana

A carreira do fillo d antiago
Casares Paz, ex alcalde da
ruña e republicano belixerante co
galeguismo, continou n g vem
da República até que en febreiro
de 1939 colleu rumo a Franza
con Azaña e Negrin, seguindo o
pasos da sua muller, Gloria Pérez,
e a sua filla, Maria. A outra descendente, Esther, quedaba na
Coruña, en prisión. No ano 36
fora nomeado presidente do
Consello de Ministros, situando
en cargos de confianza a Roberto
Blanco Torres e Bibiano Osario
T afall. O exílio continuará en
Inglaterra, tras a chegada dos alemanes a París. A tuberculose
agravarase a partir do 45, quedando ao coidado da filla, Maria,
daquela xa actriz exitosa nos teatros parisienses, até a sua morte.
Antes xa finara Gloria dun cancro. A sua herdanza vai máis alá
do patrimonio que lle foi incautado polo franquismo na rua Panaderas da Coruña e reside en
México. Chámase Esther Varela
Casares, a sua neta e filia daquela
rapaza que non pudo fuxir dos
militares na Coruña.•
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Apresenta as suas películas como cine alternativo. Calé a .situación na que se atopa este cine no Perú?

Federico García Hurtado

En América Latina existe unha
tradición de cine alternativo
moi importante, porque as pantallas están totalmente colonizadas polas multinacionais cinematográficas norteamericanas e
porque os nosos govemos manteñen unha atitude servilista. A
sua omnipresenza exclúenos do
mercado, das canles de información e das fórmulas tradicionais
de chegar ao público. A eso hai
que lle engadir a situación de
extermínio cultural que padecemos debido aos méios de comunicación, controlados tamén polo império norteamericano. Por
iso, o único que nos queda é a
producción e a distribución alternativa, é dicer, as barriadas,
callampas, universidades, pequenos concellos, escolas e através
das organizacións maxisteriais ...

'O cinema dó Peru sobrevive
coa colaboración de Cuba'

limita tamén a sua difusión?
No Perú, corno en Bolívia ou
Ecuador, hai unha confederación
de nacionalidades. Non se conseguiu criar uriha nación, e non
existe, por, exemplo, unha nación
peruana. ,E un país pluricultural,
rnultiétnko e, por suposto cada
cultura ten a sua maneira de expresión,· a sua língua, os seus costumes e a sua fisonomia. Un cando fai unha película entendéndoa corno méio de expresión so~
cial fáise a pergunta orixirral: a
quen estou dirixindo a miña
!Jlensaxe? Diante da cuestión de
a que universo quero interpretar,
entón os instrumentos que manexa teñen. que estar axeitados a
ese referente cultural.

-0- PAULA CASTRO

A

PRINCIPAL VÍTIMA DA COLONIZACIÓN DE AMÉRICA LATINA FOI A POVOACIÓN INDÍXENA. EN TODOS OS
PAÍSES, SEN EXCEPCIÓN, SOFRIU ESCRAVITUDE, PERSECUCIÓN: EXCLUSIÓN SOCIAL E MESMO ANIQUILACIÓN
MASIVA. ÜS PRÓPRIOS .MOVIMENTOS REVOLUCIONÁRIOS, LIDERAOOS POLA POVOACIGN CREOULA, ESQUECERON HISfORICAMENTE AS SUAS DEMANDAS COMO POYO. HOXE, DESDE CHlAPAS A ECUADOR, DESDECOLÓMBIA ATÉ O PERU, É ESTA GRANDE MASA DE ESQUECIOOS A QUE LIDERA AS MOBILIZACIÓNS SOClAIS
E POLÍTICAS, ATENDENOO AO SEU MODO TRADICIONAL DE ORGANIZACIÓN. ELES SON OS PROTAGONISfAS DAS PRODUCIÓNS DO DIRECTOR DE CINE PERUANO FEDERICO GARCÍA HURTADO, QUEN ATRAVÉS DAS SUA FJLMOORAFIA REIVINDICA O DIREITO A EXISTIR QUE SE LLES NEGOU HAI XA MÁIS DE 500 ANOS.

José Carlos Mariátegui dicia
que nengún proceso revolucio,
nário en A.L. po~ria trunfar
se se deixaba á marxe á povoa,
ción indíxena, ainda que foi asi.
Mariátegui foi o grande mestre.
Larnentabelmente morreu no
ano 30 aos 36 anos de idade,
· d:rque-segue-esta.Jm:tcJVi:xei:ttel na actualidade. Entendeu que
non podia prantexarse nengunha transformación social en A.L
sen o compoñente básico das povoacións orixinais. Para nós o
socialismo é algo que ten que
darse dacordo coa nosa tradición, mentalidade e cosmovisión .
e atendendo ás conviccións que
teñen centos e miles de anos de
enraizarnento nun determinado
território, é dicer, dacordo coa
cultura dun povo. O que se está
prantexando é a refundación do
noso país e esto é o que a esquerda tradicional ten que entender.
O que está pasando en Venezue. la é un exemplo desto. Chávez
aparece na cena política corno
un abandeirado da destrucción
da orde anterior e di que vai
criar unha democracia bolivariana- Ninguén sabe en que consiste pero a xente ten grandes esperanzas. Hai que lle dar o beneficio da dúbida e hai que entender
que neste intre está sendo vapuleado e atacado polo imperialismo norteamericano, polo tanto,
algo bó está facendo. Logo pode
ser fagocitado por un grupo de
poder diferente, pero agora, non
cometamos a imprudéncia que
están cometendo moitos membros da esquerda europea, de dicer: ese é militar, polo tanto hai
que cornbatelo. +

As suas películas son coproduccións peruano-cubanas.
Víuse afectada esta colaboración polo endurecimento do
bloqueo, tras da aprobación da

lei Helms-Burton?
Atravesamos un momento moito
máis difícil que hai u.ns anos, pero o ICAIC cumpriu unha ta.reía
moi importante para o cine independente non.. só de Pení senón
de toda A.L. E o irmán con experiéncia, cunha infraestrutura
técnica respetábel e cunha empresa industrial de alto nível, que
proporciona o que nós non ternos: todo o proceso de post-6.1mación, laboratório, cópias, mistura ou bandas sonoras. O que
non pode facer agora é concorrer
con calquera outto aporte que
implique divisas, como película
virx:e, qufmicos ... Eso é o que poñemos nós, toda a parte de trabaUo e de realización. A lei HelmsBurto n non consegueu rachar
con e ta relación de colaboración e mesmo estase uperando a
proibición de intr ducir o cine
cu ano n EE.UU, grazas á disríbuidora de Robert Redford,
qu ten unha lifia de apoio ao cine latinoamericano moi importante para rachar co loqueo.
Dentro do cine independente,
que tipo de protagonistas e de
temática está centrando as produccións?
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Hai cineastas que prefiren utilizar
o cine como produto de mercado
que poida ser distribuido polas
rnultinacionais de Hollywood. O
outro cine é o que ten que ver
coa cultura, cos valores intrínsecos dun povo que pode ser non
comercial e que ten como único
propósito continuar producindo e

recuperar o custe de producción
através das distintas formas de
distribución. Dentro desta corrente estamos nós, que ternos un
compromiso co cine como veículo de expresión cultural do noso
povo, e fundamentalmente co
horizonte indíxena, pouco coñecido, nunha marxinalidade ainda

roáis extrema e que constitue un
horizonte cultural riquísimo, de
miles de anos de proceso.

Tendo en conta as grandes dife..
réncias que existen entre a cultu,
ra creoula e a cultura indíxena, o
feito de que sexa esta última a
protagonista das suas producións,

Henrique Rahuñal Corgo

Manuel
Murguía
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OPtNIÓN

'NÓS, QUE PODIAMOS MORDER, RJMO~~~~
CARTA ABERTA Á FUNDACIÓN CASTELAO CON FRAGA DE Il0NDO
Os outos dignatarios
eran os capataces do terror
Os treidores
Os malparidos
Os bebedores de sangue humán. ·
Os outos dignatarios
Eran os capataces do terror.
ANTóN AVILÉS DE TARAMANCOS,

ERNESTO

VÁZQUEZ SOUZA

1984

Con fonda dor leo na prensa a inauguración do
Congreso Castelao de Rianxo con palabras e
protagonismo de Manuel Fraga Iribarne. Coida,
ba que os responsábeis da Fundación ~astelao,
para os que eu teño todos os respectos como
institución e particulares, xa estaban advertí,
dos, despois da usurpación que na ofrenda floral
de Bonaval fixeran os titulares da Xunta de Ga,
licia e o incivil delegado do Goberno. O do
Congreso de Rianxo, evidencia, coa complici,
dade dos medios de comunicación, a proposita,
da tentativa - xunto con outras- de tirar publi,
cidade gratuíta nun ano electoral.
Só considerando que sexa Hoomer Simpson ou
algún sementador de caos autóctono quen arga,
lla estes actos, resulta grotesco que sexa o vello
censor e represor de Eduardo Ortega e Gasset,
de Bergamín, de Buñuel, de José Martínez ou,
entre tantos, de Alberto Míguez, quen faga de
arauto dunha figura que simboliza unh~ ética e
pensamento diametralmente opostos. E, como
se nunha homenaxe a Obi wan Kenobi oficiase
o sinistro emperador, e Darth Wader aparecese
cun ramo florido. Isto, ou só queren dar a opor,
tunidade ao CORO argallado por Avilés, na,
quel esperpento -xa esvaecido, seica- de 1984,
para que cante aquela estrofe:

.J

Os parcos andan a fozar
na tumba do resucitado.
Os porcos andan a fozar
Os parcos andan a fozar
Os grandes comedores de vermes
andan a fozar
Vista a protesta e explicación oficial publicada
pola Fundación asinada polo secretario, X. M.
Núñez Seixas, consideraba que Fraga non ía
achegarse máis á memoria de Castelao. Logo,
non podo máis que sorprenderme, e agardo non
ser o único, en que tamañas ofensas á figura de
Daniel Castelao en particular, e á España repu,
blicana en xeral, se repitan en forma de presen,
tación e peche de Congreso sen que presencia
ou voz proteste. ¿Seica non había ninguén, na
primeira fila, entre aqueles que reivindican co,
mo patrimonio e exemplo a figura, maxisterio
ético e legado político do rianxeiro, entre os an,
tigos socios do PO, entre os represaliados, entre
os que saudaron a Castelao tres veces, entre os
que. saben, entre os que lían á agachadas, .entre
os que historian, ou mesmo entre os que coñe,
cen as caricaturas de Castelao, que considerase
oportuno manifestar a inconveniencia de que o
vello propagandista dos 2S años de Paz, continúe
a maquillamos ao autor de Sempre en Galíza?
• CONTROL DOS MEDIOS. A revista Tempos
Novas (21, Febreiro, 1999), na súa nota edito,
rial "A hora aos xomalistas" (pp. 4,5), apunta,
baque: "Os preto de 21.000 millóns de pesetas

que o executivo Fraga investiu no silencio dos
medios entre 1989 e 1996 deron lugar a unha
situación desastrosa: inseridos xomais e emiso,
ras nunha dinámica economicista e irresponsa,
ble, calquera poder político ou económico ten
unha certa facilidade para ,controlar as informa,
cións que lle abranguen. E a censura das pese,
tas". A xustificación da política cultural do Pº'
der qúe existe en Galiza está moito máis esten,
dida do que poida parecer a simples vista.
· O recoñecemento e admiración de personaxes e
ideas que hoxe ocupan altos cargos na adminis,
tración e na vida académica,pasa polo esquece,
mento xeral das súas longas traxectorias no
franquismo. Este silencio xeral ten importancia,
xa que afecta a actual transmisión da historia e
das biografías políticas de personaxes vencella,
dos e construídores <lesa cultura aínda no poder.

