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O irmán americano obtén dados através dos seus satélites artificiais para xogar con vantaxe fronte aos seus competidores 

Os Estados Unidos espian ás empresas europeas 

Basilio Cegarra 
Guías e rutas da arte 

Seis tomos, Ínáis de mil páxinas, 
cen mapas e planos, cincocentas 
fotografias. Para coñe<;ermos 
mellor o naso patrimonio 
artístico. 

Baltar cúlpao de que Ourense 
non levante cabeza 

Eleicións: O PP non 
pode vender a Amar 

(Páx. 5) 

Cuiña ten que defender 
a Fraga pola trama 

para asasinalo 
(Páx. 7) 

O BNG de Asturias pide 
un Estatuto Comarcal 

para a comarca 
Eo·Návia 

(Páx.11) 

A comoción 
duns asasinatos 

A. PANARO 

Se todas as mortes son condenábeis coa mesma contundéncia, porque 
o que está en xogo, máis alá dador, é o princípio básico do direito á 
vida, as repercusións públicas duns atentados e outros, a sua significa~ 
ción social e política, non son as mesmas. O asasinato do voceiro so~ 
cialista no parlamento de Gasteiz, Femando Buesa, e do ertzaina, Jor~ 
ge Díez, o seu escolta, son dunha contundéncia tal que removeron os 
cimentos da sociedade basca. As sacudidas sociais, da que son unha 
proba importante as mostras populares de indignación e dor, nunca 
antes producid515 na sua amplitude sociopolítica (nen sequer coa mor~ 
te de Miguel Angel Blanco), van chegar ao panorama político. Este 
era o obxectivo precisamente de ET A tanto á hora de elexir as suas 
vítimas como o momento do asesinato, en plena precampaña eleito~ 
ral, como xa fixera noutras tres ocasións. Pero esta decisión é de máis 
gravidade pois tanto o parlamento de Gasteiz, coma o plenário do 
pacto de Lizarra, fixeron recentemente públicos dous textos, co apoio 
explícito de EH, nos que se expresa que nengun proxecto político po~ 
de imporse pola violénci§l, pedindo respeito para a vontade maioritá~ 
ria da sociedade basca. E o que hai que reclamar nestes momentos, 
sen deixarse levar pola xenreira ou pola emoción.'• · 
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O Reino Unido, aliado dun sistema ernpregado contra a nasa economia 

Estados Unidos espia a Europa 
coa Rede Echelon 

-0- H. VIXANDE - G. LUCA 

Norteamérica e o Reino Unido espian Europa cun avanzado sistema de vixiláncia. Es
preitan os intercámbios económicos e as relacións políticas que se producen dentro de 
Europa ou entre o continente e o resto do mundo a razón de tres millóns de mensaxes 
por minuto. Chámase Rede Echelon (ou rede banzo). Vários contratos millonários de 
empresas . europeas frustráronse pala intervención deste sistema clandestino de información. 

Guerra Fria tora o tempo dos 
espias. Norteamerica gañou · 
avantaxe eri mecanismos para 
vixiar aos paises socialistas. 
Mesmo criaron a todopoderosa 
Axéncia Nacional de Seguridade 
(NSA, segundo as suas siglas 
en inglés) como o organismo su
perior de espionaxe, por riba da 
CIA ou do sistema militar de in
formación. Só de a pouco reco
ñeceron os Estados Unidos a 
existéncia A NSA, unha institu
ción que supera en clandestini
dade ás outras instáncias de in
formación e que dá traballo a 
38.000 persoas. 

Rematada a Guerra Fria; a 
NSA volveu os seus 38.000 pa
res de ollos cara Europa e afor
talou a institución cunha rede 
de espionaxe máis acaida a un
has comunicacións de intensi
dade e profusión crecente. Tra~ 
tábase da Rede Echelon, unha 
organización montada polos 
Estados Unidos coa colabora
ción do seu parceiro na Europa: 
O Reino Unido. 

Microsoft e Nestcape 
están no allo 

A Rede Echelon é un intrincado 
sistema de satélites, estacións 
de escoita e buques de asistén
cia e tendido de redes de cabo 
_submariño, coas que se fai un 
seguimento de todas as comu
nicacións fixas e móbeis, telefó
nicas ou por fax, correo electró
nico ou por calquer outro siste
ma electrónico existente na Eu
ropa. O control prodúcese mes
mo sobre as mensaxes cifradas 
polos procedimentos máis 
avanzados. A rede conta cos 
máis modernos sistemas infor
máticos e as principais compa
ñías informáticas norteamerica
nas (incluidas Microsoft e Nest
cape) incorporaron sistemas 
nos seus programas para que a 
Rede Echelon poda entrar pola 
porta de atrás en todos os orde
nadores europeus. 

É un sistema de espionaxe com
pleto. Hai dous anos a penas 
circulaba información en Europa · 
sobre a rede ainda que habia 
evidéncia abonda sobre a sua 
existéncia_ En 1998 producíron
se as primeiras denúncias. A fi
nais dese mesmo ano,- Bélxica 
recoñecera oficialmente a sua 
existéncia. Hoxe é unha evidén
cia que ninguén nega, ainda que 
se faga pública dun xeito discre
to '. O Parlamento Europeu dixo 
por fin que unha cousa era a 

Na actualidade os satélites non só realizan fotografias da superficie, como a da imaxe, senón que tamén poden interferir nas comunicacións 

competitivida
de e outra xo
gar comercial e 
políticamente 
coas cartas 
marcadas, co
mo facia Esta
dos Unidos. 

Unha alianza 
anglosaxona 
comparte in-
formación da 
Rede Ech~lon. 
Estados Uni-

Rematada a Guerra Fria, a NSA volveu 
os seus 38.000 pares de ollas cara . 
Europa e afortalou a institución 
cunha rede de espionaxe máis acaida 
a unhas comunicacións 
de intensidade e alcance crecente. 

países podan se 
beneficiar da infor
mación privilexiada 
da rede de esculca. 

Unha ex-traballado
ra do sistema de es
p ion ax e da Rede 
Echelon, que pres
tou servizo entre 
197 4 e 1984, reve
lo u como daquela 
podían controlar to
das as conversas 
dunha persoa e se-

dos, Grande Bretaña, Nova Ze
lándia, Canadá e Austrália for
man parte dunha organización 
chamada UKUSA ( United King-

dom e United States of Améri
ca) que se ocupa de distribuir a 
información para que os Go
vernos e as compañias deses 

guila cos seus satélites artificiais 
ali onde fose_ A persoa investi
gada nen se decataba. 

Pasa á páxina seguinte 
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24 DE FEBREIRO DE 2000 

DEBIS GREBU 

Vén da páxina anterior 

Da importáncia desta rede dá 
idea unha información filtrada re
centemente a conta dun apagón 
no sistema informático da NSA, 
na sua sede cen-

750 millóns de pesetas que en 
1994 conqueriu a McDone/1-Dou
gla s despois de que a Rede 
Echelon a informara das condi
cións financeiras oferecidas pola 

Airbus europea 
tral en Fort Mea
de. A descone
xión do sistema 
durante setenta e 
duas horas, por 
causas ainda 
descoñ e cid as, 
obrigou á NSA a 
recoñecer que 
durante 72 horas 
non foi quen de 
procesar os da
dos, pero a direc
ción desta Axén
ci a matizou que 
"pudemos seguir 
recollendo infor
mación e non 
perdemos nada 
significativo". 

Contratos 
roubados 

Coñécense al-

Microsoft 
e Nestcape 
incorporaron 
sistemas nos 
seus programas 
para que a Rede 
Echelon poda 
entrar pola porta 
de atrás en todos 
os ordenadores 
europeus. 

na mesma opera
ción. Outro caso 
implica á empre
sa norte-america
na Raytheon, que 
coa información 
de Echelon sisou 
á francesa Thom
s on un contrato 
para a subminis
tración de radares 
ao Brasil por valor 
de 235 millóns de 
pesetas. Nos 
dous casos foi 
esencial a espio
naxe nas teleco
municacións leva
d a a cabo pala 
Rede Echelon. O 
xefe da espiona
xe alemá, Bernd 
Schmidbauer, 
declaro u no 
Frankfurter Alge-

guns casos de espionaxe econó
mica norte-americana que custa
ron pardas a empresas europe
as. Por exemplo, un contrato de 

meine Zeitung de 14 de Febre
ro do 98), que a esculca estran
xeira facia moito dano á indús
tria xermana. + 

t ' 
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O Governo dos países baixos 
'atopara' substáncias tóxicas na bebida refrescante 

A Coca·Cola-rexista perdas 
despois do seu enfrentamento con Bélxica 
A multinacional norte-america
na Coca-Cola viveu en-carnes 
próprias a guerra comercial en
tre Europa e os Estados Unidos 
e rexistou perdas debido a un
ha campaña belga contra a be
bida ~efrescante. A dirección da 
compañia achacou a caida nas 
vendas a operacións realizadas 
en Rúsia e nos países bálticos. 

Foi a· comezos do verán pasa
d o. A detección de dioxinas 
nos polos procedentes de Bél
xica, alarmou aos consumido
res de todo o continente. O es
cándalo chegaba a pé feito: a 
carne de ave centro-europea 
estaba a coñecer unha explo
sión nas vendas a conta do 
embargo ao vacún hormonado 
dos Estados Unidos e ao es
cándalo das vacas loucas bri
tánicas. O caso non deu a pe
nas de si. O gravísimo perigo 
para o consumidor, eran só in
dícios de aceites minerais em
pregados para amalgamar os 
piensos. (As principais indus
trias avícolas galegas demons
traron que usan só graxas ani
mais para este fin). 

Descoñécese a tente que di
fundiu o caso dos polos bel
gas, pero hai ben razón para 

sospeitar a sua orixe norte
americana. 

veu levantar cabeza no merca-
do americano. J 

\ Acto seguido, o governo belga 
"atopaba" substáncias tóxicas 
en latas de Co-

A princípios deste ano Coca
Cola anunciaba unha severa 

ca-Cola proce
dentes da princi
pal embotellado
r a da multina
cional en Euro
pa, desde a que 
irrádia a bebida 
carbónica a todo 
o continente. 
Ainda que. des
pois. a presenza 
desas substán
cias tóxicas non 
se deu docu
mentado, a poli
cia belga retirou 
drásticamente a 
bebida da distri
bución. As ven
das cairon en to
do· o continente. 
O caso lembraba 
ao acontecido 
cunha botella de 
auga mineral Pe-
rrier na que a ofi-

A presenza 
de substáncias 
tóxicas 
non se deu 
documentado, 
pero a policia 
Bélga retirou 
drásticamente a 
bebida da 
distribución e as 
vendas cairon en 

1 todo o 
1 • 

1 continente. 

redución do ca
dro de persoal a 
canta de ter re
xistado pardas no 
cuarto trimestre 
do ano. A compa
ñia afirmou que 
estas resultados 
debianse a erras 
na expansión en 
Rúsia e nos paí
ses b,álticos, pero 
nos mesmos da
dos camuflou a 
drástica redución 
de vendas produ
cida nos últimos 
meses do ano en 
Europa. Ao pare
cer, en realidade 
foron estes resul
tados negativos 
en Europa os que 
provocaron que a 
multinacional nor
te-americana ti
vese perdas e 
puxese en evi-cina da sanidade 

norteamericana Food and Drug 
dixo que atopara colibacilos. A 
marca francesa nuca máis vol-

déncia a viruléncia da guerra 
comercial que libran os Estados 
Unidos e Europa.+ 

A guerra das galáxias, que diseñou Reagan contra Rúsia, rematou servindo contra Europa. 

O tipo de cárnbio entre o Dólar e o Euro non o estabelece o mercado 
Na interpretación dos conservadores, o predomínio 
económico de Norteamérica sobre Europa non ven do 
poder de intervención financeiro nen dunha estratéxia 
invasiva da comunicación, senón da superior 
capacidade do sistema capitalista avanzado para 
satisfacer a demanda do mercado. Asi, cando a 
ministra de Cultura francesa quer defender o cine do 
seu país, o xuízo de certa direita é que non hai razón 
en querer salvar unha indústria derrotada pola 
competéncia. Como dentro do cine francés hai moitos 
conservadores que pensan coma a ministra, ben está 
salientar que os conservadores pro-norteamericanos 
da Europa forman, cando menos, clase aparte. 

Os que defenden a hiper-hexemonia norteamericana 
coma unha maioria natural de governo planetário, 
deben explicar para que necesita o super-poder un 
sistema de espionaxe coma a Rede Echelon descrita 
nestas páxinas. Non debe ter a National Security 
Agency (NSA) moita cofianza nas forzas do mercado 
cando instala unha carísima cobertura de esculca á 
que se lle calcula unha capacidade de tres millóns de 

observacións por minuto. Desaparecido o perigo 
verme/lo, o obxectivo do sistema de vixiláncia que 
criara Harry Truman en 1952, e que hoxe atinxe todo o 
planeta desde os satélites xeo-estacionários, son 
aqueles aspectos dos poderes económicos e politices 
que compiten ca poder financeiro norteamericano e o 
Estado que o representa. 

O Grande lrmán orwelliano non é de esquerdas. 
lntervira na Guerra das Malvinas coa entrega de 
información espacial estratéxica aos británicos; 
construira a longa guerra Irán-Iraq, ca reparto 
alternativo de dados básicos ao bando no límite de 
forzas, co obxecto criminal de prolongar o 
enfrentamento e abortar o establecimento dun poder 
capaz de contestar a rapiña das reservas fóseis de 
Oriente Próximo; dirixira a guerra contra Iraq e 
establece ainda hoxe os límites de acción das tropas 
de Bagdad; governou a primeira guerra de Chechénia 
e facilitou a leltsin o vector de tiro (interpretando desde 
un avión espia a onda dun teléfono móbil baixo 
seguimento) que acabaría ca líder rebelde; preparou e 

executou a intervención en Bósnia e a guerra de 
Cosovo. 

Políticos franceses e alemáns e deputados do 
Parlamento Europeu comezan a denunciar a Rede 
Echelon. Mal serve a xustificación de Madeleine 
Albright de que os Estados Unidos deben manter a 
vixília contra-os inimigos da democrácia. O que os 
governos de Europa resenten é que os mesmos que 
denostan o proteccionismo, están a marcar as cartas 
do mercado con información privilexiada. Tamén 
advirten que o proceso de construción do Euro, a 
única moeda do mundo que poderia nun plano teórico 
contrapesar a supremacia universal do Dólar, está 
baixo a chantaxe militar, con efectos negativos tan 
claros que Win Duisenberg, o presidente intocábel do 
Banco Central Europeo, recoñece que a institución 
económica central da UE está a salvo da 
contaminación política dos Estados asinantes do 
Tratado de Amsterdam pero non ten paraugas para se 
tapar da choiva norteamericana.+ 

ANOSA '!'ERRA 
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GAL IZA_ 
. ELEICIÓNS XERAIS. - ' 'I 0 ~E -M.ARZO 

QtJer adecuar o Senado á plurinacionalidade do Estado 

O BNG vende 'seriedade, responsabilidade e <Oérencia política' 
*A. EIRÉ 

Durante os catro anos pasa
dos, o BNG estivo presente 
en todos os debates impor
tantes do Congreso, levando 
en todos eles a voz dos gale
gos e a defensa dos seus in
tereses. En todos estos deba
tes, actuou con "seriedade, 
responsabilidade e coeréncia . 
política". Estes foron os eixos 
da campaña do BNG nesta 
semana que ven de rematar. 

·O BNG está a apresentar.os catro 
anos de traballo no Congreso co
mo un dos seus grandes activos 
políticos. Os seus candidatos, 
tanto os dous deputados na ante
rior lexislatura coma os novas 
candidatos, están a facer fincapé 
no papel que desempeñaron no 
Congreso. Tamén o voceiro na
cional, Xosé_ Manuel Beiras, pon 
de manifesto nas suas interven
cións este "activo político que nin
guén pudo achegarse sequer a el 
desde os tempos de Castelao". 

os compromisos, tanto cos elei
tores coma coas outras organi
zación s políticas e coeréncia 
política, pois defende os seus 
principios básicos sen facer dei
xacións deles nen claudicar an
te as presións ou intereses alle
os. Estes tres denominadores 
comuns da política nacionalista, 
estarian incardinados baselar
mente na defensa dos intereses 
da maioria dos galegos, ponto 
básico para definirse como "po
lítica progresista". 

Adecuar o Senado 

"Galiza nunca estivo representa
da no Congreso como até de 
agora, os seus deputados nunca 
tanto traballaron nen conseguiron 
o recoñecimento unánime pola 
sua función, incluso dos seus ad
versários políticos". Esta é a idea 
que están a trasmitir desde o 
BNG. Ademais an·alisan como a 
preséncia no Congreso foi o que 
posibilitou o achegamento "en pé 
de igualdade" aos nacionalismos 
basca e catalán ·e o asinar a De- · 
claración de Barcelona. 

Os cartaces dos partidos xa están par todo o país á espera da saída da própria campaña eleitoral. X. MARRA 

Adecuar a cámara alta "á reali
dade e á plurinacionalidade que 
conforma o Estado" será tamén 
un dos obxetivos primordiales do, 
BNG nesta lexislatura, segundo 
a candidata ao Senado por A 
Coruña, Maria do Carmo García 
Negro. "O obxectivo é que a co
munidade galega esteña presen
te no Estado", afirmou a candi
data a senadora que, de non 
conseguir praza, poderia ocupar 
o pesto no Senado que ao BNG 
lle corresponde como designa
ción do parlamento galega. 

A preséncia do BNG na próxima 
lexislatura con grupo parlamentar· . 
próprio é o que posibilitárá que 

Galiza non quede afastada como 
nacionalidade histórica, pois des
de a chamada Transición non se 
contou con ela. Cando se está a 
debater unha nova formulación 
do Estado, Galiza ten que estar 
equiparada a bascos e cataláns. 
Só poderá conseguilo, afiran des
de o BNG, "se conseguimos gru
po parlamentário próprio". 

Para o BNG, nesta próxima le
xislatura, non se está a xogar só 
se governa Aznar ou Almúnia, 
senón. o mod~lo de Estado, as 
relacióris entre as distintas co-

O .P~dG·PSOE apreséntase . 
como 'o voto útil do~ progresistas' 
O PSaG-PSOE realizp.rá a sua 
campaña eleitoral "cunha esca
sísima preséncia de lideres na
cionais" segundo anúncian os 
seus coordinadores de campa
ña. Joaquín Almúnia; que xa es
tivo en Vigo, Lugo e Ourense e 
volve a Coruña o vindeiro dia 
27 e Josep Borrell, que compa
receu en Compostela. 

O candidato ao Senado por 
Pontevedra, Carlos Príncipe, 
considera que é léxico, pois " 
non necesitamo.s xente que 
veña de fóra, xa que eu son 
máis coñecido en Fornelos, A 
Lama ou Gondomar que o pró
prio Almúnia, talando coa xen
te de ti a ti". 

Por outra parte, no PSdG
PSOE pensan que a campa
ña ten que ir dirixida, sobre 
todo, a tratar de consolidar os 
votos de hai catro anos, para 
que non se vaian ao BNG co
mo nas autonómicas e munici
pais. A posición do BNG de 
que os nacionalistas nunca 
van a apoiar a Aznar para pre-

Carlos González Príncipe. 

sidente e que negociarán con 
Almúnia desde o ponto de vis
ta "nacionalista e progresista", 
estalles facendo mal aos so
cialistas. 

Tentan contrarrestar esta cam
paña dando a mensaxe de que 

munidades, tanto de financia
mento como culturais. Segundo 
os nacionalistas galegas, que 
governe Aznar ou Almúnia non 
é determinante, senón a forza 
que teña o BNG. O número de 
deputados nacionalistas gale
gas vai facer que "nos equipare
mos ás outras nacións que en
tran na discusión do modelo de 
Estado e no reparto de funcións 
dentro da economía". 

Política progresista 

Para o BNG, non se trata tanto 

para situar a Almúnia de presi
dente "non tan falta intermediá
rios", senón que "é millar votar 
aos orixinais". Para esto teñen 
que de,sterrar a idea d_e que os 

, socialistas galegas sempre se 
aviñeron ao que dixera Madrid e 
que, nos anos que governou o 
PSOE, non só non tiveron voz 
própria senón que secundaron a 
política de González. 

Para logralo, primeiramente 
lanzan a mensaxe de que os 
anos do governo socialista fo
ro n bons para Galiza, tanto 
desde o ponto de infraestruc
turas como desde o ponto de 
vista global. O problema teñeno 
nas distintas reconversións que 
teñen que apoiar "como mal 
menor". Por outra banda, como 
afirma o candidato por Lugo, 
Xosé Blanco, comprométense a 
que "Almúnia asuma todas as 
proposfas que lle fixemos ao 
Governo Aznar en catro anos e 
que non quixeron asumir". Ago
ra o que se trata é de que o 
eleitorado que, ano tras ano lle 
ven dando as costa, os crea.• 

de ideoloxia, senón da defensa 
de intereses concretos: "se se 
van primar as infraestruturas a 
Galiza ou ao Levante, se se van 
defender a pesca e a agricultura 
galega, as importacións das 
multinacionais, os cítricos ou o 
aceite", afirma Francisco Rodrí
guez, candidato pela Coruña. 

Para Rodríguez o BNG ven de
mostrando un xeito de facer po
litica que ninguén lle pode dis
cutir: responsabilidade á hora 
de tratar os temas e de aborda
los, seriedade á hora de cumplir 

· O PP non pode. 

Garcia Negro abogou por con
verter ao Senado "nunha cáma
ra de representación territorial 
operativa, representantiva, de
mocrática e de carácter plurina
cional". Para esto, o BNG apos
ta por reformar a Constitución , 
"por consenso , de xeito non 
traumático". Tamén se pronun 
ciou a candidata do BNG por
que paren dunha vez "os ata
ques foribundos aos nacionalis
mos", demandando respeto ás 
ideas e á diversidade "cultural e 
lingüística".• 

apresentar os logros de Aznar 
O PP ten moi difícil vender na 
Galiza os logros de Aznar, se nos 
fixamos na campaña que está a 
realizar. Recorre, deste xeito, aes 
"logros de Fraga" e os seus "dez 
anos de miragres". Fraga vaise 
converter no seu capital e.leitoral 
máximo o que xa é un símbolo. 
Mesmo nas mensaxes teñen me
do a utilizar o reclamo dos logros 
para Galiza de catro anos de go
verno popular. As infraestruturas, 
atrasadas na sua execución, má
lia as inaguracións recentes, a 
pesca de mal en piar, a reconver
sión agrária, o peche de estalei
ros, non queda ben nos eslóga
nes se hai unha povoación des
contenta. As promesas, com9 a 
gratuidade das autopista anun
ciada por Rajoi, quédanse aos 
poucos dias nun "xa tentarei". 

Contra esta mensaxe que qui- · 
xera dar o PP alporízanse os 
anos anteriores do Governo 
Fraga que estivo arremetendo 
contra Madrid e denunciando o 
agrávio comparativo .. Tanto é 
asi que, agora, os cidadáns 
galegas colleronlle a cantinela 

e transe da memória histórica. 

A discriminación de Galiza polo 
Governo central do PP é tan evi
dente que moitos líderes provin
ciais se desmarcan na sua cam
paña, que fan como própria, á 
mar><e de Madrid. Tanto é asi que 
o presidente da Deputación de 
Ourense, Xosé Luis Saltar, atréve
se a afirmar públicamente que, 
"nos últimos catro anos do Gover
no de José Mª Aznar, Ourense 
non levantou cabeza". 

Asi as causas, a dereita na Gali
za centrará a campaña na porta 
a porta e boca a boca, dividindo, 
coma en casos excepcionais, por 
zonas aos distintos axentes elei
torais, "nunca campaña directa". 
O resto do traballo, dirixido á de
reita tradicional, farano os distin
tos médios de comunicación, so
bre todo os públicos. De momen
to o PP está fracasando no seu 
intento de criar plataformas ou 
contraplataformas para desputar
lle os espácios da rua ao BNG. A 
Parlmou pódenlle pasar factura. 
Guiña retirouse a tempo.• 

-
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Perto ele det milleiros de persoas manifestáronse en Vigo en defensa da sanidade pública. A.N.T. 

O deterioro e a privatización, marchamo da política sanitária do PP 

Máis de quince milleiros de persoas 
se manifestan en Pontevedra e Vigo 
na defensa da sanidade pública . 
Duas manifestacións celebra
das o pasado Xoves 17 de Fe
breiro reclamaron en Ponteve
dra e Vigo maiores investimen
tos para a sanidade pública e 
denunciaron o desmantelamen
to dos servizos que as duas co
marcas están a sofrir. As mobi-
1 izacións foron secundadas 
por máis de quince mil persoas. 

A Plataforma pola Defensa da 
Sanidade Pública convocou a 
manifestación de Vigo á que se 
sumaron numerosas entidades 
como a Federación de Aso
ciacións de Viciños Eduardo 
Chao, o grupo de apoio a seropo
sitivos O Imán ou o Consello Mu
nicipal da Muller. O desmantela
mento do Hospital Meixoeiro, a 
deficiéncia de infraestructuras na 
Atención primária, en Saudé 
Mental ou nos servizos de urxén-

cía amais da denúncia das lon
gas listas de espera dos usuários 
convocaron en Vigo a máis de 
dez mil persoas que corearon, 
entre outros, os lemas "Máis per
soal e menos privatizar'' e "Menos 
publicidade e máis sanidade". 

Os manifestantes reclamaron 
máis investimentos para a Área 
Sul de Pontevedra e denunciaron 
a privatización do sistema sanitá
ri o que se está a desenvolver 
desde o govemo do PP coa im
plantación do Medtec. Deputa
dos e concelleiros de Vigo e a 
comarca, a e:>Ecepción do PP, 
apoiaron a marcha. Presenza es
pecial tiveron os viciños vidos do 
Baixo Miño que mostraron a sua 
oposición pola reducción de es
pecialidades dos ambulatórios. 