'Nas

hemerotecas hai
probas ahondo
que impugnan
que o actual
. presidente
do executivo
galego teña a
lexitimidade para
falamos
de Castelao,
invocar a Galiza
ha súa tumba e,
menos,
presidir a
inauguradón
dun seu
congreso
hornenaxe"

(V.g. É moi relevante a diferencia de comidos,
tratamento do person~e e complemento gráfi,
coque existe entre a voz Fraga, Manuel, GEG,
Tomo XIV, (1979), pp. 23,24, (pertencente a un
catedrático, funcionario e varias veces ministro
franquista, fundador dun partido de dereita a pi,
ques de se xubilar) e a mesma voz (pertencente
a un trunfante presidente autonómico de evolu,
ción democrática) no apénclice de 1991: Fraga,
Manuel, GEG, Tomo XXXll, pp. 24~26.)

quías para pactar -temporalmente- este Estado.
Os pactos e cesións que-explicarían, se entre os
nosos maiores houbese vontade de memoria, CD'
mo puideron conservarse no poder, figuras que
vestiran de branco e insignias feixistas, que bica~
ran as mans do dictador e teorizaran mellaras que
permitiron a subsistencia.dos franquistas nas insti,
tucións. Figuras que, como Manuel _fraga, foran
ministros importantísimos da represión política e
cultural, da propaganda exterier e interior, de go,
hemos da Dictadura máis longa e cruel que pade,
ceu a historia da España contemporánea.

Mais o control dos medios ven de lonxe, aínda que
-Conselleiro de Cultura/subvencionador polo me,
dio- ninguén o lembre. O 18 de Marzo de 1966
entraba en vigor a lei sobre a prensa e a imprenta,
chamada I.ei Fraga que puña fin ao decreto do 22
de Abril de 1938 (decreto Serrano) polo que se es,
tablecera a censura previa e se consignara a de~,
dencia dos medios de comunicación ao servicio do
Estado franquista. A través da ''Leí Fraga" creábase
todo un estilo de escrita nos xomais que, un pouco
evoluído, se ten desenvolvido nos mass media en
Galiza tras a presidencia fraguista.
TRANSICIÓN E DERIVA POLÍTICA. Non obs,
tante, entre 1975 e 1978, a historia puido escribir,
se doutro xeito. Desgraciadamente, non fomos a
República Federal que soñaba Castelao e, afortu,
nadamente, non continuamos na Dictadura flexí,
bel que Fraga desexaba. Afortunadamente, o noso
parlamento non está xa constituído por procura,
dores a Cortes e, desafortunadamente, o título oc,
tavo da Constitución vixente -tan excesivo aos
olios do daquela presidente de Alianza Popularsemella inamovíbel. Agora, que xa estamos tan le,
xitimados mundialmente -que ata xulgamos a die,
tadores doutros países- quizais xa vaia sendo hora
de asumirmos os pactos e as cesións que exiliados,
expropiados, demócratas, vexados de corpo, fami,
lia e alma, e nacionalistas vascos, galegos e cata,
láns fixeron ao juan.carlismo e as vellas
o ligar,

En Xaneiro de 1975, a prensa destacaba con espe,
ciais e suplementos que había 25 anos que Daniel
Castelao morrera en Buenos Aires. Fn Novembro
dese mesmo ano, morrfa, tras longa agonía, o xe,
neral Franco. Eran meses axitados. Nestes 25 anos
corridos moitas causas aconteceron na España. A
saída da dictadura cara unha monarquía, unha
Constitución "de consenso", o apaciguamento
dun exército máis acostumado a tirar para dentro
das fronteiras, a cesión nas reivindi a ións sociais,
nacionais e políticas da oposición, e todos eses
etc., etc. que conforman ese períod histórico no
que aínda estamos e que.se chama Transici6n.

•

Mais, nese Xaneiro aínda non era tan evidente
cara onde ían derivar as cousas. Non todos ti,
ñan tan claro que unha _proposta democrática
fora o que máis conviña á España. Outros, entre
eles Fraga, consideraban con prevención a volta
posíbel dos exiliados coas súas lexírimas reivin,
dicacións. E o máis, procuraban que os seus car,
gos e as súas influencias, fosen conservadas no
futuro e para os seus descendentes:;=
Sei que conviña e coñvén perdoar Jlaf3. q11e esa
maquinaria do Estado, tan amada ~l'raga romo inimiga á

Castelao en tres tempos

et(u
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ANOSA TERRA
miña xeración de desempregados, continúe a fun,
donar. Mas tamén sei que convén lembrar se que,
remos historiar e comprender, tanto a Castelao,
como a recepción da súa mensaxe. A loita por de,
mocratizar o estado monárquico burgués foi longa
e dura. A realidade da cidadarúa, da libre opinión
nunha sociedade civil, é afnda unha formosa uto,
pía. Por iso, penso, convén reproducir un de tan,
tos textos daquel Xaneiro de 1975 (ver recadro),
para facer un alto no camiño e reflexionarmos se,
en canto a memoria histórica, non recuarfamos.

• 0 XUÍW DA HEMEROTECA. Nas hemerotecas
hai probas ahondo que impugnan que o actual
presidente do executivo galego tefia a lexitimida,
de para falarnos de Castelao, invocar a Galiza na
súa tumba e, menos, presidir a inauguración dun
seu congreso homenaxe. Na Fundación Castelao,
e fóra dela, hai tanto testemuñas de memoria
prodixiosa, como cronistas, corno caricaturistas,
como historiadores, como estudiosos da nosa ti,
teratura que non deberían outorgar, co seu silen,
do "educado", validez ao pensamento fraguista,
ou o que é peor, á visión con que este político de
modelos teóricos afincados na I Restauración
borbónica, sintetiza ao "Castelao artista".
Non gostamos de ver a persoas as que ternos por
traballadoras e discretas, como Núñez Seixas ou
Avelino Pousa Antelo, xustificaren en público e
privado as intr misións oportunistas dos antigos
capatac do terror. Mais ei que e as subven,
cións da Xunta abrigan a que Fraga presente e Pé,
rez Varela feche un congreso destinado a analizar
a figura do rianxeiro, algo non vai ben. Preferiría
que o Congreso Castelao se celebrase no máis
destartalado alpendre de Santiago, Rianxo ou
Pontevedra, xa que os que ían aportar algo intere,
ante o mesmo participan por unha cunea de cal,
do e algo para a gasolina. Ninguén considera, n~
te hoxe de grandes congresos, como modelo as
populares barracas de ''Resol", mais, para nós aín,
da é un referente que abarata custes e permite un
contacto popular do que os actos oficiais carecen.
O silencio acomcxiaticio, compartir as mesas de
palestras, o sorriso ante a arroutada do cacique, a
caricatura de filigrana en vez da de contido, lexi,
timan, na miña mcxiestísima opinión, todo aque,
lo contra o que Castelao loitaba. Xa sei que non
se pode pedir a todos os intelectuais da Galiza
que compartan as mesmas teimas críticas. Quizais
todo isto non sexa máis que unha opinión, perso-al e excesiva, unha mala interpretación de prot0'
colos, personaxes ou de actitudes, manipulados
pol medios de comunicación. Se é así, descul,
pade, "Mais o meu galeguisrno estarne sempre di,
cindo á oretla: ti que podías rir; rnorde".

N n permitas, Terra Nai, que oo fill de puta se asenten no teu colo
Que ovendaval avente as súas tendas e o anxo exterminador
Flra d m rte a
primoxénitoo; d ixa cair o teu furor
Noo d leigad , n rraid res: arrebenta a preñez da súa muller,
Cubre de chagas fedencas o uarrufiado corazón.
Fai que as cimas de Daniel convirtan en pólvora
Que oseu brazo inmortal se convirta en espada,
Que a súa v(JL se abra de súpeto no ceo
Efuga tremer de cagarria
Aoo que ttafican co seu nome,
Fai Terra Nai, que aqueles que te negan
Eaproveiran o nome do reu Filio
Para medrar na impunidade
Queden esgumizados
Ensumidos na merda
Que os criou.
Amen.
ANTON AVll.ÉS DE TARAMANCOS

de "A escaleira de Daniel",

1984

Lecturas recomendadas
no
1et'
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A respecto da "Lel Fraga", unha boa análise en: RENAUDET, lsabelle,
"La presse sous contrOle de l'Etat. Léglslation et pratiques de la censure au temps de la loi Fraga (1966-1975)", en AUBERT, Paul & DEsVOlS, Jean-Michel (eds.), Presse et Pouvoir en Espagne 1868-1975,
Colloque intemational de Talence (26-27 novembre 1993), Collection
de La Maison des pays lbériques,68/Collection de La Casa de Velázquez,58, Bordeaux/ Madrid, 1996, pp. 289-303.). Un clásico: DuEfJAS,
Gonzalo, La ley de prensa de Fraga, Ruedo Ibérico, París, 1969.
A respecto da "Política cultural" desenvolvida por Fraga no seu período de ministro de Información e Turismo: FERNANDEZ PRADO, Emlliano, La Política Cultural. ¿Qué es y para qué siNe?, TREA, Gijón,
1991, pp. 107-109.
A respecto da Transición e os posicionamentos do líder de AP, moi sintético: ROCA, José Manuel, El lienzo de Penélope. España y la desazón
constituyente (1812-1 972), los libros de la catarata, Madrid, 1999. +

ft/Cº~
O esquecemento de Rianxo

BOROBÓ

Ao informar verbo do "congreso mara~
toniano con poucas novidades sobre
Castelao", verificado na sua vila natal,
A. Estévez sinalou, en A Nosa Terra,
que "faltaron, paradóxicamente, refle,
xións sobre a influéncia de Rianxo na
obra de Castelao". Foi ben certo, e non
o deixei de comentar ali co excelente
alcalde de Rianxo, Pedro Piñeiro, e con
Dourado Deira, Abuín de T embra e ou,
tros escritores de por aló; aos que nin,
gún lle cupo falar nise estupendo con,
greso de profesores.
Quen falaron longa e reiteradamente a
mantenta do ruralismo na obra do xe,
nial rianxeiro; o que con todos meus
respectos pra tan ilustres mestres, seme,
lláme un tópico tan grande, polo me,
nos, coma o pazo de Rianxiño, onde se
celebróu o Congreso. O pazo do denos,
tado cacique Viturro, restaurado e medrado polas rnonxas franciscanas de
Santiago, pra servir de aposento a con,
vencións e outros saraos, que xa empe,
zan pola mañá.

P

enso que non se tivo en conta pra
nada a significación de Rianxo na
obra gráfica e, sobre todo, na lite,
rária de Alfonso Daniel. Que non se es,
tudiou o fenómeno intelectual, verda,
deiramente insólito, que tivo como
marco ista vila rnariñeira, durante o pri,
meiro tércio do século XX. Cando Cas,
telao participara máis activamente na
vida local rianxeira, ata a gripe do deza,
nove máis ou menos, e prolongan logo a
sua estela, Manoel,Antonio, Rafael
Dieste, Roxerius ...
A calidade do epistolário que intercám,
bia o poeta De catro a catro, cos seus co,
etáneos irmáns, e cos mestres da xene,
ración precedente, Risco e o mesmo
Castelao, é dunha categoría estética
impresionante. Supoño que en ningún
outro lugar de Europa, nise tempo,
existira unha rúa como a d 'abaixo de
Rianxo na que alentran tantos brillan,
tes espfritos da vangarda; quen se manífestan epistolarmente dun xeito que in,
da abraia. Bo síntoma cliso atópase nas
cartas de noso Daniel e D. Vicente a
Manoel,Antonio, que os nosos lectores
poden encontrar reproducidas no volu,
me 30 de A Nosa Literatura: Teóricos da
Arte, Antoloxía.