No mesmo dia outra manifesta-

ción multitudinária percorria as 
ruas de Pontevedra partindo do 
Hospital Provincial. "Defenda
mos a sanidade pública. Parali
zación Plan Funcional Xa" era o 
lema da pancarta de cabeceira 
da mobilización á que asistiron 
os alcaldes de Pontevedra, Ma
rin e Poio. Reclamaban un pro
xecto sanitário que se axuste ás 
necesidades da comarca, criti
cando o funcionamento do 
Complexo Hospitalário, cuns ar
gumentos avalados por unha 
carta asinada por máis de cen 
médicos nas que se denúncia 
que o sistema demostra que "a 
política sanitária dos· responsá
beis da consellaria vai encami
ñada unicamente a aforrar cos
tes, privatizar servizos e, en 
consecuéné:ia, que a sanidade 
esté só ao alcance das clases 
acomodadas".• 

Maniféstanse ·en apoio dunha 'fiscalidade xusta' pc1ra o monte 
Milleiros de persoas voltaron a re
clamar en Compostela a deroga
ción da lei que somete ao paga
mento do imposto de sociedades 
aos montes en rexime de man 
comun. "Por unha fiscalidade 
xusta para o monte viciñal" foi o 
lema da mobilización do Sábado 
19 de Febreiro, convocada pola 
Organización Galega de Montse 
en Man Comun e apoaiada por 
outras organizacións como o Sin
dicato Labrego Galega, o BNG e 
Esquerda de Galiza. Reiteraron 
os comuneiros que o monte non 
é unha empresa e que polo tanto, 
.non pode estar sometido ao mes
mo réxime fiscal que estas. Asi
mesmos solicitaron que sexa o 
Parlamento galega quen tome a 
iniciativa sobre a fiscalidade 
dos montes en man comun, en 

troques do Congreso de Madrid. 

Os manifestantes peden que se 
recoñeza a utilidade social dos 
montes en man comun e que os . 
beneficios que reporta revirten 
na comunida9e ao non repartirse 
de xeito individual. Xosé Alfredo 
Pereira sinalou que a reforma da 
fiscalidade afectaría a 2.800 co
munidad es de montes, con 
675.000 hectáreas e 260.000 co
muneiros. O Sindicato Labrego, 
no seu apoio á mobilización, si
nala que a singularidade deste ti
po de propriedade, que só se 
conserva en Galiza, Portugal e 
zonas limítrofes, fai que sexa ne
cesária "a plena e total transfe
réncia de competéncias para a 
Xunta de Galiza á hora de elabo
rar unha lexislaci~n própria. 

Por outra parte, a concelleria de 
Meio Ambiente de Camota ven 
de convocar para o Sábado 26 
de Febreiro as comunidades de 
montes dos concellos de Camo
ta, Muros 'e Mazaricos para de
batir sobre a fiscalidade, o aso
ciacionismo e a problemática do 
gando da zona. Neste encontro 
van estar presentes o alcalde de 
Camota, Xosé Manuel García, e 
Xosé Alfredo Pereira, entre ou
tros. O concelleiro de Meio Am
biente Marcelo Saborido, consi
dera que "a aplicación dos im
postas está chea de contradic
cións e de excesos burocráticos 
que suporá na práctica a desa
parición dos montes viciñais, a 
destrución de moitas comunida
des de montes e o abandono 
dos montes".• 

Política Lingüísti~a non apoiará 
a galeguización dos nomes 

· Despois de que a redacción deste xomal tentase contactar 
co director xeral de Política Lingüística, Manuel Regueiro. 
Tenreiro, duré;}nte tres sema
nas, finalmente este funcionário 
admitiu implícitamente que o 
seu departamento non prepara 
nengunha medida de difusión e 
ap·oio á galeguización de no
mes e apelidos que posibilita a 
nova lei estatal, que entrou en 
vigQr o pasado 7 de Febreiro. 
Regueiro, ademais,· manifestou 
o seu enfado con A Nosa 
Terra, incumprindo o seu labor 
de achegamento aos meios de 
comunicación. A auséncia dun
ha política lingüística queda asi 

5 

_ demostrada. Os labores de in

F 

formación aos cidadáns e aos Concha Castas, Presidenta c1a Mesa. 

funcionários dos rexistos queda 
só nas mans da Mesa pola Normalización Lingüística.• 

Os concellos consideran insuficientes 
os 48.7 40 millóns de financiamento local 
Para a Federación Galega de Municípios e Províncias o 
reparto dos ingresos do Estado entre os concellos non 
ten en canta as características próprias de Galiza. Segun
do o acordo asinado entre o Governo central e a Federa
ción Española de Municípios, na que está integrada a Fe
gamp, os concellos galegos van receber durante este ano 
2000, 48.740 millóns de pesetas. Este acordo ten vixéncia 
para o peirodo 1999-2003. Os concell~s das provincias de 
Ourense e Lugo serán os que menos cartos reciban, con 
6.084 e 6.258 millóns de pesetas respeitivamente. Os 
ingresos procedentes do Estado sona a principal fonte de 
financiamento dos concellos. • 

Educación recurre 
a pr0ibición de distribuir un folleto 
Para a consellaria de Educación é significativo que só a 
Xunta Eleitoral de Pontevedra paralisara a distribución 
dos folletos "Un decreto para que o galego vaia a máis" e 
"Un equipo para que o galega vaia a máis". A consellaria 
anunciou a intención de recurrir ao entender que a sus
pensión definitiva da distribución en Pontevedra contradi 
as decisións tomadas en Ourense, Lugo e A Coruña. A 
denuncia ante a Xunta El~itoral foi apresentada por 
PSOE e BNG ao coincidir os lemas dos folletos da con
sellaria co da campaña do PP "Irnos a máis". A xunta 
eleitoral pontevedresa resolveu que pouco importa que a 
edición do folleto tora anterior ao lema eleitoral, xa que a 
distribución do mesmo coincide co periodo de precampaña. • 

Demandan na subdelegación do Governo 
a inabilitación de Xosé Castro 
Até Pontevedra desprazáronse o Sábado 19 de Febreiro 
un grupo de viciños de Ponteareas xunto cos portavoces 
do BNG e PSOE no concello, para demandar diante da 
subdelegación do Governo que se cumpran as senténcias 
que inabllitan a Xosé Castro como alcalde. O Consello de 
Ministros ainda non· resolveu as peticións de indulto. Os 
viciños despregaron unha pancarta diante da subdelebga-

- ción do Governo por entender que ten competéncias P.ró
prias no control da legalidade dos acordos e das 
actuacións das corporacións municipais. "Perante as de
núncias da oposición ponteareán, ten dado a razón a Cas
tro nas suas ilegalidades", din Roberto Mera e Carlos Lo
sada, do BNG e-PSOE respetivamente. Por outra parte, o 
subdelegado' de Governo, Alexandre Millán Mon, 
asegurou que non hai motivación política no retraso da 
decisión do Con sello de Ministros.• 

Os emigrantes suizos formulan· 
a~ suas reivind~cacións a Nogueira 
As deficiéncias da votación por correo e a cu_estion da 
doble nacionalidade foron algun dos temas f~rmulados 
polo colectivo de emigrantes na Suíza ao eurodeputa
do Camilo Nogueira. Este mantivo reunións con orga
nizacións sindicais relacionadas con traballadores ga
legas e mantivo encontros nos centros galegas de Ber
na, Xenebra, Zug e Zürich. Os emigrantes transmitiron 
ao eurodeputado nacionalista os problemas dun posí
bel retorno, a necesidade de información de Galiza e 
as dificultades para educar aos fillos en galega. Pela 
sua parte, Nogueira reseñou a importancia de ter gru
po parlamentar próprio de cara ao vindeiro 12 de Mar
zo para afondar na política cos colectivos de emigrantes.• 
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UN SUBMARINO DO P.P. 

Paco -nome co que se coñece a Francisco 
V ázquez, Alcalde da Coruña- existe. PACO 
(Partido Autónomo Coruñesista) non existe 
hoxe, pero pode inscribirse mañá no Rexistro 
de Asociacións Políticas. Seria como o GIL 
(Grupo Independente Liberal) de Marbella. 

Alguns pensan que o Alcalde da Coruña é 
un dirixente do PSdeG,PSOE, pero a ver, 

-dade é que exerce desde hai anos como Se, 
cretário Xeral do PACO , que non ten nada 
que ver co PSOE; para subliñar isto Fran, 
cisco Vázquez é capaz de non acudir a votar 
ao coléxio eleitoral para deixar moi claro 
que esa candidatura non é a sua. Isto non é 
un conto porque xa o fixo. 

O réxime de incompatibilidades do PSOE, 
que lle impide apresentarse como candida, 
to ao Congreso, é para Francisco Vázquez 
"un complot de enanos". Tamén adiantou 
que o PSOE pagará caro isto, é dici~, terá 
malos resultados. Despois do 12 de Marzo 
utilizará isto para arremeter outra vez con, 
tra o Secretaário Xeral, Emilio Pérez T ouri, 
ño. A sustituta Carmen Marón persoa ecu, 
cada e agradecida, parece que tamén espera 
malos .resultados porque repite insistente, 
mente que lle gustarla que o seu xefe, Fran, 
cisco Vázque·z, encabezase a candidatura. 

Desde unha perspectiva elel.toral interesada, 
alguén poderla alegrarse da ex~téncia e cam, 
paña própria do PACO , pero o problema ten 
outra leitura: o PACO , Francisco V ázquez, ac, 
tua políticamente como un auténtico subma, 
rino do PP, é dicer, todas as suas actuacións 
teñen como norte impedir que Fraga deixe de 
govemar Galiza. Por iso está en contra dos 
pactos entre o PSdeG e o BNG para derrotar 
ao PP e conseguir govemos municipais pr0' 
gresistas. Agora insiste en que o PSOE debe 
pactar co PP e nunca co BNG. Nunha entre, 
vista de María Antonia Iglesias no xomal El 
País declaraba sobre un futuro govemo en Ga, 
liza. ''Está claro que yo facilitaría mejor una 
gobemabilidad del PP, sin necesidad de coali
ción, y nunca con el BNG. Está claro que mi 
-distancia con el BNG es mucho mayor que la 
que pueda tener con el PP". 

MANuEL MONGE 

vistan en Barcelona para falar do Estado 
-Federal, fáltalle tempo a PACO para maní, 
festar a sua preocupación pola unidade e 
identidade de España. En declaracións á 
axencia Europa Press 

falando só dos empresarios da construcción 
da Coruña, que tamen, senón de toda Gali, 
za". O Alcalde de Santiago, Sánchez Buga, 
llo, opina que "non é precisamente exemplo 

de solidariedade nen 
dicá: "O federalismo 
daría menos libertades 

_ a Galicia que la Auto, 
nomía". N unha confe, 
rencia no Club Siglo 
XXI en Madrid critica 
os "excesos" das auto
nomías, que poñen en 
crise ao Estado. 

'F . - V"' ranc1sco azquez, 
respecto aos demais" e 
dalle un consello ao 
Alcalde da Coruña: 
que "sexa máis educa
do" e que non empre
gue expresións como 
"sama para todos". 

O PACO lévase moi 
mal cos concellos da 
área metropolitana, 
con todos, anque se, 
xan governados polo 

- PSdeG: Está polo illa
mento da Coruña, por 
iso fala de "Cidade Es, 
tado". Como Presiden, 
te da Mancomunidade 
provoca a sua práctica 
desaparición; foi de-

actua politicamente 
-como un auténtico 

submarino do PP, 
é dicer, todas as suas 

actuacións teñen 
como Norte impedir 
que Fraga deixe de 
govemar Galiza" 

Desde hai anos, ante o 
comportamento reac, 
cionario e antigaleguis, 
ta do PACO , a direc
ción do PSdeG,PSOE 
cala, mira para outra 
parte ou, como moito, 
din que son opinións 
persoais dun militante 
de base. En realidade, 
toleran unha auténtica 
chantaxe: Francisco 
Vázquez aporta votos 
nas municipais a cam, 

nunciado no xuzgado por non convocar os 
órganos de govemo. Agora acaba de cons
tituirse un consorcio para xestionar servizos 
na área metropolitana da Coruña co apoio 
de todos os partidos, pero o PACO decide 
que A Coruña quede ao marxe deste orga, 
nismo unitario. 

bio deses silencios. Pero algún día o PACO 
-que hoxe conta con todas as bendicións 
dos poderes fácticos da cidade, é dicir, do 
capital- pode acabar devorando tamén a 
aqueles que durante tanto tempo o estive, 
ron alimentando cos seus silencios. • 
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SOLIDARIEDADE 
OURACISMO 

AOREVÉS! 
MANuELMERA 

Na última semán unha empresa coopera
tiva Hortoflor ofereciase a contratar a 200 
marroquíes, decían, que non atopaban 
aquí operários para facer estas labores 
(Todo esto ao abeiro do conflito con tin, 
tes racistas de El Ejido). O primeiro que 
un pensaba era: que bos e solidários! Mais, 
cavilando unha miga sobre o tema, vffian, 
me axiña unha chea de perguntas á testa, 
concretamente, como pode s r cando hai 
un paro tan grande? O argumento dun 
dos sócios da cooperativa era que todo 
querian er funcionário . Pero, de Galiza 
emigran ¡de novo! sobre 20.000 persoas 
cada ano, para traballar nos emprego 
máis duros e cun aforro mfnimo. Asema, 
de, centos de miles de persoas (do mundo 
rural principalmente) realizan traballo 
manuais, en condicións de eventualidade, 
e con salários moi baixo . Non poden ser 
estes os motivos, máxime cando se oferta
ba gañar 5.000 pesetas por dia. 

Aos dous días de aparecer esta notícia, 
no mesmo xornal de Ourense indicábase 
que médio cento de galegas pedian tra
ballo nesta cooperativa e que continua
ban a receber moitas solicitudes. Un di
rectivo <licia que estaba a estudar cada 
caso, e que desexaban que estes realiza
ran o traballo nas suas próprias explota
cións como sócios. Anque non desistían 
de traguer inmigrantes. A proposta xa 
non era, como nun princípio, un choio 
con 5.000 pesetas diárias, enón algo 
máis complexo e con meno garantia (al
go máis tiña que haber, alén da po ibel 
falta de información á sociedade). O que 
chama a atención é que e poda dicer, asi 
sen máis, que os galegas non queren fa, 
cer cerros traballos e que se poténcie a 
inmigración nun país cun 17% de paro e 
un millón de emigrantes, e ninguén diga 
ren, todo o mundo cale, ante unha acti
tude de discriminación -e racism ao re
vés (contra as persoas orixinárias d pa
fs) ... , a tanto chega o auto-odio e com
plexo de inferioridade? Facer diñeiro po
de estar por riba do concepto de pa(s e 
do benestar da sociedade que nos acolle? 
Pretenderase contratar inmigrantes, for
zados pola necesidade, en condición de 
semiescravitude e utilízalos para deteri 
rar o marco laboral existente?• 

Manuel Mera, é presidente da CIG 

• A POLÍTICA DO PACO. 0 PACO é un 
auténtico especialista en desautorizar a polí
tica do PSdeG. Se este apresenta unha 
campaña para subliñar a sua imaxe galeguis, 
ta, enseguida sae o PACO poñendo en cas, 
telán a placa do monumento a Castelao na 
Coruña -unha auténtica provocación!- ou 
utiliza o topónimo · La Coruña, negándose-a -
cu~prir a Lei de Normalización Lingüística. _ 

O PACO actúa como un auténtico Caudi, 
llo, que non quere a participación real do 
pavo na política; nada máis tomar posesión 
da Alcaldía en 1998 a primeira medida que 
tomou Francisco Vázquez foi suprimir o 
Regulamento de Participación Cidadá. 

Xosé Lois 

Se Pérez T ouriño critica a política de infra, 
estruturas do PP, o retraso do tren, etc., 
aparece o PACO disposto a saír na fo~o con 
Cuíña, inaugurando un tren, para botarlle 
unha man ao PP. Se o PSdeG presenta un, 
ha iniciativa no Parlamento Galega de
nunciando a política de . peaxes do PP, o 
PACO sae en defensa da política do PP, di, 
cindo que esa iniciativa era inoportuna ... 

O PACO é un absentista declarado. Non 
vai traballar ao Congreso, onde foi deputa, 
do durante vinte anos, anque vende a ima, 
xe de que realiza numerosas xestións. O 
PSOE perdeu unha votación sobre o aborto 
porque o PACO non asistiu á sesión, pero 
xa adiantou que fará outra vez o mesmo se 
sae elexido senador. 

Se delegacións do PSdeG e PSC, encabeza, 
das por Pérez Touriño e Maragall, se entre, 

• 0 PROXECTO DO PACO. Francisco V áz; 
quez semp_!e deixou moi claro que vai por 
libre e que o seu partido é o PACO . Asi, 
anunciou que se presentaba ás eleicións 
municipais cun programa "mas coruñesista 
que socialista", que haberá "un 100% de 
mensaje coruñesista" porque "mi única dis, 
ciplina partidaria se llama La Coruña". Ce, 
ferino Díaz considera que o coruñesismo de 
Francisco Vázquez "é un puro engano", 
"utilizou sempre o partido como instrumen, 
to de poder". 

Que hai detrás do proxecto do PACO ? Para 
Xosé Luís Rodríguez Pardo, ex Secretario 
Xeral do PSdeG, "detrás de Francisco Vá, 
zuez hai intereses económicos. e non estou 
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O conselleiro limítase a describir as entrevistas.coa Garda Civil e con Martínez Núñez 

Fraga réstalle importáncia ao presunto intento de asasinato 
1~e Cuiña e a oposición pede unha comisión de investigación 
-0- PAULA CASTRO 

/ "Até o de agora o único que 
estivo a punto de ser asasina
do fun eu". Asi de claro foi Ma
n u el Fraga lribarne. Desde o 
seu escano e a carón de Cufña, 
pedia a palabra para facer un
ha breve intervención coa que, 
non só lle restaba importáncia 
á presunta trama para asasinar 
ao conselleiro, senón que ad 
mais aproveitaba para negar, 
unha vez máis, calquera rela
ción con Martf nez Núñez. Ao 
tempo, eludia toda posibilidade 
de comparecer no pleno do 
Parlamento indicando que Cuf
ña é "a persoa máis axeitada e 
a que coñece máis detalles" . 

Esperábase que desta compa
recéncia puideran tirarse as po
síbeis responsabilidades políti 
cas que se agachan tras do ca
so. A cámbio, só houbo un rela
tório das entrevistas mantidas 
polo conselleiro de Política Te
rritorial, Xosé Cuíña, co grupo 
operativo de investigación da 
Garda Civil , a UCO e co empre
sário berciano Martínez Núñez. 

Un relatório en termos caseque 
novelescos através do que Cuíña 
foi debuxando, non xa os conti
dos das conversas mantidas, se
nón mesmo as suas preocupa
cións e sentimentos en cada un 
dos momentos da trama. En todo 
caso, o conselleiro, dicer, non di
xo nada novo a respeito do xa 
publicado. O único destacábel foi 
o peche de filas co executivo, pa
ra negar a existéncia de calquera 
tipo de ilegalidade na adxudica
ción de obras, verificar a limpeza 
de todos os procedimentos leva
dos a cabo nos últimos dez anos 
e desmentir calquera posfbel fi
nanciamento ilegal do PP. 

Cuíña aproveitou a ocasión para 
loubar o papel do presidente da 
Xunta e este para asegurar, ou
travolta, que "nego ter relación 
coa persoa mencionada". Por 
suposto, nen o conselleiro nen 
Fraga explicaron a que se de
beu logo a asisténcia do titular 
do executivo á voda da tilla de 
Martf nez Núñez nen as fotos 
nas que aparece ao seu carón. 

Trama mafiosa 

A intervención de Cuíña, sen em
bargo, deixou no aire moitas per
guntas incontestadas, nomea
damente as que se facian desde a 
oposición parlamentária a respeito 
das relacións do PP coa trama 
mafiosa de Martínez Núñez e, por 
extensión, con outros intereses 
empresariais que se ven benefi
ciados coas decisións políticas do 
executivo ou mesmo através da 
concesión de obras e servizos. 

Daí que o BNG demandara a cria
ción dunha Comisión de Investiga
ción, á que se sumaron socialistas 
e grupo mixto. Unha petición que 
non foi sequer respostada polo 
conselleiro de Política Territorial. 

Cuíña gastou a maior parte da intervención e excupar a Fraga. A. PANARO 

Esta exaltación da moralidade 
política do presidente víuse pron
to empañada polo que quixo ser 
'unha exemplificación da forma 
de actuar de Fraga. Cuíña come
zou lembrando que o titular do 
executivo é "amigo dos seus 
amigos" para continuar explican
do como, logo de coñecer a críti
ca situación dunha empresa de 
Lalín, o presidente da Xunta dera 
orde de axudarlle, mália conside
rar, o próprio Cuíña que non ha
bía que facer, porque a empresa 
estaba en que ra. 

Non explicou Cuíña se se lle de
ran fundos públicos para tratar 
de saneala, nen en base a que 
procedimento legal se optara 
por apoiar a esta e non a cal
quera outra das empresas que 
se atopan en situación de crise. 
Tampouco acordou de concluir 
cos resultados obtidos, logo de
se apoio aterecido por orde di
recta do presidente e non por 
consello dun estudo económico 

De feíto Cuíña, logo do relatório, 
saiu para demonstrar a limpeza 
de todos os procedimentos de 
adxudicación de obras, que se 
acollen "estrictamente á Lei de 
Contratos coas Administracións 
Públicas", asegurar que das 500 
empresas beneficiárias deses 
contratos nengunha ten superado 
unha porcentaxe de adxudicación 
de máis de 6,89% e anunciar que 
coa sua xestión conseguérase 
que a maior parte das empresas 
galegas que traballaban como 
sub-contratistas pasaran a ter 
contratacións directas. 

ha empresa -Gálvez- apresenta
ra un recurso técnico a unha ad
xudicación, das 32.037 oferta
das nos dez anos de governo 
do PP desde a sua consellaria. 
lsto converte o caso de Martí
nez Núñez en único", porque a 
sua entrevista con Cuíña debéu
se, a dicer do conselleiro·, a que 
"estaba preocupado porque a 
sua empresa quedara excluida 
das obras de duas estradas". 

Política Territorial, negárase a 
"pasar polo aro". Unha afirma
ción que daba pé a interpreta
cións diversas, como que desde 
outras consellaria si se pasara 
polo aro, ou como que Martínez 
Núñez estaba feito a outro tipo 
de relación coas administra
cións públicas. 

de viabilidade. - -

Nen sequer fixo Cuíña referén
cia ás críticas que sobre a falla 
de publicidade ou sobre o abuso 
das adxudicacións directas ten 
feito o Consello de Cantas ás 
actuacións da consellaria de Po
lítica Territorial. Unha críticas 
que, por outra banda, veñen 
contradicer a suposta actuación 
modélica desta e doutras conse
llarias, cando se trata de adxudi
car obras con cartas públicos. E 
moito menos, proporcionou ese 
listado de empresas adxudicatá
rias que se ven demandando 
desde hai anos desde a oposi
ción e que permitirian verificar 
os dados feítos púb licos polo 
conselleiro. • 

Pasar 11polo aro" 

O conselleiro aseguraba tamén 
que, en todo este tempo, só un-

Alén diso, a linguaxe traizoaba a 
Cuíña e provocaba unha airada 
reacción por parte dos grupos 
da oposición. O conselleiro, pa
ra demonstrar a sua impecábel 
actuación, aseguraba que o en
fado do empresário berciano de
bérase a que el, como titular de 

Por iso, Cuíña trataba de desbo
tar calquera tipo de relación ilíci
ta con este ou con calquera ou
tro grupo empresarial apelando 
á "ética, honestidade e honra
dez" do próprio presidente da 
Xunta, asegurando que "teño a 
convicción de que se Fraga per
cebe que un dos seus consellei
ros entra polo aro dura menos 
de un segundo". 

A. EIRÉ 

Misión, exculpar a Fraga 
É grave política e persoalmente que fose Cuí
fia C respo o que tivera que comparecer no 
Parlamento para dar contada trama que pre
tendia asasinalo. Grave, persoalmente, por
que Cufña, a vf tima, nunca tivo a solidarie~ 
dade persoal de Fraga e porque o presidente 
tentou máis unha vez, coma cando se produ
ciu a nova, restarlle toda importáncia aos su
cesos, pero, desta volta, co agravamento de 
apresentarse el como ao "único que intenta
ron asasi.Ílar dos que estamos aqui". Esquéce
se Fraga de que Cufña Crespo foi seguido por 
uns sicários roáis de tres meses (asi consta no 
sumário) e que el só aparecia nunha lista de 
ET A con outras 69 persoas. 

Pero esta postura de Fraga non se pode expli
car desde a megalomania ou desde a idade. 
No Parlamento o que se estaba a dilucidar 
eran consecuéncias políticas desta trama (a 
máis importante habida nunca na Galiza) e 
os seus antecedentes, senda o próprio Fraga o 
que aparecia (e se apresenta cada vez máis) 
como a principal referéncia. Por isa deberia 
ser Frága, por cárrego, por solidariedade, por 
implicacións, quen teria que explicarse ante 

os deputados e ante a sociedade. Non vale 
agacharse en que o sumário era segredo (Fra
ga e Cuífia fixeron roldas de prensa), nen 
que Cuíña era quen mellor coñecia os feitos. 
Fe-itas que xa aparecen no sumário e que 
Cuíña non acrecentou, senón que, ainda, re
alizou algunha omisión. A explicación debe- · . 
ria de ser política e, ao ter que dala Cuíña, de 
vítima, aparecia como baixo sospeita. 