H

abia pois na vila mariñeira unha
temperatura intelectual, quizaves
enfriada pola política, xa dende o
período precedente; o de El Barbeiro Mu,
nieipal, no que dibuxa Castelao e escribe
xunto con Arcos Moldes, Eduardo Dies,
te, Ramón Rey Baltar ... Sen que se poida
calificar de rural, nin de rústico, todo o
que alí se escribe ou dibuxa; posto que es,
taban en constante comunicación cos
seus amigos da vila e corte e das cidades
galegas, participando das suas preocupa,
cións políticas e artísticas.
Que tiña, pois, esta vila tan culta e ma,
riñeira de rural? A rusticidade de Caste,
lao cabe mostrala, perfectamente nas
múltiples figuras aldeás das Cousas da
Vida, pero Velázquez por retratar aos
bufóns do Rei, era un enano deforme?
Ou ben, Murillo por retratar aos probes
rapaces de Sevilla, era un rillote? Non
se pode confundir os motivos humanos
dunha obra coa personalidade do artista
que a realiza. Castelao foi, esencialmen,
te, un vilego de Rianxo que se inspira
pra os seus dibuxos nos mariñeiros que
viven nela, e ademais nos labregos das
aldeas que a contornan: Leiro, Asados,
Taragoña ... , a quen visitara como médi,

co, no tempo de El Barbero Municipal, e
logo lembraria dende Pontevedra.
Anque na primeira obra gráfica de AJ,
fonso Daniel Manuel predomine tal rura,
lismo na figuración, a preponderáncia do
vileguismo na obra narrativa de Castelao é
tan evidente coma a sua natureza: un vi,
lego de Rianxo que canta nas Cousas e
nos Retrincos, dun xeito xenialmente
comprimido, as pequenas histórias, as ví,
vidas anécdotas do seu pobo, que máis
incitaron, a un tempo, o humor e o amor
ao pobo de Castelao.
ería unha laboura propia dun di,
ses profesores, que miran polo mi,
crocospio electrónico a obra lite,
raria do autor de Un ollo de vidro, estu,
diar -se non se fixo ainda- a raíz rian,
xeira das distintas pezas literarias de
Castelao; pra que se poida confirmar a
tesis do vileguismo que me afouto a
manter, inventando pra iso un neoloxismo, e un novo ismo, que me parece
ind ispensábe 1.

cultural- -entre os em-i-gr~ _
de Catalunya'¿~

Habería que emprincipiar por isas Me,
morias dun esquelete. Comprobariase que
foi "nun cimiterio da cihdade", non o
dunha aldea ou unha vila, onde o narra,
dor mercou ao enterrador aquil olio de
vidro. Anque ao final do conto -vaise ao
adro da parroquia de .Tal, pra introducir
o olio na sepultura dun amigo e así poi,
dera is te ver despois de -morto. Conclue
sinalando Alfonso R. Castelao "que
non é o mesmo ser soterrado no adro
dunha eirexa que nun cimeterio da cib,
dade", poste que alí o enterrador non
lles roubaba a roupa e os zapatos, como
facía o da cidade.
Calculo que a princípios do século que
agora fina, ainda foi o adro do Santo Co,
lumba (se digo Santa Comba quizás se
confundiría Rianxo coa vila clise nome) o
cimeterio rianxeiro. Castelao pudo ima,
xinar verosímilmente esa tétrica escea fi,
nal no camposanto da sua vila, ao que ni,
se caso chamaría aldea.
ais, as pegadas de Daniel polas ruas
e o peirao de Rianxo quedan ben
impresas no primeiro tomo das
Obras de Alfonso R. Castelao, recente,
mente coordenadas pola fundación do
seu nome e editadas por Galaxia.

O título da esc_!llm~~fe!ii_ll@
a "estar á marxe!!."?---=~ .

Basta con ver despois as cuarenta e seis

Por que estes doce poetask::.

M

-

-

-

-

Alén do azul simbolizaa-iinaie me-osemigrantes temosao ceei=@tt-~bafi,
deira, pero tamén a marxrnaci6n:

Cousas e os cinco Retrincos. Dende a re,
currente visión da paisaxe da Ría-e do
Barbanza que se descubre A carón da na,
tureza. Logo, na segunda Cousa, vale
preguntar: onde estaba a casa do Mar,
qués, suposto pai da Marquesiña? Non
lonxe de Rianxiño, ou do pazo de Mar,
te lo, posibelmente ....

O critério que estabelecm~ ~te
mosaico de autores, que'-fle,:m. é unha
antoloxia, referíase a que tiveran algun libro publicado. Os in_qw_,9os te,
ñen dous ou tres e viven ou Viviron
até a morte en Catalunya.- Descartei
outros que xa están na Qalya

E de seguida, a aldea abandonada, onde
non hai aldeas que retratar, porque mo,
rreron moitísimos e os demais fuxiron
dela. Ainda estaba deleixada cando vi,
sitóu Borobó a aldea maldita de Abuín,
hai uns vintetantos anos, e paréceme
que agora está habitada de novo; a que
non deixa de ser unha aldea do concello
de Rianxo, chea denantes de misterio, e
pra que se iba por unha verea vella, que
asegún lle decía sua aboa a Daniel:
"Non vai a ningures, meu neniño".

Reclama que os artistas emigran'
tes se unan.

Poderíase continuar atopando a orixe
rianxeira da maioría das Cousas restan,
tes e dos Retrincos. E, por qué non? de
Os dous de sempre e Os vellos non deben
namorarse, pezas de arte (como as cha,
mou o seu autor) ben vilegas, de moi es,
casa rusticidade. •

É que non s6 existen est~ ~e poe,
tas, hai unha marea de-xeate des,
perdigada pintando, escrekefu!:o-; fa,
cendo teatro ... Hai que ter en -conta
que non somos catro,_que somos
medio millón en Catalunya. Na se,
gunda xeración, entre os...fillos de
emigrantes hai moitos cu-ltttrizados
en Catalunya e que, sen;: embargo,
coñecen perfectamente a realidade
galega. Trátase dunha emigración
moi consolidada que precisa dinami,
zación cultural, que os. centros gale,
gos non oferecen porquerepresen,
tan máis ao lacón e a emp~aG.a. +
Lugo (1945).

~J

-

Arde amor

"'~
"'LIJ

A última e segunda
película do galego Raul
Veiga, que aborda unha
complexa relación
amorosa de carácter

36

O Trinque

~§

o"'
zLU
<º
.o

oDI

O<!

cll

L1J

Zu..
w

o

triangular. Exíbese nas
mellores salas
cinematográficas do ·país.
Lev~ a unha amizade a ver
cinema galego en galego. +

"'

• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS •
•
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Allariz ,
• CONFERÉNCIAS
ROIXORDONA
HISTÓRIA DA ÜALIZA
Dirixida polo historiador
Luís Martínez RiSco, no local da Sociedade Nacionalista "Roí Xordo", inician
con ela as ''Tertúlias nocturnas", iste Xoves 17 ás 23 horas. Ista sociedade hai pouco
que reabriu, despois dunhá
reforma na que se tentou
manter o espírito do vello
café, con vocación cultural
e gastronómica, e quer ser
un espazo de encentro entre
as culturas galega e portuguesa, foro de debate e lugar
de lecer para os vicfños da
vila e os forasteiros que a visiten. Teñen a intención de
facer un mínimo de duas
tertúlias ao mes e outras
tantas actuacións musicais.

• EXPOSICIÓNS
APRENDE
A MIRAR A PINTURA
Mostra didáctica, patrocinada por Caixagalicia, que
podemos ollar na Fábrica
do 23 de Febreiro até o 12
de Marzo.

O Barco
•CINEMA
DEEP BLUE SEA

De Renny Harlin, poderemos vela do Venres 18 ao
Luns 21 en sesións de 20 e
horas na Casa da
Cultura. Iste mesmo local é
o escollido polo Cine-dube
"Groucho Marx" para proxectar, o Xoves 17 ás 22:30
horas, a fita de David Mar·
net, El caso Winslow; e o
Mércores 23 e Xoves 24, á
mesma hora, Celos, de Vi·
cente Aranda.

zada polo Instituto Galego da
Información (grupo Sargadelos), que percorre a.vida e .
obra do ilustte escritor, .político e intelectual galeguista
(1898-1.987). Do Venres 18
de Febreiro ao 5 de Marzo
na Casa da Cultura.
ÜS DESASTRES
DA GUERRA
De Goya, estará, na Sala de
Exposicións de Caixavigo e
Ourense, até o Sábado 26.

•TEATRO
MORTE ACCIDENTAL
DUN ANARQUISTA
De Dario Fo, é levada ás táboas polo Teatro do Morcego baixo a dirección de Xoán Cexudo e con Celso Parada, Salvador del Río, Damián Contreras, Miro Magariños e Casilda Garcia no
reparto. Basada nun feíto real, acorrido en 1921 nos
EEUU, onde un imigrante
italiano "caeu" desde o andar 14 da comisaria central
de New York. O Venres 18
no Auditório Municipal.

Boiro
• EXPOSICIÓN$
SERAFIN MARCOS
"Instalacións" chámalle á
mostra que podemos contemplar, durante todo iste
mes, na Casa da Cultura.

Burela
• EXPOSICIÓNS

23

• EXPOSICIÓNS

V.

PAZ ANDRADE

Mostra fotobiográfica reali-

MAURO LEIVAS
Mostra os seus óleos na sala A Zaranda.

fica sen traballo e busca un
novo desesperadamente ao
tempo que cofiece a Ben... ¡ e

Cangas

La noche del tem>r ciego,
de Amando Ossorio (España-Porrugal, 1972), quepoderemos ollar de balde, des-

•ACTOS

IlI XORNADAS DE
LÍNGUA GALEGA
Continuan a desenvolverse
na Casa da Cultura, ás 8 do
serán, organizadas _pala
Asociación Cultural "A
Cepa". lste Xoves 17 haberá unha conferéncia do historiador, e fundador diste
periódico, Francisco Carballo sobre ''Murguia, Castelao: mes tres da língua".
O Venres 18, o grupo de teatro da A.C. de Meiro cenificará a obra "Os cravos
de prata". E para rematar,
o Sábado 19, ás 12 da mañá, sesión infantil a cargo
da Maga Rulana.

pois da presentación do libro
Amando Ossorio, un galego

fantástico de lnácio Bene~
deti, Rafa Calvo e Xosé l.apata ás 20: 15 horas. E para
rematar, dentro da série "Cinema e direito», 12 angry
m.en / 12 homes sen piedade, de Sidney Lumet
(EEUU, 1957), na que un
membro dun xúri trata de
convencer aos seus 11 compañeiros para que reconsideren a culpabilidade do
acusado, o Mércores 23 ás
20:15 horas. O prero da entrada é de 200 pea; con carné xove 100, e o abono para
10 sesións custa 1.500.

• EXPOSICIÓNS
ÜLLOAO LIXO
ADEGA e os colectivos ecoloxistas da comarca, ERVA,
Luita Verde, Natura Céltica
e O Carballal, abriron unha
mostra, na Casa da Cultura,
con máis de 50 obras de pintores, escultores, humorista e
poetas, que aportan o seu
apoio ás campañas de sensibilización sobre o problema
do lixo. Até o 25 diste mes.

Carhallo
• IMAXE

CARBALLO. 0 NOSO
CONCELLO
É o título do álbum gráfico,
de Manuel Rajal, que será
presentado iste Xoves 17,
ás 20:30 horas, na Casa da

Cambados

Xuventude.