Pero ainda é roáis ·grave que Cuíña Crespo se 
atopase na abriga de renunciar a unha liña 
de defensa persoal que o deixase individual
mente a salvo de ·toda dúbida e continxéncia 
cos construtores. Ao conselleiro impúxolle 
Fraga (que non o deixara comparecer con 
anterioridade) ou o seu deber como dirixente 
do PP, facer unha defensa global da contrata
cións da Xunta nos dez anos de Fraga, e non 
da sua consellaria. fu cifras cadraban moito 
mellar. Unha ampla estatística é máis mani
pulábel. Por non relatar, o conselleiro nen 
relatou que, desde o incidente, a sua conse
llaria non voltara contratar obras con Martí
nez Núñez porque nunca máis se apresentou. 
Non foi asi con outras consellarias. 

Mália a que Cuíña recoñeceu que non avisa
ra a Fraga cando lle comunicaron a trama pa
ra asasinalo, tivo que facer unha defensa do 
presidente tan encendida que apareceu como 
surrealista-bufa, sobretodo, cando relatou a 
sua traxectória incomparábel, asumindo o 
franquismo. 

Pero, o.s argumento.s déranllos Fraga e o próprio 
Cuíña á oposición. Fraga Iribame foi o primei
ro que falou de "máfi.as", recoñecendo que ha
.l;>ia "presións dos construtore5". Cuíña tamén 
recoñeceu presións, falou dunha obra que non 
quixera adxudicar como posíbel móbil, e afir
mou qué el non "quixera entrar polo aro". Pa
tética foi a sua disertación sociolingüistica para 
explicar as palavras "máfi.a" e "aro". Como pa
tético o seu intento de exculpar a Martínez Nú
fiez, roáis alá das suas convicións morais. 

Esta comparecéncia na vez de botar luz Sobre os 
sucesos, cúbreos máis nunha nebulosa de misté
rio, sementa máis dúbidas. Pois, se puidésemos 
crer que non hai "máfia", como afirmara Fraga, 
nen "pasou nada", quen realizou logo todo a 
"montaxe"? Por que? A quen beneficia?+ 
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O conselleiro de Presidéncia cuestiona a decisión da Xunta Eleitoral de proibir a difusión do panfleto 

Pita asegura que Galicia Terceiro Milénio 
oferece información 'veraz e pluralista' 

. *PAULA CASTRO 

"Non compartimos as acusa
cións, porque nen se trata de 
propaganda abusiva, nen inci
ta ao voto ao PP". Para facer 
esta tallante afirmación com
parecia, a petición própria, o 
conselleiro de Presidéncia, 
Xaime Pita, no pleno do parla
mento. O conselleiro, non só 
se opoñia á decisión da Xunta 

· Eleitoral de proibir a difusión 
a domicilio do panfleto publi
citário do PP pagado con car
tos públicos, senón que mes
mo defendia os seus contidos 
en nome de todo o governo. 

A Xunta Eleitoral Central deci
dia proibir o buzoneo do folleto 
Galicia Terceiro Milénio en ple
na pre-campaña eleitoral. Un 
panfleto que recolle, en 32 pá
xinas, 50 fotografias de Fraga 
participando nos máis diversos 

. actos e através dq que se re
sumen as políticas aplicadas 
polo PP ao longo de 1 O anos 
de governo en Galiza. Unhas 
políticas apresentadas como 
grandes logros· e que non sem
pre coinciden coa realidade, 
como as teóricas catro horas 
de "Galiza a Madrid, por auto
via, claro", a "modernización" 
dos camiños de ferro, do sec
tor pesqueiro, do sector agro
gadeiro ou os éxitos do plan 
Sogama de recollida e incine
ración do lixo. 

Coa sua probición, a Xunta 
Eleitoral sobre-entendia que se 
trata de propaganda eleitoral. 
Sen embargo, este foi o argu
mento máis combatido polo 
conselleiro de Presidéncia. Se
gundo Pita, non se pode consi
derar como tal, porque "estas 
ele.icións son importantes para 
o governo central, pero non pa
ra os governos autonómicos". 
Ainda máis, o conselleiro ase
guraba que "non interfire no 
proceso, nen induce ao voto". 

Información veraz 

Pita amparábase tamén, para 
xustificar o folleto, no direito 
constitucional a "dar e receber . 
información veraz e pluralista" 
dos cidadáns, que doutro xeito 
quedaria "furtado", e no direito 
a dar o "lícito e lexítimo ponto 
de vista da administración". To
do esto -dando a entender sem
pre que o governo, e por ex
tensión o PP de Galiza, non 
está "directamente vencellado 
ao proceso eleitoral en curso". 

Alén diso, e cunha desculpa 
case infantil, o conselleiro tra
taba de convencer aos presen
tes na cámara de que esta pro
paganda institucional proxectá
rase xa no mes de Novembro e 
a sua difusión prevérase da
quela, para princípios do mes 
de Febreiro, cando ainda non 
se convocaran as eleicións. 
Todo esto, para insinuar que 
teria sido unha coincidéncia o 

Suáre:r: Canal, na fotografia, calificou a propaganda do PP como "e~tampa estática de ráncio culto pre democrático ao xefe". A PANARO 

seu buzoneo durante a pre
campaña. 

Sen embargo, todas as suas 
tentivas foron inútiles, porque 
nen un só dos membros da opo
sición acreditou na sua lección 
de direito da información e moi
to menos na tentativa de sepa
rar os anelos eleitorais do PP 
central e do PP galego. 

ó representante de EdG, Xosé 
Manuel Pazos, definia a inter
vención de Pita como ''falla de 
respeito á intelixéncia" e reitera
ba a "escandalosa actividade 
propagandística ilegal" do folleto 
en cuestión, mentres Pita, des
de o seu escano, aseguraba 
que o ian repartir de novo. 

Pola sua banda, o deputado so
cialista, Miguel Cortizo, asegura
ba que con estas prácticas "né
gase a liberdade de expresión" e 
Alfredo Suárez Canal, portavoz 
do BNG, afirmaba non poder 
comprender como o conselleiro 
ainda subia a tribuna para xusti
ficar o panfleto cando a própria 
"Xunta Eleitoral di que están fa
cendo trampas", do momento no 
que proibe a sua difusión. 

Suárez Canal afondaba máis na 
sua análise, ao considerar que 
através desa propaganda o ~ni
co que se reproducia era unha 
"estampa estática de ráncio cul
to pre-democrático ao xefe" su
fragada con cartos públicos. Ou 
sexa, propaganada pura e dura, 
non da xestión da equipa de go
verno, senón do papel de Ma
nuel Fraga lribarne. 

"Un despilfarro" que teria servi-

do ademais, para nutrir de re
cursos aos méios de comunica
ción, non SÓ con este folleto se
nón tamén con todos os suple
mentos que co mesmo motivo, a 
celebración do décimo aniversá
rio da chegada ao poder do PP, 
se terian difundi-
do através da 

mentária quedaba trastocada. 
Antes de chegar ao seu turno 
de intervención o socialista 
Miguel Cortizo pedia a palabra 
para facer pública a notícia e 
indicar que non voltaria ao es
trado, porque non lle queda-

ban ganas para 

prensa e da pró
pria CTRVG. 

Para contradicer 
a acusación do 
despilfarro, Pita 
voltaba ao estra
do e cuantificaba 
o custe dos 
800.000 exem
plares en case
q u e 25 millóns 
de pesetas 
(24.930.720 pts). 
Un contrato que 
foi adxudicado 
ao grupo Faro 
de Vigo. Unha 
auténtica oferta, 
porque cada 
exemplar ape
nas teria custado 
máis de 31 pe
setas, a non ser 
que detrás hou-

A Xunta Eleitoral 
di que "vostedes 
están f acendo 
trampa", e 
vostede 
cuestiona esta 
resolución, 
afirmando que é 
veraz e 
progresista 

seguir debatin
do. 

Diste xeito, dá
base practica
mente por rema
tado o debate e 
celebrábase un
ha reunión im
provisada dos 
portavoces dos 
grupos parla
mentários, para 
facer unha decla
ración conxunta 
de condea ao ac
to á que daba lei
tu ra, poucos mi
nutos despois, o 
presidente da cá
mara, Xosé Ma
ria Garcia Leira. 
Ao remate, anun
ciaba ademais 
que se interrom-

o que é 
propaganda 
pura e dura. 

bera lago outro, 
tipo de compen-
sacións, que non 
foron especificadas pero si insi
nuadas desde a oposición. 

O atentado de ETA paralisa 
a actividade parlamentar 

En pleno debate do Galicia 
Terceiro Milénio coñecíase a 
morte do secretário xeral do 
PSE de Árava, Fernando Bue
sa e toda a actividade parla-

23 de Febreiro. 

pian todos os ac
tos de pre-cam
paña previstos 
para os dias 22 e 

Os seguintes pontos pasáron
se tamén por riba, mentres os 
portavoces daban roldas de 
prensa improvisadas, nas pró
prias escadas de entrada ao 
pleno. O centro de atención da 
xornada deixaba de ser a polí
tica galega e pasa a centrarse 
en Euskadi.+ 

24 DE FEBREIRO DE 2000 

'Secuestro' do 
periódico de Fraga 
Contaba Miguel Cortizo unha 
anécdota para ilustrar a polí
tica de propaganda e de cen
sura que leva a cabo o exe
cutivo de Manuel Fraga lri
barne en Galiza. Chega un 
home ao quiosque e pede ao 
quiosqueiro o periódico da 
Xunta. Resposta o quiosquei
ro , "cal deles?" e explica o 
home, "o do Milénio". Ante 
esta concreción dille o quios
queiro que está "secuestra
do". "Iranias do destino. An
tes era Fraga quen secues
traba os periódicos e agora o 
periódico de Fraga é secues
trado", remataba Cortizo. • 

Pérez Varela, 
unha esponxa 
O conselleiro de Cultura, Co
municación Social e Turismo 
saia ao estrado para explicar 
os resultados acadados tras 
da recente celebración do Xa
cobe o 99, que resumia en 
900 pezas restauradas, a pró
xima apertura de 12 peque
nos museus (polo momento 
só está aberto o primeiro, na 
Colexiata do Sar), 130 publi
cacións, 150 quilómetros de 
carniños restaurados, 48 no
vas albergues de peregrinos, 
unha cifra inicial de 38 novos 
hoteis que a medida que 
avanzaba a sua intervención 
pasaron a ser 29 e un mon
tante de gastos no sector ser
vizos, superior aos 500.000 
millóns de pesetas. E para 
demonstrar que está aberto 
a calquer consello, en maté
ria de política turística, dille á 
oposición: "non son moi listo, 
pero son unha esponxa". To
da unha declaración de prin
cípios para o alcumado co
mo conselleiro de Cultura.• 

Unha foto de Fraga 
cada 9 páxinas 
Ainda que Pérez Varela com
parecia no pleno para dar can
tas dos resultados do Xaco
beo, só á prensa lle facilitou o 
libro impreso titulado "Xacobeo 
99", onde se recollen todos os 
éxitos do ano. Pero o que des
taca realmente non son os re
sultados do evento en cues
tión, senón a actividade do 
presidente da Xunta e do con
sellei ro como inauguradores 
de actos e asinantes de con
vénios con empresas privadas. 
Non hai máis que botarlle un
ha ollada e contabilizar. Nas 
330 páxinas que compoñen o 
volume pódese atapar unha 
média de unha foto de Fraga 
de cada 9 páxinas e unha de 
Pérez Varela de cada 12. Un 
total de 8 adícanse por com
pleto a valoracións que sobre 
o evento fan as empresas co
as que se asinaron convé
nios, como El Corte Inglés ou 
Coca-Cola entre outras e ta
mén se lles adica un aparta
do especial aos recortes de 
prensa adulando diversos ac
tos. Unha auténtica memória. • 
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24 DE FEBREIRO DE 2000 

O alcalde de Huelva ven de 
afirmar que el pide o voto pa
ra governar, non para talar 
nun Parlamento. Para que o 
pide vostede? 

Para tratar de cambiar o xeito de 
facer política. A acción política 
ten que servir para garantir a 
igualdade de oportunidades en
tre as persoas e entre os territó
ri os. Pala contra, nestes catre 
anos de Governo do PP non se 
aproveitaron os recursos econó
micos para tratar de impulsar a 
vertebración social e territorial 
do Estado e, nos paises e zonas 
con máis dificuldades, incremen
táronse as desigualdades. Pedi
mos o voto para correxir esta si
tuación. Os deputados son 
aquelas persoas que teñen que 
contribuir a sostenabilidade dun 
Governo pero tamén incidir nas 
decisións que se tomen. Dese 
lago non queremos ser, como os 
deputados do PP pola província 
de Lugo, unhas persoas que es
taban en Madrid pulsando un 
botón para apoiar un maioria 
parlamentária. Queremos contri
buir coa nasa presenza a que as 
decisións que se tomen , que 
afecten a este país, respondan 
as suas preocupacións e necesi
dades. Ese é o naso obxectivo. 

Cal é a diferéncia do PP e 
PSOE na Galiza? 

Ao longo desta lexislatura que 
remata, foron numerosas as for
mulacións que desde o PSdeG 
se fixeron en relación cos nasos 
sectores produtivos, o agro e a 
pesca, en relación coas nosas 
infraestruturas, coa moderniza
ción do ferrocarril, coa reivindi
cación de que Galiza non fique 
tora das redes europeas e espa
ñolas de alta velocidade. Fornas, 
moitas veces, os que apresenta
mos esas iniciativas para que o 
Governo adquirise un compromi
so e sempre chocamos co muro 
do PP. Pero a diferéncia non re
side en que o Executivo poida 
tomar decisións contrárias ao 
que propón a oposición. O que 
notei é que os deputados do PP 
foron elementos pasivos , que 
nen tan sequer se preocupaban 
de incidir sobre estas decisións. 

As crfticas que agora fai o 
PSOE ao PP, tamén llas facian 
os populares aos socíalístas 
cando governaban. O abando
no de Galiza, por exemplo. 

Non dicemos que se abandoou 
Galiza. O que dicemos, con dados 
obxectivos, é que o investimento 
público no ano 1995 era de 
92.000 millóns de pesetas e que 
no 1999 foi de 60.000 mil millóns. 
lsto demonstra que, nunha época 
de crescimento económico, o in
vestimento público diminue en 
Galiza e polo tanto non se fan 
obras novas. Foron os socialistas 
os que impulsaron as grandes in
fraestruturas, por exemplo as au
tovías. Nós pedíamos que asumi
ran o mesmo compromiso coa 
modernización do tren, e non se fi
xo. Os socialistas, cando governa
bamos, asumimos o pagamento 
da supertaxa para que as nosas 
explotacións foran competitivas e 
rentábeis, algo que non fixo o PP. 
Din que milloraron o poder adqui
sitivo dos pensionistas, nos de
nunciamos que en Galiza se reti
raron máis de 12 mil complemen
tos de mínimos. Denunciamos 
que no curso 95 se investían be
cas nas universidades galegas 
por valor de 5.000 millóns e que 
beneficiaban a 18 mil becários, e 
que no curso 97 baixaron a 3.500 
millóns, afectando a 16 mil becá
rios habendo máis xente na uní-
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Xosé Blanco López 
'Francisco Vázquez é unha voz illada 

que non representa ao PSdeG' 

-0- PAULA BERGANTIÑOS 

XOSÉ BLANCO ENCABEZA A CANDIDATURA DO P.S.deG. AO CONGRESO POLA PROVÍNCIA DE LUGO. CONFIA NUN "GOVERNO DE 

ESQUERDAS PRESIDIDO POR ALMUNIA SEN PRESIÓNS DOS GRUPOS NACIONALISTAS". BLANCO TAMÉN CRITICA AOS DEPUTA

DOS GALEGOS DO P.P. POR VIAXAR A MADRID "PARA PULSAR UN BOTÓN" E LIMITARSE A "APOIAR A MAIORIA PARLAMENTAR". 

versidade. Estes son feítos, como 
di o PP. Polo tanto existe un con
traste evidente. Non só se diminue 
a inversión pública senón que 
aquelas politicas que afectan ás 
persoas, indubidabelmente, non 
se milloraron senón que moitos 
casos se perxudicaron. Tamén fi
xeron unha reforma fiscal que per
xudica claramente ás persoas que 
teñen máis dificuldades económi
cas. Por exemplo, non ten lóxica 
que o fillo do presidente do Gover
no, que ten un salário superior aos 
12 millóns de pesetas, desgrave 
100.000 pesetas e só 30.000 pe
setas o de calquer traballador do 
agro ou da pesca. Nestes catro 
anos incrementáronse as desi
gualdades entre as persoas, 

pero tamén entre os territórios. 

No caso de que se forme un 
governo do PSOE, que capa
cidade de maniobra van ter os 
deputados galegos?· 

Todas as iniciativas que apre
sentamos, ao longo destes catro 
anos, son compromisos do go
verno de Joaquín Almunia. E di
cer, modernizar a rede ferroviá
ria, garantir que a conexión da. 
alta velocidade chegue a Galiza, 
e non só até Valladolid, como 
ten formulado o PP, impulsar in
fraestruturas libres de peaxe 
que son importantes para este 
país, como a do Cantábrico ou a 
conexión mediante autovía entre 

as cidades Lugo-Ourense, Ou
rense-Santiago, Santiago-Lu
go. Tamén ternos un compromi
so cos sectores produtivos. 

O PSC en Catalunya ten unha 
política própria, algo que o 
PSdeG non acaba de conse
guer aqui... 

Desde o Congreso de Ourense, 
cando se elexiu a Emílio Pérez 
Touriño, como secretário xeral, 
os socialistas adquirimos un novo 
compromiso con este país: tratar 
de impulsar accións políticas cun 
maior grao de identificación cos 
problemas da xente, dentro dun 
proxecto federal que comparti
mos a nivel de- Estado. Foi algo 
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que se puxo de manifesto duran
te estes anos, coa nosa presén
cia no Congreso, e que se vai in
crementar na próxima lexislatura, 
na que irnos buscar un perfil máis 
próprio dentro do grupo parla
mentário. Trataremos de condi
cionar máis, se cabe, as deci
sións que se vaian tomando no 
seu seo, sobar de todo aquelas 
que teñen que ver con este país. 
Entendemos que as comunida
des históricas, Catalunya, País 
Basco e Galiza teñen que ter un 
tratamento diferénciado, porque 
para iso son históricas. Ainda que 
operemos no ámbeto do Estado, 
ternos que atender as peculiari
dades e as señas de identidade 
dun país como Galiza. 

Pero Francisco Vázquez desa
credita ese proxecto e incluso 
tala dun-pacto co PP en Madrid, 
para frear aos nacionalismos. 

Nos fixemos un pacto que nos vai 
posibilitar governar apartir do 12 
de Marzo. A esquerda é maioritá
ria no Estado, nas últimas elei
cións tivo máis de 12 millóns de 
votos, e é posibel formar un gover
no que non estexa condicionado 
por presións dos grupos naciona
listas. Eso non quer dicer que non 
podamos manter boas relacións e 
que dialoguemos con outros parti
dos, como os nacionalistas, que 
operen no conxunto do Estado. 
Pero quera insistir nunha idea. A 
dirección do PSdeG é unha, o seu . 
secretário xeral e a sua Executiva 
son os que marcan as directrices e 
os que deciden a extratéxia políti
ca dos socialistas galegas. Polo 
tanto, pode haber pensamentos, 
voces ailladas, pero que non res
ponden ao proxecto que represen
tan neste intre os socialistas gale
gas. 

Se esa maioria á que se retire 
non é suficiente, estaria a fa
vor dun pacto co BNG? 

Aspiramos a governar co progra
ma que apresetamos aos cida
dáns e cos aliados que xa decidi
mos antes das eleicións. Aqueles 
que queiran que Almunia presida _ 
o Governo e que Aznar non sexa 
reelexido saben que non necesi
tan de selectores intermediários. 
Por outra banda, está por ver que 
os nacionalistas galegas teñan 
grupo parlamentar. Eu non o 
creo. A xente progresista de Gali
za sabe que o que se está deci
dindo e quen vai ser presidente e 
apartir do 12 de Marzo xa falare
mos de con quen é posíbel acor
dar. Beiras está dicendo que Al
munia é presidente. Pois, os ga
legas, facendo caso do qL!e di o 
pñortavoz do Bloque, o ·que te
ñen que facer é votar as candida
turas do PSdeG para que Almu
nia sexa presidente e non se re
pita o que pasou en Catalunya. 

Como valora a experiéncia 
dos pactos nos Concellos? 

Estou encantado. Significa que 
a xente pode porse de acordo, 
que é posíbel que existan alter
nativas ao PP. Lugo é un exem
plo de bon funcionamento e iso 
vaina valorar o conxunto da so
ciedade nas próximas munici
pais, con máis apoio para cada 
unha das forzas políticas. 

En Vigo, o PSOE pon máis 
trabas ao BNG? 

Vigo quedame moi lonxe, e polo 
tanto descoñezo o que sucede. A 
impresión que ternos e que nos 
últimos tempos, o Governo vai 
ben. Ternos que esquecernos do 
que pasou cando se trataba de 
formar esa maioria de governo. • 
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NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA 

Demándase que a inspección dos centros asuma o papel de control e seguimento 
. . 

As equipa,s de normalización dos centros 
néganse a asumir a responsabilidade 
de control_ e planificación 
9* P.C. 

A responsabilidade do incumpri
mento do Decreto de Normaliza
ción Lingüística debe recair na 
Dirección Xeral de Política Lin
güística, na consellaria de Edu
cación, pero tamén na inspec
ción educativa, que adía de for
ma sistemática a sua responsa
bil idade de control e seguimento 
nesta matéria. Asi o valoraron 
as equipas de normalización lin
güística que participaron na 
asemblea convocada pola Pla
taforma polo Ensino en Galego, 
o pasado Sábado 19 de Febrei
ro. As equipas non queren se
guir asumindo unha responsabi
lidade que non lles corresponde 
e moito menos ir "parcheando" 
ás éivas da administración. 

Os asistentes á asemblea acor
daron redactar un escrito e pa
salo polos centros educativos 
para que a.sinen tamén os cláus
tros e os Consellos Escolares, 

onde sexa posíbel, denunciando 
a responsabilidade que recaí so
bre as equipas de normalización 
e a situación na que se atopan. 

· As equipas son as principais 
afectadas pola deixazón da admi
nistración no que se retire á nor
malización limgüística no ensino, 
e sobre elas está a recaer todo o 
peso do" traballo normalizador. 
Daí que puxeran de manifesto o 
seu malestar, porque alén de ca
recer de meios que faciliten o seu 
labor, acaban por asumir un pa
pel que non lles corresponde. 

Xosé Baldomir, portavoz da Pla
taforma, sinala que a responsa
bi lidade de planificación ten que 
ser asumida directamente pala 
admhistración e o control e se
guimento do seu cumprimento 
debe depender 'da inspección 
. educativa. 

Sen embargo, desde a inspec
ción educativa ádiase de forma 

sistemática esta abriga e mesmo 
"hai moitos inspectores que se 
negan a facer cumprir o Decre
to", especifica Baldomir. Esta ne
gativa a asumir as responsabili
dades que lle son próprias é a 
que acaba por indignar ás equi
pas, que se sinten "manipuladas 
pala administración" segundo 
explica Felisa García, represen
tante de CIG-Ensino, "porque se 
lles responsabiliza das políticas 
de normalización que deberían 
vir definidas desde arriba". 

Através do escrito trátase de 
que desde a administración se 
faga mudar a: situación e ponse 
como data límite o 1 de Setem
bro do 2000, a comezo do próxi
mo curso escolar. Entrementres, 
celebraranse novas asembleas 
para analisar os posíbeis cám
bios nas políticas de normaliza
ción e estudar outras medidas, 
como a convocatória dunha mo
bilización xeral de todo o siste
ma educativo.+ 

A ·empresa ~antén as factur~s en español e rexeita os topónimos galegas 

f ENOSA incumpre 
a Lei de Normalización Lingüística 
A Mes~ pala Normalización Lin
gü íptica comezou unha campa
ña en contra de Unión Fenosa 
pala 11egativa desta ~mpresa a 
empregar o galega ·nas suas 
facturas. A Mesa non .pagará os 
reciboS: eta luz :mentres que a 
c:Ompañia non inclLJa informa
ciQn no idioma da Gal iza e . dei
xen de consignarse vários topó
nimos coa forma deturpada. 

O Gabinete de comunicación de 
Unión Fenosa manifestou que a 
sua vontade é "avanzar paulati
namente no uso do galega, pero 
sen prexudicar aos seus clien
tes que prefiren.que os informen 
en español". A postura da eléc
trica é 'continuista e rexeita cal
q u era 'aproximación ás teses 
que propugna a Mesa. "Fenosa 
non acepta ameazas. Se non 
van pagar as facturas, é só bai
xo a sua responsabilidade, pero 
cómpre que saiban que non vai 
facer que a nasa postura cám
bie para nada". 

A Mesa convidou a todos os 
clientes de Fenosa a solicitar in
formación en galega, mediante 
a presión constante e a denún
cia do incumprime'nto da Lei de 
Normalización Lingüística por 
parte desta sociedade. No seµ 
caso concreto, a Mesa deposi
tará nun xulgado o importe que 
lle adebede a Fenosa en con
cepto de consumo eléctrico até 
que esta mude a sua actitude. 

Outro dos pontos de orítica da 
Mesa a Fenosa reside na má 

Fenosa ignora o galego en todas as suas comunicacións. 

utilización dos topónimos gale
gas. A Mesa denúncia que nas 
facturas e nos demais docu
mentos públicos que emprega a 
eléctrica aparecen "formas de
turpadas, como La Coruña ou 
Puebla del Caramiñal". 

Diante destas acusacións, 
Unión Fenosa afirmou que des
co ñece a obrigatoriedade do 
uso dos topónimos oficiais e 
únicos e incluso dubidou de que 
esas formas "aparezan no Diá
rio Oficial da Galiza como for
mas aprobadas polo Nomenclá
tor da Conselleria de Presidén
cia". Oeste xeito, a compañia re
coñece que non está ao corren-

te da aprobación da Lei de Nor
malización Lingüística de 1983, 
que afirma que "os topónimos 
galegas só terán como forma 
válida a galega". 