• EXPOSICIÓN$

Cervo

PROPOSTAS PARA
UN NOVO .MILÉNIO
Concretamente as de Gris,
Guasa, Ruhén López, z.aba.
la e Quique Lista que expo-

do 19 ás 18:30 horas que narra as andaruas de Sue, que

ñen as suas obras, na galeria
Borr6n 4, até o 29 diste mes.

• EXPOSICIÓNS
OENTROIDO
. Pódese visitar na Casa de Administración de Sargadelos, en

Al9o5de
Marzo

podemos
contemplar,
llO MuMU de
lelas Artes
claCORUÑA,
amostra

adicada
ao fotógrafo
Schmidt de
las Hercu.

• CONFERÉNCIAS
Cervo. Propriedade do Museo do Povo Galega, trata de
" desc.reber, contextualizar e
analisar o amplo, rico e complexo mundo de ritos e rosrumes que confonnan o Entroido, festa da risa e da bulra,
desde a vella Europa á iden.tidade do carnaval galega".
Durante Febreiro e Marzo.

RAIMuNoo IBÁÑEZ
O marqués de Sargadelos
é obxecto dunha exposi-ción no Museu do Mar de
San Cibrao.

Chantada
• EXPOSICIÓNS

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

ARTE EN DEFENSA
DANATUREZA
Organizada por Xevale Ecoloxia é consecuéncia do

cename artístico convocado por ista asociación e podémola contemplar na Ca-

sa da Xuventude .

A Coruña

O s D 1RErTos
MATRIMONWS
Será impartida por ~ Luísa Lagasti, da Asociación
de Mulleres pola lguaJdade,
iste Xoves 17 ás 20 h oras,
no Salón de Actos da Fun-

dación Caixa Galicia.

•CINEMA

CGAI
S~gue o ciclo adicado ao
"Ultimo cinema iraniano"
coa fita Mooshak·e Jcagagha:z:i / AW>ns de papel de
Ferhali Mehranfar (1997),
e que canta coma un empregado do Ministério de Cultura, que se adica á proxeccións de películas de forma
ambulante, chega a unha aldea onde o cinema é descofiecido e, a pesar es de
arroiar, os povoadores, tan
fascinados están continuan
frente á pantalla até o remate. Dentro das "Sesións especiais", ista semana poderemos ver Sue / Sue perdida
en Manhaitan, de Amos
Lellek (EEUU, 1997) o
Venres 18 ás 20:15 e o Sába-

• EXPOSICIÓNS
LEOPOLDO NOVOA
Pinturas e gravados, das 3
últimas décadas, desre artista galego na Sala de Exposicións de Caixo.galicia,
do 23 de Febreiro até o 23
de Abril.
TUTANKHAMÓN
lmaxes dun tesouro babeo o
deseno exfpcio, estará, até
o 19 de Mano, na Estación

Marítima.
MANUEL FERROL
Mostra a sua cof\edda série
fotográfica sobre a emigración no Quiosque Afonso.

R. PAZO MASIDE
"Orografías" e "As formas
do espazo" estarán na gal ria Pardo Bazán até o 25
diste mes.

AS CRUCES DE PEORA
Dentro da série de actos que
a Fundací6n &mié programa
con motivo do 50 aniversário
do pasamento de Castelao,

enc.óntrase ista mostra, reali-

7.3.da con fundos do Museu de
Pontevedra, dividida en 4

apartados: As cru.ces de pedra
na obra de Castelao; As cru.ces
de pedra na Bretaña (escolma
de desefios inéditos)¡ As cmces de pedra na Galiz¡¡ (fichas
e anotacións manuscritas que
se amo.san por vez primeira);

e Bibliografia.
MONCHO AMIGO
Mostra a sua última produción no Museu de Arte
Contemporánea Unión-Fenosa (Avda. de Arteixo
171), baixo o título de "O
ar do péndulo".

J. LORENZO MACIAS
Ten un ha mostra das suas
pinturas, até o 22 de Pebreiro, na Biblioteca "González
Garcés" . "Os seus pinceis .,
mostran a terra galega, as
suas xentes e costumes de
forma abstracta e figurativa,
nos seus coloristas cadros"
segundo Garcia Sánchez.

1·
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Provincial
deWGO
alberga a
exposición
adicada ao
Modernismo

catalán.

RoY LICHTENSTEIN
'lmaxes reconocíbeis" unha
das máis imponantes e representativas mostras sobre este
artista, considerado como un
cualificado expoñente da
Pop Art, e que está composta
por 123 obras entre esculturas, pinturas e obra gráfica. A
exposición foi organizada polo Consello Nacianal para a
Cultura e as Artes e o Museu
do Palácio de Belas Artes de.
México e podémola ollar na
Fundación Barrié, de 17 a
21 :30 h; até o 23 de Abril.
SCHMIDT
DELASHERAS
No Museu de Belas Artes,

Schmidt de las Heras, fotogra1944-1960 organizada
polo CGAJ. O fotógrafo coruf\és (1897-1975), fo¡ am-

fias

plamente recot\ecido en todo Estado, sobre todo pola
sua mestria na tiraxe ao bromóleo. Pasan do meio cento
as obras, do perfodo máis activo d te artista, que podemos ollar até o 5 de Marzo.

A Estrada

Lu.go
•ACTOS

IN

MADE
THE WORLD
Mostra de gravado contemporáneo, que xunto coa titulada "A colección", que
recolle obras de Sotomayor,
Máximo Ramos, Bello Piñeiro e Vicent.e Diaz González; e ainda outra máis
que baixo o epígrafe de "Intervencións" reune obras de
Rosa Veloso, Carlos Nieto, Loureiro e M~ Xosé
Diaz; poderemos contemplar no Centro Cultural Torrente Ballester até o 30 de
Marzo.
•TEATRO
ÜH! QUE FACER
CANOO NON SEI QUE
SON?
É cenificada por Caroza
Teatro no Auditório "Torren te Ballester" iste Xoves
17 ás 20:30 horas.

As solas

Golime
NAsA de
Sanriogo
albergan o
Festival
.Altemativo
de Teatro,
Músico e
Da:rua.
Á di.reita,
carta:z da

obra do
grvpo
Chévere

he ro.es

lin

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

História. da Galiza en cómic

XAVIER MUIÑOS

Caixavigo-Ourense-Pontevedra. Máis información no teléfono 666 916 020.

Mostra as suas pinturas na
na Biblioteca Pública Provincial.

• CONFERÉNCIAS

ANTÓN CAAMAÑO
Ten unha mostra, na sala
Bacabu, que titula "Atalogo e grazas polo peixe".

MULLER E POLÍTICA
Diste tema vai falar Cristina Almeida (PSOE), o
Mérco res 23 ás 19 horas,
no Salón de Actos da Fundación Caixa Galicia..

• EXPOSICIÓN$

Ü N SÉCULO DE ARTE
No Deza, de 1900 ao 2000.
Podémola contempla r no
Muse u Municipal, até o 27
de Febreiro.

M ODERNISMO
CATALÁN
lste Xoves 17 , no Museu
Provincial ás 20 horas, terá
lugar a inauguración desta
masera que acolle máis de 30
artistas, desde Rusinyol, pasando por Gaudí, até Mas i
Fondev:illa, que nos mostran
a sua visión do modernismo

8

Ferrol
• CONFERÉNCIAS
M ESA REOONDA
OBRE O AlzHELMER
Organizada por persoal da
A ociación de Familiares
d Enfermos de Alzheimer,
o M rcor 23 ás 18 horas,
no alón de Acto do Clu-

be de Xubilados Caixa Galicia (Av a. de V igo 192 ).
• EXPOSICIÓNS
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de Exposicións do Ateneu
dentro do ciclo "Os nososo
artistas".
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Especialmente pensada
para a educación secundária pero que pode ser visitada por calquer persoa
que teña curiosidade por
coñecer a história diste país, a través de 24 murais
con textos explicativos.
Deseñada por A Nosa. Terra e Pepe Carreiro está
patrociriada por Caixagali-

HOMENAXE
Á FAMÍLIA ALONSO
Proprietária da coñecida Libraria'"Alonso, aberta ao longo de 137 anos e con cinco
xeracións á frente, que con
motivo do peche definitivo,
diversas intitucións locais,
da man de Ágora Cultural,
queren renderlle tributo de
agarimo. Na tarde do Venres
18, na Praza do Campo, farase unha homenaxe popular para, máis tarde, celebrar
unha cea aberta no Hotel
]arge 1ás22 horas. Os convites, 3.500 pta, poden adquirirse en calquer sucursal de

• EXPOSICIÓNS

CEN ANOS EN FOTOS
Da comarca deza n a, n o
Aumtório Municipal, até o
27 diste mes.

• EXPOSICIÓNS
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ON

·~································~··············~

•MÚSICA
CAFÉ QUIJANO
entro do ciclo "Música
con raí e", no Palácio de
congreso e da Ópera iste
Xovcs 17 ás 21 horas. Entradas entre 1.500 e 2.000
pta. Información e reservas
no celf. 981 140 404

: :o

ANOSATERRA

a meio de óleos, deseños,
acuarelas, estucos policromos
e alíaias. Até o 19 de Marzo.

ROBERTO ÜONZÁLEZ
Mostra as suas pinturas,
baixo o título de "Vanitas"
até finais de Febreiro, na
galeria Clérigos.
RANOOLFE VILARIÑO
Titula "Olladas" a mostra de
pintura que se encontra na

Biblioteca Pública. Provincial..

cia e poderémola contemplar en RIBADEO até o

Ltms 28 na Casa da Cultura; en CALD~ DE REIS até
o 4 de Marz0 no Auditório
Municipal; no CARBALLIÑO do 18 de Febreiro ao 2
de Marzo no Auditório
Municipal; e en ÜLEffiOS,
do 18 de Febreiro ao 4 de
Marzo na Casa Charry. •

Moaña
•MÚSICA
FIANDOLA
Grup folc galega que dará
un concerto, no Café-teatro
do Real; o Sáoado 20 ás 23
horas.

•TEATRO

CAFÉ EsTRÉS

~

TEMPOS
DE MoDERNJDADE ...-

··

... Moment.os esteúaes da Van-guarda Hist.órica Espaiivla !10
Museu Municipal,. baixo opa- ~ -_
troc.ÍlliO da Fundación~
licia. Poderemo5ollar a'> obrai:--.
de J. Miró,

Juan Gris, :Maria

MANuEL

V ÁZQUEZ

·Blaitchard. JoaquÍn PeiDa~
Dalí ou Manmt Mallo, enneout:roo.-até á17 diste mes.
-

·o pintor compostelán inarr~ -

Pola grupo dramático El
vecino de al lado, de La
Rioja, o Venres 19 ás 23
horas no Café-teatro do Real. Neste mesmo local, pero
o Domingo 21, haberá unha representación infantil,
O vendedor de paxaros, de
Miro Magariños.

gura a mosta titulada Jet l..i~
ne - série 2, na galeria Mansa Marimón (Cardenal Quiroga 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.

Ou_rense

Pon teareas

•CINEMA

• EXPOSICIÓNS

Ü AMOR É O DEMO
Dirixida por John Maybury

0

(Grande Bretaña, 1998)), en
versión orixinal subtitulada,
con Derek Jakobi e Daniel
Craig no reparto, foi escollida para Cannes 98, e ven
senda unha revisión da vida
artística e sentimental do
pintor Francis Bacon e un
retrato da boémia do anos 60
no Soho. Programada polo
Cine-clube "Padre Feixóo" o
Xoves 17 na Casa da Cultura
ás 20:30 e 23 horas.

a miniatura, p Q_deremoJa
contemplar, até o 27 de Febreiro, no Palácio da Músic[!, _

•MÚSICA
CLAVICÉMBALO
O Clube de Arte e Música
(Paxariños 23 ), acolle, o
Venres 18, unha xornada de
Música Tradicional Galega
con Suso Vaamonde como
gaiteiro, Luísa Sarmiento,
tarnén coa gaita, Beto Niebla, co tamboril, e Paulo Ces
no bombo. Podemos continuar ao dia seguinte, Sábado
19, se pegamos un brinco no
esp:icio e na música deica Latinoamérica con Ornar
Acosta Trío, de Venezuela,
co próprio Ornar Acosta, na
flauta e dirección, Jesús
''Pingüino" González, coa
guitarra e cuatros, e Carlos
Franco, na percusión afrovenezolana. Pastos a brincar,
pois outro chimpo: o Mércores 23 os británicos The Gra·
ham Foster GroulJ, composto por Steve Em.ery, no baixo, Damián García, coa batería e Graham Foster coa
guitarra e voz, deleitaránnos
cos seus blues.

"'

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 obsesi:ón.
o seu obxecto de recriación.
Tal peregrinaxe fuco de Cifuentes un paisaxista atroz e
irrefreábel" en palavrasqe
Femando Franco: Na ga:leria Visol até o 7 de Marzo.

• CONFERÉNCIAS

As ARRÍTMLAS E
O SEU TRATAMENTO
Polo doutor M.A. Pérez de
Juan, iste Xoves 17 ás 17
horas, no Salón de Actos
da Fundación Caixa Galicia,
promovida pola Asociación
de Enfermos do Corazón.

,.

TRAXE GALEGO-.. -'

...Unha aproximación desde - ·

As Pontes
•TEATRO
ÜUMES ANÓNIMOS

É cenificada pola compañia
Nove Dous iste Xoves 17
no Auditório Municipal.

Pontevedra
•ACTOS
CONT ACONTOS
Organizado polo Concello,
os Sábados na Biblioteca
Pública ás 12 dom eiodia,
Pavis Pavós estará coa sua
"Cuadrilla Peito de Lobo"
até Abril.

• EXPOSICIÓNS
•CINEMA

•TEATRO

A

o

Coincidindo coa cel bración da
Capitalidade C ultural Europea,
en Santiago o teatro Galán e a
sala Nasa organizan, por primeira vez, un festival internacional
de teatro, música e danza. Ao
longo de tres semanas Alternativa 2000, acolle 21 representacións e dous programas especias
cun total de 50 participantes.
Pero vaiamos coa programación. Até o Venres 18, ás 22
horas, o teatro Galán acolle o
espectáculo de danza ·d e ltinerrances, de Marsella, con duas
coreografías, Bavardages e Ou
bien. Tamén no Teatro Galán, o
Sábado 19 ás 20 horas e dentro
do espazo adicado ás leituras, ternos a dous autores galegas en
cena: Gustavo Pernas e Anxela
G. Abalo que suben ao estrado
con Sucesos, leitura de várias
notícias de prensa que dá lugar á
representación dun collage de

cenas pat eticómicas. E fyiiguel
Sande, que subirá con A alba
quere comigo viver, texto finalista do prémio de teatro "Calderón de la Barca" e que recolle
o diálogo dunha rapaza universitária co seu neno, no ventre,
que nunca chegará a nacer; e
Ninguén chorou por nós, prémio "Rafael Dieste" no ano 98,
no que un home vive unha situación extrema, mesmo no
tránsito da loucura, sucesión de
imaxes, case sen verbas, en torno a un mundo alleo que se esnaquiza. Do Martes 22 ao Xoves
24, ás 22 horas, no mesmo local,
será Cambaleo teatro, de Aranjuez, quen cenifique Diálogos
en el paraíso, coa dirección e
dramatúrxia de Carlos Sarrió e
con A. Sarrió, A. J iménez, B.
Crespo, D. Moreno, J.C. García
no reparto e que enreda coa
pergunta, O mundo onde vivemos

é o máximo expoñente do que podemos conseguir coma colectivo?,
ou tamén, Supoñanos que todo o
mundo minte. Supoñer o contrário
levaranos ao mesmo sítio. No caso
de haber algu.n sítio onde ir. E agora tócalle o tumo á sala NASA
onde o Xoves 17 e Venres 18, ás
22 horas, e o Domingo ás 23, o
grupo compostelán Chévere estrea a obra hero.es con Miguel
de Lira, Patrícia de Lorenzo,
Manuel Cortés e Xron como actores; e Ramón Bermejo, Ángeles Lago, Xosé Vaamonde, T erela Gradin e P. de Lorenzo coma
cantantes: sinfonía cénica satírico-bucal para dixerir por via
anal e adicada a todas aquelas
persoas que son algo na vida. E o
Martes 22 e Mércores· 23, seguimos na NASA, ás 22 horas, Esteve & Ponce, de Valéncia, cenificarán Los hemul1ws Pirracas
en Nemequitepá. t

FRIOOM SPIK TREATO
lste grup o dramá tico de
N arón representará, iste
Xoves 17 ás once da noite
no Clavicémbalo, a obra Par
que Jimmy Hendríx camia
cachelos? basada no libro
de Jaureguizar, Fridom Spik,
acta de defunción dun xeito de vida milenário no rural
galega,
e
con
Pepepablo, Leandro e Estrela no reparto.
ÜLTIMAMENTE
NON DURMO NADA
Por Teatro da Lua, o Xoves 24 no Auditório Municipal "Gustavo Freire".

INTERIORES. VISIÓNS
ÍNTIMAS DUN SÉCULO
Mostra que alberga pintura
de artistas españois desde finais do XIX até os nosos dias,
e que se inaugura iste Xoves
17, ás 20 horas, na Aula de
Cultura de Caixavigo e Ourense. Até o 19 de Marzo.
ANTÓNIO V ÁZQUEZ
DHARRIWBA
O carballinés presenta unha m ostra de humor gráfico, até o Sábado 26, na Sala de Exposicións da Casa

da Xuventude.

X. RANDULFE VIIARIÑO
Mostra os seus traballos,
até o 28 diste mes, na Sala

Ü EXPRESO DE
SHANGAI
Dentro do ciclo adicado á
"História do cinema", o Cine-clube "Pontevedra" proxecta ista fita, o Mércores
23 ás 20:30 e 22 :15 horas
no local de cosrume. Dirixida por Stemberg en 1932, a
protagonista, Marlene Dietrich, sacrificará o seu honor p ara sa lva r ao home
que ama . Sternberg fixo
evolucionar á Dietrich nun
universo desenfreadamente
barroco, acariñándoa coa
lus tamizada dos difusores,
coa sua sabiduría fotográfica
e recriada narrativa. Unha
cercha estílística ao servizo
do intenso fatalismo romántico das suas fitas.

• EXPOSICIÓNS
ÜARCLA V ARELA
Mostra parte da sua obra,
desde o Venres 18 de Febreiro, que inaugura a exposición ás 20 horas, até o 17
de Marzo, na galeria Anexo.
RAFAEL DE PENAGOS
As obras do coñecido debuxante galante e modernista madrileño (1889 1954), podémos contero-

O pintor
García
Varela

mostra
porte da sua

obra
na galeria
AneJCo de

PONTEVEDRA.
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plalas no Museu de Ponte,
vedra, edifício Sarmiento,
até o 2 7 diste mes.

Conv·oca.tórias

Q

"

CASTELAO
PARA CRIANZAS
Mostra deseñada por Pepe
Carreiro e na que através
de deseños e textos expli,
cativos nos aclaran a vida
do ilustre nacionalista. No
Pazo da Cultura promovida
por iste periódico e o Con,
cella pontevedrés.
VIRXÍLIO VIÉTEZ
As imaxes das T erras de
Montes, comprendidas en,
tre 1955 e 1965, deste fotó,
grafo galega poderemos ve,
las no Pazo da Cultura até o
12 de Marzo.

AULA MUNICIPAL DE TEATRO
EN PONTEVEDRA .
Comeza un curso, o Venres 25 de fe,
breiro, dirixido a estudantes de secun,
dária e mozos e mozas en xeral. Podé,
desvos inscreber, até o Manes 22, no
Departamento de Cultura (Chalé
Fontoira, telf. 986 896 528).
AULA DE EXPRESIÓN
DRAMÁTICA, PLÁSTICA E
MUSICAL
En Pontevedra, dirixido a crianzas de
4 a 7 anos, todos os Sábados até o 3 de

Xuño, de 12 a 13:30 horas, no Pazo da
Cultura. Comeza iste Sábado 19 e as
inscricións poden facerse na Oficina
Municipal de Información Xuvenil
(Casa do Concello, telf. 986 804
336), até, ollo!, iste Venres 18.
CONCURSO FOTOGRÁFICO
"GALIZA É UNHA FESTA"
Convocado pola Federación de CC.
XX. Don Bosco e de carácter xuvenil,
busca a foto dunha festa de calquer ti,
po, estación do ano... das moitas que
hai no paTs. P9(1erán participar todas

as persoas da comunidade galega, con
idades comprendidas entre os 8 e os 30
anos, co número de fotos que desexar,
con técnica e formato libre, debendo
ser orixinais e inéditas e non ter reci,
bido prémio algun. As fotografias de,
berán ir acompañadas dunha lenda re,
ferida á temática e no reverso figurará
o .nome, idade, enderezo, fotocópia do
carné de identidade e teléfono. Reco,
méndase montar o orixinal nun sopor,
te consistente de 40 x 50 cm. Estabelé,
ctmse o seguintes prémios: Primeiro,
de 8 a 14 anos, de 20.000 pta; Primei,

duas partes, a primeira recO'
lle pinturas, deseños e gra,
vados datados entre 1932 e
1979, e a segunda, no soto,
titulada Luís Seoane: gra/ista,
e coproducida polo IVAM,
reune máis de un cento de
obras deseñadas polo inte,
lectual, entre as que se en,
contran libros, afiches, car,
taCes ou portadas de discos.

IGNACIO CABALLO
Ten lmha mostra de escul,
turas, até o 19 de Febreiro,
-na galeria SCQ.
PACO PEsTANA
O escultor galega titula "A
estela do deHrio" a mostra
que podemos contemplar,
no Museu GraneU, até o 27
de Marzo.
LOST IN SOUND
Trata de oferecer un panora,
ma música dance, a cultura
de clubes, analisar a estética,
valores, significados e imaxi,
nários da música techno, hou-

• LEITURAS

Ü MONTE COMUNAL

se, trance, dncn'n'~, bigbe,
at, leftfiedl, down tempo, cJub..
rech, expe:rimental e ambient.
O -proxecto canta cun prcr
~-musícª1_,-elaborado _lX?t

•MÚSICA
CAMAWEY
Cafe,concerto da rua da Cruz
Vermella 6,8 cunha progra,
mación musical que pode ser
do voso interese. lste Xoves
17, ás 23 horas e por 400 pta,
poderemos escoitar a Saoco,
sexteto formado por Marcos
V alcárcel, dirección e tecla,
dos; Paco Morán, guitarra e
voz; Juan Rico, baixo e voz;
Marcos L Varcárcel, violino
e percusión; Jesús Álvarez
''Willy'', voz; e Julio Valcár,
cel na percusión: clásicos do
son, a rumba e o cha~ha.-chá
salpicados polas improvisa,
cións destes entrañábeis mú,
sic.os. O Venres 18, ás 23 hÜ'
ras, e dentro do ~cio ''Ce,
nário aberto" será o grupo
moañés Pugio o que se em,
poleire nel para facer o seu
rock, o de Mo, Tri.ki, Tito,
Jau e Chuffy, seguindo a rota
dos seus ídolos: Barón Rojo,
Los Suaves, Rosendo ou Bani,
cada. E continuamos con
rock -heavy- da man do gru,
pode Laracha (A Coruña),
Kraken, e dos madrileños
E.asy Ryder, que aproveitan
a ocasión para presentar o
seu último CD Lord of the
Storm e influídos por Iron

Maiclen Helloween King Diar
ou Drear:i Theater,
Canception ou Smwoisen, de

mona .. '.

corte máis anovador, o Sába,
do 19 ás 21 horas por 10 li,
bras, se a compras antecipa,
da, 12 na billeteira.
ALBERTO CONDE
GRUPO
Estarán, o .S ábado 19 ás 21
horas, no Pazo da Cultura
por 500 .pta; dentro do ci,
do "Músicas de Galiza".