Na procura dunha solución ao 
conflito, a Mesa recorreu ao pre
sidente da Xun_ta, Manuel Fraga, 
a quen lle remitiu a sua demanda 
e lle pediu que a apoie para que 
"nengun galega vexa restrinxido 
o seu direito a utilizar e recibir in
formación no seu próprio idio
ma". A Mesa ere incluso ridículo 
que, segundo o sistema da com
pañia, "vaia sufrir un corte de luz, 
simplemente por reclamar que 
se aplique a legalidade". + 

Tabeiróns 
contra 

os trabucos 

Oxomal THE 
WASHINGTON POST 
informa do encentro de John 
McCain, aspirante á 
candidatura republicana no 
Estados Unidos, cos 
activistas da CSE, os 
Cidadáns por unha 
Economia Firme (Citizens for 
a Sound Economy). McCain 
saúda con respeito ao 
delegado da CSE na 
asemblea de New 
Hampshire, que vai vestido 
de tabeirón. "A CSE é un 
grupo de presión que quer 
reducir drásticamente a 
importáncia da 
administración pública. Asi 
que anunciaron a súa 
constitución en 1998, 
recibiron unha subvención 
das tres principais compañías 
azucareiras de Miami por 
valor de 130 millóns de 
pesetas. A organización 
tamén levou 168 millóns de 
pesetas da Philip Morris, 
dentro dunha campaña 
contra os impostes ao 
tabaco. Os fundadores da 
CSE foran dous empresários 
do gas e do petróleo de Texas 
e xa dispoñen dun capital 
millonário procedente de 
subvencións para intervir 
como grupo de presión 
contra a fiscalización de 
empresas privadas".• 

O perigo 
social--comunista 
0 W ALL STREET }OURNAL 
reflexiona sobre as próximas 
eleicións no Estado español 
e resa~ta o pacto entre o 
PSOE e Izquierda Unida 
como un dos perigos máis 
importantes para a 
estabilidade europea. 
"Calquera que ainda precise 
convencerse de que as 
eleicións do próximo mes en 
España son máis ca un 
asunto local, debería 
observar que é o que a 
oposición de esquerdas agora 
unida propón se consegue o 
poder. Os socialistas, nunha 
coalición que procura botar 
fora o primeiro ministro José 
María Amar, queren 
impoñer á forza un imposto 
especial sobre as grandes 

24 DE FEBREIRO DE 2000 

compañias privatizadas. E iso 
é un xogo de nenes 
comparado co que os seus 
camaradas comunistas traen 
na maleta. Estes non só 
queren conxelar todas as 
privatizacións que están 
previstas senón que anceian 
revisar todas as que xa están 
aprobadas. Cando o líder 
socialista Joaquín Almunia 
se queixa das privatizacións 
dicindo "eles tiráronnos o 
que é noso", demanda no 
nome do "povo", unha 
formulación esquerdista que 
non se tiña oído desde 
Vladimir Lenin. Pero a 
aposta das eleicións do 12 de 
Marzo é máis alta ca iso. 
Moitos de nós pensamos que 
as ideas que a vella esquerda 
trouxo levou á miséria a 
Europa central e á morte á 
Unión Soviética. Mais agora 
ergue a cabeza outravolta en 
España, un paí que logrou 
unha nova vitalidade. O 
actuais e pañoi esfórzan e 
por non ver na actualidad a 
ituación d anos 30, cand 

o igualmente dete tábeis 
fasci tas e estalinistas 
fixeron unha guerra por 
podere en España, pero 
nengun dos dous é hoxe 
insignificante".• 

Relacións 
económicas 
con Portugal 
A revista ENCLAVE inclue 
un artigo do profesor de 
Economia da Univer idade 
de Santiago de Compostela 
Xavier Vence, no que se 
reflexiona sobre as 
posibilidades de integración 
económica entre a Galiza e 
Portugal. 2Se algun efect 
beneficio o tivo para a 
Galiza a integración eur pea 
ese foi, en dúbida, a 
desaparición da fr nteir 
con Portugal. O 
levantamento da alfánd ga 
prov cou a caída dun ve 
significou unha dupla 
descuberta para os u 
paí es viciño . Dun la 
comezaron a recofiecer e as 
enormes potencialidade dun 
aumento d s flux 
comerciais, financeiros e de 
persoas, o que comezou a 
mobilizar un sector 
significativo do 
empresariado para aproveitar 
as novas oportunidades de 
negócio; as empresas máis 
dinámicas e máis potentes de 
ambos os países empezaron a 
expandir as suas redes 
comerciais, a comprar 
empresas ou a criar novas 
empresas co obxectivo de 
implantarse solidamente no 
respectivo país viciño. E, 
paralelamente, os galegas 
comezaron a darse de conta 
de algo que antes tan só os 
nacionalistas tiñan dito, que 
a fronteira portuguesa foi 
historicamente un factor 
crucial na explicación do 
noso atraso económico na 
medida en que nos cortou a 
conexión co noso mercado 
natural".• 
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ORDENACIÓN DO TERRITÓRIO 

Denuncian a 'descarada inxeréncia' da Académia da Língua Asturiana 

O BNG de Asturies promoverá a criación, 
dun Estatuto Comarcal Especial para as comarcas de fala galega 
O Bloque Nacionalista Gale
go en Asturies promoverá a 
criación dun Estatuto Comar
cal Especial para a comarca 
de tala galega, Eo-Návia, 
"por ter unha idiosincrásia 
moi ben definida que a afasta 
do resto do país asturiano". 

Esta idea, que se recolle no nú
mero cero do voceiro El Ram, 
"voceiro do BNG de Asturias e 
do Eo-Návia", que saiu á rua es
ta semana, foi asumida por ou
tras forzas da esquerda asturia
na, entre elas as Xuventudes So
cialistas. Esta iniciativa pretende 
que a comarca do Eo-Návia, for
mada por 18 concellos na que vi
ven 40. 000 habitantes de tala e 
cultura galega, teña un Consello 
Comarcal, seguindo o modelo do 
Bierzo ou do Vall D'Ará en Cata
lunya, no que estarían represen
tadas todas as forzas políticas 
actuantes na comarca e contaría, 
ademais con vários comités de 
asesoramento, integrados por 
expertos vencellados a distintos 
eidos da comarca eunaveiga. 

O BNG en Asturias denuncia a 
"descarada inxéréncia da Aca
démia de Língua Asturiana na 
comarca de fala e cultura gale
ga, por canto ten potestade lin
güística "sobre un território con 
outra língua, o galega". Afirman 
que a opresión que se exerce 
desde o español cara a língua 
asturiana, revírtese neutra re
presión cara á outra língua de 
Asturies , o galega. "lsto faise 
desde a tarima dunha mal cha
mada Académia que, moitas ve
ces, actua coma un verdadeiro 
partido político", escreben. 

Considera que, para o movi 
mento galeguista, élle moi doa
do espallar a idea de que os eo
navegos están a ser invadidos 
polo asturiano, pero afirman que 
"pacentemente non se caeu 
neste erro, porque hai que dife
renciar claramente o respeito 
que se pode ter por unha lingua 
irmá, do que merece unha insti
tución opresora". 

O BNG de Asturias pide que a 
potestade lingüística "desta Te
rra" ten que estar no governo 
autónomo do Principado, "clara-

Os concellos de Návia-Eo teñen unha isiosincrásia que os afasta do resto do país aturiano. Na fotografia, teatro-casino e monumen
to a Femando Villomil en Castropal. 

mente através da sua consella
ria de Cultura, pero non através 
dunha Académia allea, sacándo
se da manga unha pantasmal 
"Secretaria Lingüística do Navia
Eo", que é o mesmo que dicer 
Xeira, a asociación fomentada 
desde o poder para combater o 
movimento cultural galeguista". 

Para os militantes do BNG en As
tu ries "o maior despropósito da 
Académia foi culpar aos naciona
listas galegas de defender os de
reitos lingüísticos do Eo-Navia, 
através do deputado Francisco 
Rodríguez". No dia Día de les 
Lletres Asturianes (3 de Maio) , 
compararon a actuación do bNG 
no Congreso dos Deputados, pe
dindo axuda para o galega que 
se tala alén das nasas tronteiras, 
coa actuación das columnas ga
legas en Asturias na Guerra Civil. 
Este ataque, sen precedentes, le
va a que os nacionalistas galegas 
en Asturias califiquen a o presi
dente da académia como "resen
tido e babayU'. 

Desde El Ram, denúncian co
mo a academia de Asturias está 
a publicar nos últimos temp.os li
bros através de Xeira, nos que 
se deturpan os topónimos e a 
tradición, de parróquias como 
Cautos, en lbias, das que non 
hai nengunha dúbida sobre que 
son galega talantes (están mes
mo introducidos na Galiza admi
nistrativa). 

Análise 
dos xornais asturianos 

En El Ram tamén analisan o tra
to que os principais xornais as
turianos teñen sobre Galiza, os 
movimentos galeguistas na co
marca Eu-Navia e o BNG. De 
La Nueva España, o xornal de 
maior difusión en Asturies, pro
piedade do Grupo Moll, o mes
mo que Faro de Vigo, afirman 
que a sua liña é moi pouco res
petuosa con Galiza e coas ideas 
nacionalistas. "Moitas das notí
cias que publican sobre Galiza 
só tentan o contínuo enfronta-

INFRAESTRUTURAS 

mento entre os dous paises, 
manipulando a información 
fortemente e promovendo o 
sentimento antigalego latente en 
moitas capas da cidadania astu
riana", denúncian. Sorprénden
se de que "o trato que receben 
outras terras limítrofes como 
Cantábria ou León sexa clara
mente distinto". 

Na sua análise os nacionalis
tas galegas afirman que para 
La Nueva España, todos os pe
rigos veñen da Galiza: "afáns 
invasionistas (especialmente a 
TVG e La Voz de Galícia (edi
ción Asturias), imposición do 
galega, usurpación da cuota 
láctea e da carne de tenreira, 
barcos galegas que levan o 
peixe asturiano, traslado de 
empresas pala competéncia -de 
chan barato, man de obra gale
ga na construción, a concesión 
de emisoras de rádio ... ". Tam
pouco non respeitan a toponí
mia galega para nada. O movi
mento galeguista no Eu-Návia 

Mariano Raxoi desdise agora das promesas de supresión e asegura que 'loitará' pola eliminación 

é silenciado constantemente 
ainda que dervez en cando, 
se realizan ataques subterrá
neos. 

La Voz de Asturias, xornal ven
cellado ao Grupo Zeta, segue 
para os nacionalistas "unha liña 
editorial errática, cunha infor
mación non moi profunda da 
Galiza e do BNG, e tanto Hes dá 
unha banda como a outra". El 
Comércio é "o xornal máis res
petuoso, en liñas xerais, con 
Galiza e ca BNG". Pero este 
xornal ten a sua principal área 
ce Cfifus1on en X1xon, Av1les e -
no Oriente de Asturies. Tamén 
analiza Les Notícies, un sema
nário editado en asturiano e 
vencellado "ás forzas naciona-
1 istas e rexionalistas asturia
nas". Afirman del en El Ram, 
que segue "unha liña editorial un 
pouco errática, ainda que o trato 
que fai de Galiza e do movimen
to nacionalista galega é media
namente aceitábel. Outía causa 
xa é o tratamento da cuestión 
lingüstica do Eo-Návia". 

El Ram, verba que significa no 
galega do Occidente, concreta
mente en lbias, "berce", é o in
tento de organizar unha agrupa
ción do BNG en Asturies, "que 
erguerá moitos sarabullos, pero 
tratará de defender tanto os in
tereses dos emigrantes galegas 
coa dos galega-talantes das te
rras do Eo-Navia". 

Estes sarabullos virán dados, 
entre outras causas, porque as 
relacións existentes entre os 
dous paises "non pasan polo mi
llar momento, ainda que non foi 
sempre así". Esta$ relacións non 
son millares entre as organza
cións nacionalistas galegas e 
asturianas, "moitas veces por 
mútuo descoñecimento e, as 
máis, polo conflito lingüístico na 
comarca Eo-Navia". Esta comar
ca ten 40.000 galega talantes e 
os-emigrantes galegas en Astu
ries, de primeira xeración, eran, 
en 1996, segundo SADEI, 
28.977 (o maior número na bis
barra de Xixón, con 9.671 ), ain
da que, outras fontes oficiais, 
achegan o número de galegas, 

. de primeira e segunda xenera
ción amáis de 40.00Q persoas.+ 

Os alcaldes do PP ausentes na manifestación contra a peaxe de Rande 
A manifestación celebrada en 
Moaña o 19 de Febreiro contra 
a peaxe de Rande e convocada 
pala Plataforma Anti Peaxe e a 
Agrupación de Concellos volveu 
a ser moi numerosa, pero des
tas non participaron os alcaldes 
·do PP, mentres si acudiron os 
nacionalistas e socialistas da 
comarca. Durante a marcha, ao 
longo da vila de Moaña, as con
sigas máis coreadas foron preci
samente contra o PP. 