•TEATRO
A MAGA RULANA Vai estar na Biblioteca de
Monte Porreiro todos os
Venres, de 6 a 7 do serán,
até o 29 de Abril. Espectá,
culo dirixido a escolares de
ensino infantil e 1 2 e.ido
de primária.

"

Póvoa de Tri.ves
• EXPOSICIÓNS
XABIER CASTRO
Ocupa cunha mostra dos
seus óleos, que titula "O
mar, sempre o mar", o
Centro Comarcal até o 24
de Febreiro.

O Rosal
• EXPOSICIÓNS
APRENDE
A MIRAR A PINTURA
Até o 20 diste mes na Sala
-Municipal de Exposicións de
10 a 13 h. e de 17 a 19;

Santiago
•CINE~

MANOLITO ÜAFOTAS
Fita de Miguel Alhadalejo
que fonha parte do progra,
ma de educación en valo,
res, prevención en drogo,
dependéncias e cinema no
ensino, e que poderemos
ver, do 21 ao 25 diste mes
ás 10 da mafiá, na Aula de
Cultura da Fundación Cai,
xa Galicia mercede á Uní,
dade Municipal de Axuda
ao Drogodependente.

• EXPOSICIÓNS

78 ANNUAL AWARDS,
· TI-IE.ART-DIRECTORS
CLUB- OF NEW YORK
Reéolle únha ,mostra das
obra8· gafiadoras di~te con,
curso anual nas matérias
de deseño gráfico, fotogra,
fia, multimedia e ilustra,
ción. · Incluida dentro dos
-actÓs sobre á Capitalidade
Cultural Europea da cida,
de, será o único lugar do
Estado onde se poida ver
ista mostra que despois
viaxará a Atlanta, Dublin,
.H ong Kong, Miami, Mila,
no, Ohio, París, Pequin,
Oporto, Seul e T oquio. Na
sede de INCOLSA, rua do
Vilar 63.

-=Ernesto Gómez,-que inclue
:60 CDs dos estilos antes
mencionados. Ademais das
expo.5icións, sección-cle vídeo
.;:e eipaws-de-OOeementación.
Se queredes saber roáis "per,
déOO.vos" pol0-CGAC.~

CASTELAO
Mostra a través de 19 Pª'
neis, con deseños, fotogra, - - ME~ENA ~
fias, reproducións de obras _ Póttugyesa,_ diplomada en
(e tarnén recriaciól)S-realiza,
pintilm-:POla EsCofuae Belasdas por Pepe Carr-eire), a
Artes de Lisaoa '1Illllltén a
biografía do ilustre -político- mostnrnu-eGA:e=_9!Ie in,
clue vanos meios-:aftfsticos
galega. Na Estación da RENFE até odia 29 diste mes.
como son fotografía, ceno,
grafia, ins~ns ~in.tura.
PIOCOSTA
É de Noia ainda que mora en -FELIPE CruAoo
Barcelona e agora m6s1nm0S
Quere siruamos-no seu iJlti..
as suas pinturas, de pequeno
mo tempo da pintura I>ero
formato, inspiradas no mo,
~do o pasado e o presen,
dernismo catalán e con nu,
te através do fetiche das suas
merosas referencias á obra_de_ ~sicións "Tensións para
Gaudí. Na galería José Loren,
un equilíbrio ( 1988), que
zo até o 29 de Febreiro.
constitue a síntese da sua
rnaneira de entender a pin,
tura, na que a lóxica e a
CAMILO ÜTERO
temperatura esteticamente
O escultor compostelán ten
fria, construtivista e sometí,
mostra das suas últimas pe,
da á arquitectura racional do
zas na galeria Eme,c (Xene,
espaw, coexisten coa paixón
ral Pardiñas), onde podere,
e o pracer. Na Casa da Parra
mos contemplalas até o
até-finais de Febreiro.
próximo dia 29.
FOTOGRAFIA ESPAÑO~
LA CONTEMPORÁNEA
.
,
p(lan99or8amal
99d9e) fin de s~culdo
,
, organiza a
l M. . , . d C l
po 0 , tnlSteno. e u tura
estará, até.o 29 dtste mes, en-San Dommgos de Bonaval,

REIMUNOO pA TIÑO
Nunca estará de máis visi,
tar esta mostra dun dos fun,
dadores da "Brais Pinto"'
.
. da b d d ñ
p1one1to
an a ese ª'
da, pintor... e que se encon,
füi na sala "lsaacDiaz Par,
do" do Auditório de Galiza
até o 27 de Febreiro.
'

FlND
É unha mostra de desefios
Luís SEOANE
e novas produtos fineses,
Rectospectiva sobre iste no,
que se encontra no Salón
me fundamental da van,
Artesonado de Fonseca, ao
guarda artística galega no
par que no resto das capi,
CGAC, coa que o centro
tais euro¡;ieas da -e-ultu-r-a.--pecha-o ano:-Bi.vfdese- en
PHILIP WEST
&GRANELL
O Paro de Bendaña, .sede dá:
Fundación GraneU, acolle, até
o 27 de Marro, unha exposi,
ción que recolle obras do in,
glés W est, que lembran o su,
rréalismo figurativo de Ma,
gritte e nas que o mundo dos
soños fai posíbel unha a5o,
ciación de imaxes absurda e
estrana. Os debuxos, óleos e
colaxes realizados por U.
Granell permétennos oofie,
cer a sua evolución desde a
primeira etapa cubista até os
anos 60 nos que pinta as
"paisaxes máxicas".

.r

NAÜALlZA
CONTEMPORÁNEA
Ou tamén "Unha história de
resisténcia", pois os dous
epígrafes compoñen o átulo
do libro que será presentado
o Xoves 17 ás 20 horas na liOraria Pedreira (Home Santo
55). A presentación correrá
a cargo do coordenador do
volume, Dionísio Perdra, e
da Secretaria Xeral do SLG,
bídia Senra, pois foron as
Edici6ns Fouce as responsá,
beis da sua impresión.

•MÚSICAÜRQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA
Xunto co coro da OSG e
con Víctor Pablo na direc,
ción e Diana Montague
como mezzosoprano dan
un concerto o Xoves 17 ás
21 horas no Auditório de
Gali'{a. No programa a Sin,
fonia n 2 3 de G. Mahler.

ro, de 15 a 30 anos, 30.000 pea; Pri,
meiro, membro da Federación de CC.
XX. Don Bosco, 10.000 pta. Os orixi,
nais poderánse entregar até o 1 7 de
Maio diste ano. O 24 do mesmo mes e
ano daranse a cof'iecer os gaf'iadores e
gañadoras. Coas fotografias participan,
tes organizarase unha exposición itine,
rante pala Galiza. Máis información
na Secretaria Técnica da Federación
de CC. XX. Don Bosco de Galiza. Ve,
nezuela 3, baixo. 36.203 Vigo. Telf.
986 225 662. Correo electrónico: cxa,
bert@teleline.es +

tos especiais. Obra baseada
na vida e obra de Pablo Ne,
ruda que poderemos ollar is,
te Xoves 17 ás 20 e 23 ho,
ras no teatro Principal.
TICTAC
Baseada no libro do m mo
tftulo d Suso de Toro, di,
rixida por Etelvino Váz,
quez e protagonizada por
Casilda Garcia, Xo efa
Barreiro, Sonia Rua e Sal,
vador del Río, que ven
sencfo Teatro de Ningure ,
iste Xoves 1 7 ás 20:30 hO'
ras na Aula de Cultura- da

Fundación Caixa Galicia.
LUGARCOMUN
De Lucia Sánchez, dirixida
por Etelvino Vázquez pala

Compañia de Ningures, o
Xoves 17 na Aula de Culru,
ra da Fundación Caixagalicia.
ÜS VELLOS NON
DEBEN NAMORARSE
Estrea do Centro Dramático
Galego, até o 11 de Febreiro,
con sesións ás 21 h. no Salón
Teatro. Di:rixida por Manuel
Areoso conta ne ..reparto
con Afonso Agra, Pilar
alonso, César Camlreiro,
Mariana Carballal, Xoán
Casas, Nekane Fdez; 13emar,
do Mtn~ Xoán C Mexuto,
Luísa Merelas, Alfredo
Rguez. e Xosé Vilarelle.

Pío Coita
móstronos
CH SUCH

pinturas na
galeria José

Lonnrode
SANTIAGO.

SERAFIN CARBALLO
TRIO
Para os amadores do jazz, o
Martes 22 no pub Dado D~
dá (Alfredo Brañas 19).

•TEATRO
TEATRO MINERVA &
DE PEsTANA
A estela do delirio é repre,
sentada o Xoves 17, o
Mércores 23 e o Venres 25
diste mes no Pazo de Ben,
daña, onde se encontra a
exposición do mesmo tftu,
lo do escultor Paco Pesta,
na. Coa figura do artista de
Castroverde como nexo,
Montse Blanco e Esteban
Yáfl.ez poñen en cena unha
adaptación de diversos tex,
tos de Pestana.
PARA QUE TU ME
OIGAS
Por Ricardo Frazer, poe,
ias¡-eanei6ns, máxia e efee-- -

• EXPOSICIÓNS
LufsSEOANE
Mostra do insigne pintor
galega na galeria Pilar Pa,
rra até o 29 diste mes.

Vigo
•CINEMA
MANOLITO ÜttFOTAS
Dirixfda por Miguel Alba,
dalejo, é unha fita -progra,
mada especialmente para
escolares (3 2 e 4 2 de primá,
ria), que canta a 'aventura
de Manolito durante un ve,
rán acompañando ao seu pai
camioneiro. :&té o _Martes
22 en sesions~ddO e 12 ho,
ras no Auditório do Centro

Continua
C!IHI'

cenlficacla
poloCDG,
no Salón

fealn>de

Cultural Caixavigo .

SANllAGO,

• CONFERÉNCIAS

a obra de
Castelao

SIMBOLISMO DA ARTE
RUPESTRE GALEGA
Da man de P;.tlo..o.Novoa,
membl'o-da S-ociedade Ar,
queolóxica Viguesa~ inves,
tigador, que fará un fasci,
nante percoriido polos en,
claves máis importantes

o.vellos

nondehen
namonrne.

ANOSATERRA
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !P • • • • • • • • • • ._. · -· _.- - das pinturas simbólicas. O
Venres 18 ás 21 horas na
Sala Ritual (Romil 13)

APRENDE

A MIRAR A ARTE
Organizado pala Asociación

de Amigos dos Pazos, os Xoves 17 e 24 ás 20 horas no
Salón de Actos da Fundación Caixagalicia.

En rota

MERCEDES GROBA
A pintora viguesa mostra a
sua obra na Sala de Arte de
Caixavigo onde poderemos
contemplala até o proximo
24 diste mes.

MANUEL AMIGO
Expón, na Sala do Real
Clube Náutico, as suas últimas obras pictóricas até o
vindeiro 25 deste mes.

VANGUARDA

A Agrupación Cultural "Alexandre Bóveda", da Coruña, informa que o prazo
de inscripción para o Safari Fotográfico
de Entroúlo, que se realizará os dias 4 e 5
de Marzo, a Verin e Viana, está aberro a
todas as persoas interesadas en participar
nesta actividade. Telf. 981 244 355. +

HISTÓRICA EsPAÑOLA
Momentos Estelares. Podemola contemplar, na Fundación Caixagalicia, até o 22
de Febreiro.
ANTÓN GOYANES
"Constelacións" chámalle
á colección de pinturas que
amasa na galeria VGO, até
o 21 diste mes.

• EX.POSICIÓNS

Luís SEOANE
Consta dos paneis foto-biográficos da mostta realizada
na Coruña no 89 e engádenselle duas vitrinas cun m.ostra bibliográfica sobre a
grande atención que tiña
Seoan pala investigación
científica e industrial; outro
grupo recolle o significado
do seu traballo no teatro e
na criación da moderna poesia social galega; outro, mostta o compromiso coa causa
xusc:a da Galii.a contra o fuscismo durante a guerra e a
solidariedade coa revolución
cubana; e derradeiramenre.
unha mostra fotográfica da
colaboración na obra Castelao e a sua época, de Ricard
Salvar, montada polo CITAC da Universidade de
Coimbra, e que frustrou a
PIDE o mesmo día da estrea.
Durante Febreiro e Mano
na galeria Sargadelos.
PASfOR ÜUTEIRAL
Anarti.smo: exerdcio de liberdade onde a orde e o caos
conviven nunha calma tensa. Sentimento en bruto e
concepto prefixado. Convición e dúbida mesrurados.
Ven a conto a cousa porque
"Anartismos" é o tftulo da
exposición deste pintor do
qu Femando Arrabal dixo
''Con que perseverancia sondea a sua própría vida para
u ri melodia gr ga
!" Na Nova Sala
i i
Caixavigo

nse a~ o 25 dist' m .
R.JCK

ÁVILA

Ex ición qu recoll unha colma d imaxes dos
pr xect roáis importantes
deste cofiecido fotógrafo
na ala de Expo icións da

Fundación Caixa Galicia,
do Venres 18 de Febreiro
ao 14 de Abril.

QUEÉASlDA?
A batalla do sistema imunitário, mostra patrocinada
por La Caixa, na Casa das
Artes até o 27 de Febfeiro.

LORETO BRANCO
A galería Bacelos (Lufs Taboada 11 ), acolle a mostta
de Loreto Branco Salgueiro, titulada "Luces", até o
20 deste mes.
ANxo CERVIÑO
Ten a sua última mo&ra pictórica, "Patchwork 99/00",
na galería Ad Hoc, até o 23.
de Febreiro.

BAUHAUS
O Coléxio de Arquitectos
abre o ano cunha exposición
sobre a Bauhaus, unha das
escalas que máis influíu na
arquitectura e nas artes plásticas <leste século. Composta
de 58 fotografias, debidas a
trece autores distintos, a
mostra céntrase na própria
escala Bauhaus, na que o estudo, lecer e traballo se confundian. Fundada por Walter Gropius na cidade xermana de Weimar para canalizar a ttavés da arquitectura
todas as enerx:ias doutras artes coma a pintura, o deseño
ou a fotografia, transladouse
a Dessau en 1925, onde estivo até 1933, cando foi interrompida polo nazismo. Até
o 20 de Febreiro.

•MÚSICA

FOGGY MENTAL
BREAKOOWN
Son de Vigo e, xunto cos
ourensáns The Easytones,
dan un concerto en directo
na Iguana Clube (rua Churruca), para presentar o CD
"Killer Lixo", disco no que
tamén participan Fame

Neghra, Thee Virus, Fulsomes, Los Marta e Blind River, o mellar punk-rock kiUer galego. O sábado 19 a
partir das 0:30 horas por 5
libras, se ademais queres o
disco, pois 10.

HOMENAXE
NAA.V.C.
"EMILIO CRESPO"
Aos antigos presidentes da
asociación cun concerto a
cargo das corais polifóni-

Bergantiños desde os libros
unha das tres categorias). O Venres
18, a partir .das 19 horas estarán na
Biblioteca "E. Blanco Amor de
Cultura de Laxe, organizan unhas
MAL.PICA; o Sábado 19, ás 18, farapresentacións-conÍ'eréncias para dino no Centro Social de Neaño
vulgar e informar dos Prémios do Li(CABANA); e á mesma hora pero o
bro do 11 Miénio, Libro do Século, e
Sábado 26 celebrarase outta reunión
Libro do Ano. O historiador Xose
en CARBALlO. Ao prémio concoM 11 Lema Suárez, xunto cos memrren todos os libros escritos en lfnbros do lrutituto de Estudos Bergangua galega, ben por persoas nacidas
tiñáns, Ramón Tasende Pombo e
na comarca, ben por aquelas, que
Arturo Novo Velo, compareceron o
senda de fara, trataron algun aspecpasado Sábado 12 no Salón de Actos
to de Bergantiños. As papeletas pódas Vivendas Sociais de Laxe para
dense encontrar nas librarias, coléexplicar aos asistentes o funcionamento do siStema de votación popuxios e bibliotecas de toda a comarca.
, lar (como cubrir a papeleta-voto,
Máis información nos telf. 981 711
enderezo onde hai que remitila e tí- , 317 / 981 733 179, Arturo Novo; ou
tulos dos libros que entran en cada
no 981700010, Ramón Tasende.+

O Instituto de Estudos Bergantiñáns,
coa colaboración da Concellaria de

Anúncios de balfte
• Fruito da x1 edición do certame de
Xevale Ecoloxia a Arte en Defensa
da Natureza, baixo o nome de Escopetas verdes, nace a poesia denúncia de guerrilla a prol das fragas, bosques, rios ... Envíanos as tuas poesias guerrilleiras ao apartado postal
35 de Chantada, serán distribuídas
como pasquines polas ruas das vilas
e cidades denunciando todo o que só
a poesia pode denunciar.
•Vendo Renault 5, con rádio cassete e rodas novas, matrícula PO ... T,
por 100.000 pta. Telf. 986 250 922.
• Selecciónase persoal , preferibelmente titulados agrícolas. Razón no
982 231 559.
• Consegue o C81endário nacionalista 200 adicado a C8stelao no que atoparás, ademais das datas sinaladas para o movimento nacionalista, a biografia
do grande patriota galego. Duas tintas,
cartolina de 300 gr., 65 X 37 cm. Solicítao, por 300 pta. máis gastos de envio,
no local nacional de Galiza Nova: Santiago de Chile 28, entrechan dto. 15.706
Santiago de Compostela, no telf. 981
553 526, ou no correo electrónico gznova@hotmail.com onde tamén podes solicitar a lámina en papel martelé reproducindo a fotografla de Castelao debida a Ksado en tamaño 45 x 32, por
500 pta. máis gastos de envio.
• Solicita o nQ 5 do Boletin das Brigadas Cha/regas en Defensa do
Patrim6nio nos telf. 982 211 508 ou

982 243 990.
• Esquerda Nacionalista (Mocidade), editou o nQ 6 da revista Manesquerda cunha análise sobre o funcionamento interno de Galiza Nova; entrevista aos antigos e antigas portavoces de EN-Mocidade con motivo do v
aniversário; entrevista ao actual portavoz de EN-Mocidade Vítor Cacharrón;
Ramón Suárez Picallo, o deputado da
emigración ; Condicións laborais das
empregadas de fogar; e un artigo sobre Salvador Allende. Solicitáa no apdo. 384, 15.780 de Santiago de Compostela enviando 200 pta. en selos e
· receberala na tua morada xunto cun
autoclante antimiliatrista.
• Traducións directas e inversas do
inglés por licenciado, con fonnación ao
nível de posgrau nos EUA e experiéncia. Prezos razonáveis. Gumersindo
Sánchez, telf. 655 367 715 - 981 255
588. gsanchezgomez@hotmail.com

• Vendo CitroAn -ZX 1.9 D Advantage. 95.000 km . (5 anos). Telf. 981
~61 024 - 609 70~ 170.

de- 35 pta. a: Alberte Momin, R.U . .xe:= ~c.:
sus Bal e Gai, Rua Afenxo X o Sábio-_
s/n 27002 Lugo. Asimesmo, podedes ::
enviar colaboracións para vin<teirOS- _
números.

-

~

• Renovacáo, Embaixada Galega
da Cultura, está a trabalhar na publicacáo dum livro efe Moneho de Fj• Véndese terreo en Ferrol, perta
d itlg o,_"ConverJS&S_j:_Qm Antom
de mar e a: carón da rua, xunto á- resiÁrias Curto" (cofundador do
déncia, 84- áreas (16 ferFades). Boa EGPGC), confiamos em que aginha
para negócio ou casal. Prezo a con=
o possas encomendar ou mercar
vir. Telf. 982 594 318.
nas livrarias. Ademais, aterece aos
leitores as seguintes publicaQóes,
• A A.C . "Máximo Gorki" de Vigo
que podem encomendar ingressaninforma que diron comezo os- cur- - .
do o seu importe na conta seguinte:
sos de xadrez para nenos e~ 0085-0388-44-0000602545, seguimaiores por mestre int.ernaciona~
da.mente enviaráo o justificante do
lmto·rman, tamén , que precisag -= ~
banco assim quanto o seu endereQO
voces mixtas para a sua coral, cjipara o apartado 24034, 28080 de _ rixida por Xosé Manuel Barbo_s_a, ~
Madríd. O Sereno (M. de Fidalgo),
para o que se pode pedir íl1flfs in1.000 pta; Segundo o cammho do -form~ción de 5 a 8 do serán!ro telL
vento (J.R. Rodrigues), 1.500; Con986 224 457 .
tos de fada em do maior (J.R. Fernandes) , 1 .000; Luzia, ou o canto
• Véndese bicicleta de montaña
das sereias (M. de Fidalgo), 1.500;
de competición: cadro Sunn 5000
Contos do outono (J.R. Rodrigues),
Cromolibdeno/vanádio modelo ano
1.000; Conversas com Antom Árias
~O;-horqu i lla suspensión Rock~hox
magnésio; grupo Shimano Deore Curto (M. de Fidalgo) 1.500; RenoLX, cambio Grip Shift seo SRT ;
va9áo 2 ou 3, 500 pta.
Mavic SUP, Flite Titanium, Ti-x-a
USE, poténcia EDR. .. Ben co idada,~
• Ven de sair a nova revista lcária,
adicada aos contos e relatos curtos.
prezo razonábel. Telf. 670 509 565,
Para a sua áemanda (enviar selo de
chamade , preguntando por David ,
35 pta.), ou vindeiras colaboracións,
de 14:30 a 15:30 e a partires das
dirixirse a X. Eduardo Martínez Amor,
22 :30 h.
Rua Rafael Alberti 21 , 4Q B, 15008 A
Coruña.
• A Assembleia da Mocidade Independentista (AMI) de Ponte Vedra
ven de editar uns isqueiros en vá• Aulas de guitarra, acordeom e
gaita. Método com sofejo. Telf. 986
rias cores (amarelo, branco, vermel415 666 . Manhás e noites.
ho e verde), co lema "Lume contra
Espanha", que podes conseguír en=..
•Véndanse lnvernadoiros !':le mulvianda 5 seles de 35 pta. ao apdo.
titúnel de parede-recta ou de túnel.
561 , C.P. 36.080.
bon prezo. tlf. 981 199 484 Perguntar por António polas tardes.
• Precísanse, para departamento
de administración , auxil iares ad_ • Regálase ~~elo duns 3 meses,
ministrativos e telefonistas. línpr.essen raza concreta, moi cariñoso .
cindíbel coñecimentos de infoTmática e dispoñibi lidade horária. Telf.
Deixade mensaxe no 981 370 319.
656 901 432
• Galegos residentes en Talavera
de la Reina quixeran recibir todo ti• Alugase casa amoblada en aldea
po de cancións de berce ou para
da província de Lugo, equid~stante
bebés, en galega, tradicionais ou re- · entre Lugo e Ourense, na metade do
centes, ou reseñas bibliográficas oncamiño de Chantada a Taboada¡een
de estén-recollidas. Tivemos hai pouterreo para horta. Bon preze. Telf.
982254946.
co un neno e queremos cantarlle na
nosa língu& -Xavier Santos. Apde.-de
Correos 14 D.P. 45.600 Talavera de
•A Asociación Cultural "Emílio Cresla Reina. Toledo.
po" de Návia, en Vigo, oferece a
oportunidade, a todas as per:s_oas,
• Na rua dous números do boletin
xovens artistas, da comarca a reall•
poético ·"A Escolma". Pódese solicizar exposicións nas suas- instalatar, gratuitamente, enviando un selo
cións. Telf. 986 241 534. +

Podemos
contemplar a
interesante
mostra
sobre o
Dehuxono
século JCJC na
-casa da
ltura ele
VILAGARCIA.
- Á esquerda,
O gato,
ele leonard
Tsugujaro
Foujda.

e.as de Átios (Porriño), da

A. "Os Penediños", e a da
A.C. "Nautilius", de Sto.
André de Comesaña. O
Sábado 19 ás 10:30 horas
no local diste colectivo de
San Paio de Návia.

HUMANO ID
Música electróni~ no Va-

demecum, o Sábado 19 ás
00:30 horas, a cámbio de 5
chocolatinas.

•TEATRO

EL LECTOR POR HORAS

De J. Sanchfs Sinisterra está dirixida polo cineasta
J.L. García Sánchez e protagonizada por Juan Diego, Clara Sanchís e Jordi
Dauder e dramatiza a história dun lector contratado
polo pai dunha invidente
para que a sua filla salga, a
través da leitura, da prisión
mental e anímica á que a
sua cegueira a ten sometida. Coprodución do Centro Dramático Nacional
español e o Teatre Nacional de Catalunya, xa recibiu diversos galardóns e
poderemos vela no T eatto~ala de Concertos do Cen-

tro Cultural Caixavigo e
Ourense iste Xoves 17 ás
20:30 horas.
Ü BULULÚ DO LINIER
Polo Tea.t ro do Adro, con
texto e dirección de Cándido Pazó e interpretada
por Josito Porto, no Auditório do Centro Cultural
Caixavigo e Ourerue o Sábado 19 ás 22:30 e o Domingo 20 ás 20:30 horas.

Braga

TENTEMPIÉ
Por Latirili Teatro na Fouc e (rua lrmandiños), o
Martes 22 ás 22:30 horas.

• EXPOSICIÓNS
GENOVÉS

·Vilagarcia

T em urna mostra de pintura, na Galeria dos Coimbras
(Largo de Sta. Cruz 506),
até o 12 de Mar~o.

• EXPOSICIÓNS

Ü DEBUXO
NO SÉCULO XX
Máis de 70 obras para coñecer as diferentes pautas
que o deseño marcou segundo os movimentos artísticos ao longo deste século. A relación do debuxo ca seu criador, como
xermolo e estudo do que
se converte na obra. Da
arte figurativa á abstracta.
Na Casa da Cultura até o
19 de Marzo.

MUSEU DA lMAXEM
Mostra de fotografia, realizada por alurios da F~
de de Be/as Artes de Pontevedra, durante Febreiro.

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

ANDYWARHOL
A galeria Mário Sequeira
(quinta da lgreja, Parada
de Tibaes}, acolle unha ·
mostra da obra deste coñecido artista norteamericano até o 22 de Marzo.•

O fotógrafa
Rick Dávila

a
suaobra
na Sala ele
Expo1ición1
ele Coixo
Golicio

mostra

en VIGO.
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Sargadelos resgata unha exposición sobre Seoane realizada hai dez anos

Fotografias dunha vida en espiral
. ..
-0- A. ESTÉVEZ

Os avós de Luís Seoane son
os primeiros guias da exposición fotobiográfica que sobre o artista volve circular
polas galerias Sargadelos
,.,, _ do país. Raiceiras galegas
que van inspirar a produción
do rapaz criado en Bos Aires.
Montada en 1989, dez anos
despois da sua morte, esta
mostra serve como complemento á exposición pictórica
que acolle o CGAC. Ademais
do grande artista que foi, a
fotobiografia pon en primeiro plano a dimensión social
do seu amplísimo traballo.

. ! W-::

Pero dando un chimpo atrás,
precisamente ao tempo da revista radiofónica de Galicia Emigrante, que nos recorda unha fotografía xunto á actriz Maria Casares e o xornalista Víctor Luis
, Molinari, vemos Seoane recoñecido como artista e activo exiliado na sociedade bonaerense.
r>·
Expoñendo en Nova York como
pintor latinoamericano e trúnfando en galerias alemanas. Retra- ~ tanda ao Che -obr.a que Maruxa
doou á Casa das Américas da
Habana tal como nos canta Nei-

a

XAN CARBALLA

V

eñen de anunciar que
diminue o coeficiente
de intelixéncia preciso
para formar parte do novo
exército profisionaL Ao ministro Serra non lle parece un
asunto a criticar, porque ao fin
e ao cabo non hai que discriminar. E por que tiradle a razón? Acaso a mili non se base a
no princípio de mandar e obedecer? Canto menos intelixéncia máis submisión. E para clase de tropa e primeiros escalóns de mando o mellor é pensar pouco.

O conflito da obediénci debida ven sendo o grande d bate das sociedad s latinoamericanas que airon da
panco a noite qu <leer taron
N ixon e Kissinger no ano
70. Aqueles exército qu torturaron sen trégoa, de apareceron xente coa benzón do
arcebispo castren e de turn ,
e asesinaron en límite, precisaban unha e trutura de mando pen ante, pero non exce ia intelixéncia para a execución para cumprir a rde .

Cando en 1969 Ricardo Salvat
pensaba estrear Castelao e a
sua época na Universidade de
Coimbra, fixo aparición a PIDE,,
a policía política de Salazar e
púxoo na fronteira. O espectáculo, cuxa parte plástica corria a
cargo de Luís Seoane, non pudo levarse á escena. Agora os
bocetos que para os diferentes
personaxes fixera o artista poden verse na Sargadelos de Vigo, nunha mostra que seguirá o
roteiro que marca as galerias
promovidas por Isaac Diaz Pardo. Os debuxos de Pimpinela e
O Inglés acompañan a outros
tantos que Seoane recollia das
pezas de Castelao, alguns deles adicados a T eixerá de Pascoaes. A sua relación con Castelao dá para moito máis, ainda
que o sobreviviu trinta anos.
Respetouno como político e como artista, proba disto foi o coidado que puxo ao editar As cruces de pedra do rianxeiro.
No momento de argallar este
espectáculo en Coimbra, Seoane levaba mergullado seis anos
nun proxecto moi amplo, do que
ben sabe Diaz Pardo, que acud i u á inauguración de . Vigo o
Venres 11 de Febreiro xunto a
Maruxa Fernández, a viuva do
artista. O proxecto, do que foi
cofundador, consistia no Laboratorio de Formas de Galiza, no
Museu Carlos Maside, en Ediciós do Castro e na restauración
da actividade en Sargadelos.
Tamén se po.den ver na mostra
os retratos que, con tanta rapidez como habilidade, o pintor e
deseñador fixo dos participantes
no Seminário de Deseño Industrial, que celebraron en 1970.
Retratos que caracterizaron · ao
artista, como os realizados anteriomente -no exílio durante as
emisións de Galicia Emigrante.

Obediéncia
debida ·

O exército e pañol c h ega á
h ora da p rofis io n alizac1ón
cunha carga h i tó rica apla t ante que fai que o reclutamento profi ional non exa

ra Vilas- ou recebendo un poema co seu nome de Rafael Alberti. Dirixindo a revista e a editorial do Centro Galego de Bos
Aires durante vinte anos ou debatindo con Picasso nun encentro de artistas. Asinando artigos
co seudónimo de Conrado Alem
ou fundando a Editorial Nova
con Arturo Cuadrado.
Non ao folclorismo
Seoañe era un traballador incansábel, aspecto do que non
cabe dúbida tras percorrer a
sua fotobiografia resgatada. Se
no ano 1934 o neno que voltara, para estudar Direito, de Bos
Aires, onde os seus pais emigraran , xa fundaba o primeiro
estudo xurídico laboral colectivo xunto a Suarez Picallo e Boed o na Coruña, trinta 9-nos
máis tarde protagoniza non só
a aventura do Laboratorio de
Formas senón o 1nstituto Galega da Información. lnterminábeis debates cor:npartindo mesa
con Ramó.n Piñeiro, Valentin

Paz Andrade, Celestino Fernández de la Vega e Lorenzo
Varela, argallando un futuro
xornal galega.

E que hai de Maruxa? E dos
amigos? O itinerário desta mostra tamén se detén na compañeira que foi Maruxa, a moza que
marchou ao exílio tras Seoane.
"A Maruxa e Luís Seoane, fies"O seú fardel do eisilado inautras se se olla pra tora o mundo,
gurou a moderna poesía social
galega, que se continuou con "" se pra dentro, Galiza", rezaba
unha adicatoria de Lorenzo VaAs Cicatrices, Na brétema,
San-lago, e finalmente con A
rela, o amigo. Formaba parte do
maior abondamento, como uncírculo de compañeiros de exílio
coas mesmas inquedanzas, que
ha afirmación de certas incomse completa nunha foto: Dieste,
prensión que apareceran sobre
Núñez Bua, Lois Tobio, António
os transterrados en certos secBaltar, Otero Espasandin, Sánta res da intelectualidade gaiechez Guisande, Luís Pita, Eduarga", canta a exposición. Os mudo Blanco Amor e Martínez Lórais cos que entolece en Buepez. O mesmo dia que finou Se-·
nos Aires non obedecen á caoane, o 6 de Abril de 1979, estasualidade. Non concebía a arte
ba previsto que dera unha confepola arte nen a cultura pola culréncia sobre o amigo, Lorenzo
tura .. Nese primeiro Seminário
de Deseño Industrial que orgaVarela. "Aos desterrados gostarínizou con Diaz Pardo en 1970,
anos de sentarnos/ baixo das
ademais de analisar o futuro do
velas/ e repasar os episodios
deseño industrial, é tallante coa
dunha vella historia/ de humillapercura das formas autóctonas,
ciós, de mortos, de sangue./
pescuda que considera impresLembrar resinados as mans que
cindíbel na arte e que afasta do
mataron,/ as facianas desfeitas".
folclorismo que propugnan os
Eran, nos beizos de Seoane, as
empresários de turismo.
verbas dos Desterrados. +- .

VoLVERAo REGO

N

on estivo en Séptimo,
de Miguel Bosé. Non
se deron as suas homenaxes, esas si benqueridas e
populares, en hora principal
da Televisión ou a Radio Galegas. Pero Suso Vaamonde
deixa o rego ben labrado, a semente acurrucada e agramando e as cancións prestas para
que sigan ensinando galega e
poesia. Que nos preste a todos
e todas!•
,