Na mobilización, na que partici
paron vários milleiros de perso
as -seis mil, segundo os con
vocantes-, estiveron presentes 
os rexedores de Pontevedra, 
Redondela e Vilaboa e máis 
unha representación do gover
no municipal de Vigo, pero fal
taron os alcaldes de Moaña e 
Cangas -ambos do PP-, o cal 
motivou fortes críticas por parte 
da Plataforma, xa que o lema 
desta convocatória era o mesmo 

que na anterior manifestación. 

O alcalde de Cangas, Xosé 
Henrique Sotelo (PP) anunciara 
que non acudiría ao acto debido 
ao compromiso eleitoral do PP 
de suprimir as peaxes despois 
das eleicións, pero o anúncio de 
Sotelo coincidiu cunha rectifica
ción do ministro Maria.no Raxoi, 
que matizou que el non quitaría 
a peaxe, senóri que "loitaria" pa
ra que sucedese isa. 

Precisamente as rebaixas 
anunciadas polo Governo moti
varon a repulsa dos asistentes, 
que insisten en exixir unha eli
minación total do canon no ca
so de Rande e unha severa re
dución neutros treitos. Ademais, 
os manifestantes corearon con
signas que facian fincapé na 
discriminación que supón a eli
minación de peaxes en Cata
lunya, como efectivamente su
cedeu, e á redución na Gali~a. 

como aconteceu posteriormente. 

A manifestación partira ás cinco 
da tarde da Xunqueira de Moa
ña e concluiu case ur.iha hora 
despois na praza de abastos da 
mesma localidade do Morrazo. 
A Plataforma Anti Peaxe e a 
Agrupación de Concellos anun
ciarol'1 que proseguirán as mobi
lizacións e a Plataforma rearfi
mou a sua intención de acudir 
aos mítins eleitorais do PP.+ 
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A Estación Marítima coruñesa dedicarase á actividade comercial e terá grande volume de edificabilidade 

Vá1que1 leva a pleno un Plano Especial do Polio 
. I t 

que aumenta os usos non por1uar1os 
*H. VIXANDE 

Catro anos despois de come
zar unha anómala tramitación, 
o Xoves 24 de Febreiro o Pla
no Especial do Porto ·da C_oru
ña ia pleno para a sua aproba
ción definitiva, despois de 
subsanar as irregularidades e 
tras consolidar a vocación ini
cial do Plano, que prescinde 
dos usos portuários e aposta 
por incrementar o volume de 
edificabilidade da Estación 
Marítima para dedicalo a acti
vidades comerciais e hostalei
ras en competéncia coas que 
xa se realizan no centro da 
cidade. A oposición munici
pal nacionalista afirmou que 
este plano "prégase á especu
lación da Autoridade Portuá
ria e pecha a cidade ao mar". 

O Plano foi consecuéncia dunha 
negociación a porta pechada 
entre a Autoridade Portuária 
-presidia inicialmente por Xoán 
Manuel Páramo Neira e actual
mente por ~ntónio Couceiro- e 
o Concello e o seu resultado in
cide nas formulacións iniciais de 
criar unha grande .zona comer
cial e hostaleira (22.000 metros 
cadrados) na Estación Marítima 
que incorre en concorréncia 
desleal coas actividades que se 
desenvolven no centro da cida
de e que están submetidas a 
carga·s imobiliárias ás que non 
se enfrentarán os comércios a 
instalar na Estación Marítima. 
Pésie .a todo, o Plano cualifica 
de actividades complementares 
os usos terciários, ainda quepo
la sua intensidade non cabe 
consideralos como tais. 

Ademais, este Plano Especial 
deixou no aire o estudo de deta
lle posterior do Centro Comercial 
da Estación Marítima e a adxudi
cación da sua consttución, que 
corresponderá á Autoridade Por
tuária. O acorde entre o Concello 
(PSOE) e a Autoriade Portuária 
(PP) para elaborar o Plano levou 
ao concelleiro do BNG Mário Ló
pez Rico a criticar "os usos ter
ciários que se lle dá á Estación 
Marítima, en contradición coas 
actividades que normalmente se 
fan nos partos é que asi recollen 

O documento consinte a continuidade da frota de baixura pero só a efectos etnográficos. X.S. LOBATO/ Arquivo 

as leis". Para López Rico ''todo 
foi un acorde entre Xosé Guiña e 
Francisco Vázquez para repartir
se o negócio da construción do 
Centro Comercial da Estaciión 
Marítima". "Agora só falta que 

_ sexa adxudicado a Martínez Nú
ñez", ironizou Mário López Rico, 
aludindo ao empresário berciano 
da construción acusado de en
cargar matar a Guiña. 

Parrote e Dársena 

o plano incide neste mesmo 
modelo especulativo na zona 
do Parrote e a Dársena, onde 
tamén están previstas activida
des terciárias comerciais, de 
ócio e hostelaria con maior in
tensidadé precisamente na par
te máis sensíbel da cidade, co
lindante coas murallas e co 
conxunto histórico. Máis ainda, 
a reivindicación formulada nos 
últimos tempos poi a frota de 
baixura e-respaldada por nume
rosos sectores cidadáns para 
continuar na Dársena, topou 
cun Plano Especial que só con
cede a esta frota a posibilidade 

de amarrar, pero non a de reali
zar as actividades complemen
tárias que até agora desenvol
via como a reparación de redes. 
O Governo muni-

; 

"Unicamente recolleu aquelas 
alegacióons que reclamaban 
que se fixese u nha tramitación 
conforme á legalidade", dixo Má-

rio López Rico. 
cipal unicamente 
contempla a frota 
de baixura desde 
o ponto e vista 
etnográfico e re
cente mente un 
concelleiro socia-
1 is ta chegou a 
suxerir que se 
permite o atra
que na Dársena 
para dar lugar a 
fotos e postais 
turísticas. 

1 E un acorde 
entre Vázquez e 
Cuíña, 

O Bloque tiltou 
de eleitoralismo 
a aprobación do 
Plano Especial 
do Porto, ao 
igual que "os res
tantes proxectos 
de construción 

Por outra banda, 
o Governo muni-
c i p a I apenas 
aceitou as alega-
cións apresenta-
das pola oposi-
ción municipal ; 
neste caso o 

só falta 
que construa de dez mil viven-

Mart '1 nez Nu' n .... ez" das na cidade", 

Mário López Rico 
(BNG) 

proxectos que 
son "de difícil 
execución" e 
que, a xuízo dos 
nacionalistas, 
non respostan ás 
necesidades de 
vivenda da cida
d e. "Van cons
truirse pisos polo 
fenómeno de 

BNG, xa que o PP, através de 
Couceiro e Guiña, pactou cos 
socialistas o Plano Especial. 

afloración do car
ta negro con motivo da chegada 
do Euro, pero lago non se van 
poder vender", di López Rico.+ 

Divórcio entre o porto e o Plano Xeral de Ordenación Municipal 
Este Plano Especial do Porto 
non só se caracteriza por un ex
ceso de actividades terciárias, 
senón tamén pala renúncia a re
dactar o documento cun ponto , 
de vista estratéxico para dar 
resposta aos problemas estrutu
rais de alternáncia de usos no 
porto para buscarlle unha saida 

· de futuro. En efeito, na actuali
dade, o porto coruñés alterna as 
actividades pesqueiras e de 
descarga e ten situado no cen
tro urbano un porto carboeiro e 
petroleiro ao que cumpria un 
Plano cunha conexión co porto 
exterior para facilitar o despra
zamento desta actividade peri-

gosa. Tanto é así, que o Plano 
Especial incumpre as determi
nacións estratéxicas do Plano 
Xeral de Ordenación Municipal. 

En realidade, xa desde o seu 
· início, o Plano Especial do Porto 
está redactado desde o ponto 
de vista da Autoridade Portuá
ria, ignoraodo a sua subordina
ción ao PXOUM. Proba diso é 
que inicialmente foi a Autoridade 
Portuária a entidade redactora, 
labor que deixou posteriormente 
ao Concello ante a evidéncia de 
que é a Administración munici
pal a encarregada da redacción 
do planeamento urbanístico. 

Pero tras pasar ao Concello, o 
Plano seguiu polos mesmos 
roteiros e consolidou a sua vo
cación macizadora e especula
tiva, incrementando a superfí
cie construída e criando unha 
verdadeira barreira que illa a 
cidade do mar precisamente 
na parte máis susceptíbel de 
recuperar para o uso público. 
Asi, son as zonas centrais do 
porto (Estación Marítima, Alfé
rez Provisional, Linares Rivas 
e Peirao do Leste) as que su
portan maiores incrementos na 
edificabilidade, xa que ao Cen
tro Comercial da Estación Ma
rítima hai que S':Jmar unha no-

va lonxa en Linares Rivas, vá
rios edifícios administrativos 
en Alférez Provisional e máis 
edificabilidade no Peirao do 
Leste. Mesmo as novas edifi
cacións non sempre contentan 
aos seus usuários, xa que a 
Lonxa Nova non gasta aos ar
madores porque a sua ubica
ción segrega a actividade de 
subasta da de descarga, que 
se realiza noutra parte. Deste 
xeito, só contenta aos exporta
dores de peixe porque tamén 
os residentes no Ensanche cri
tican o exceso de actividade 
traerá consigo o Plano Espe
cial do Porto.• 

24 DE FEBREIRO DE 2000 

O complexo hospitalário 
Xeral·Calde de Lugo 
funciona 
como unha fundación 

Segundo denunciou a Pla
taforma pola Defensa da 
Sanidade Pública de Lugo, 
o complexo hospitalário Xe
ral-Calde funciona como se 
fora unha fundación, igno
rando a opinión dos repre
sentantes sindicais dos tra
balladores, con decisións . 
arbitrárias e política de ''feí
tos consumados". Mentres 
se rebaixan alguns cupos 
en facultativos que non te
ñen listas de espera, os en
fermos trasládanse a con
su Itas masificadas que non 
se reforzan con material e 
novas profisionais nun 
intento por reducir custes 
que só provoca a rebaixa 
na cualidade asistencial. A 
Plataforma, ante a 
situación xerada, anunciou 
que non permitirá a privati
zación .+ 

A oposición 
parlamentar subscrebe 
un documento contra 
os depósitos do fe1TC110 

Nunha reunión celebrada 
entre a Plataforma en De
fensa da Ria de Arousa 
(PDRA) e os partidos da 
oposición parlamentária, 
estes últimos acordaron 
coa Plataforma a sinatura 
dun documento "que esta
belece o compromiso de 
asumir a todos os níveis o 
desmantelamento e trasla
do dos depósitos do pel
rao de Ferrazo'. Unha das 
forzas que aslnou este do
cumento o 23 de Febreiro 
foi o PSOE, cando o alcal
de de Vilagarcia Xabler 
Gago (PSOE) autorlzou a 
instalación deses depósi 
tos.• 

A deputación de Lugo terá 
que pagar 2.200 millóns 
polo canon eléctrico 

Unha senténcia do Tribunal 
Superior condenou á Depu
tación de Lugo a investir 
2.200 millóns de pesetas en 
dezasete concellos desa 
província como compensa
ción polo canon enerxético 
pola instalación de 
embalses neses municípios. 
Contodo, o presidente da 
corporación provincial, Fran
cisco Cacharro Pardo (PP) 
afirmou que non se conside
ra abrigado a realizar opa
gamento porque, segundo 
di, ao pasar cinco anos está 
prescrito. A afirmación de 
Cacharro levaríao a incum
prir a senténcia, o que 
poderia abrigar ao tribunal a 
ordenar a sua execución. 
Este fallo prodúcese 
despois de anos de litíxio a 
raíz dunha' demanda 
apresentada polo grupo na
cionalista de Chantada, 
Chantada Nova, .hoxe inte
grado no BNG. + 
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As obras están paralisadas e Cultura exixe agora a devolución da axuda 

Fraga revalori1ou cunha subvención 
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o Balneário do lncio para amañar a sua venda, denúncia o· BNG 
* PAULA BERGANTIÑOS 

O aspecto que na actualidade 
apresenta o Hotel-Balneário 
do Íncio, en Lugo, non ten na
da que ver co plano de reabili
tación apresentado no mes de 
Agosto de 1997 pola empresa 
Alba Marketing e a Xunta. O 
proxecto, polo que hai tres 
anos o PP amosaba un espe
cial interese, flca paralisado e 
con parte da sua estrutura mo
dificada irregularmente. Moito 
tempo despois de que o BNG 
denunciara esta situación, o 
Executlvo exixe a devolución 
da subvención e deséntendese 
da obra. Pero os nacionalistas, 
que temen polo seu abando
no definitivo, denúncian que 
a Xunta utilizou a subven
ción para revalorizar unha 
obra da que queria desfacer
se o anterior proprietário, "o 
correlexionário e amigo per
soal de Fraga", Manuel Gasset. 

O 2 de Agosto de 1997 Aladino 
Barros, o novo proprietário do 
edifício, daba a coñecer o pro
xecto para recuperar o Balneário. 
No acto de apresentación, que 
se celebrou na própria vila da 
Ferreria, acompañábano, ade
mais do anterior dono, Manuel 
Gasset, o próprio Manuel Fraga, 
o presidente da Deputación de 
Lugo, Francisco Cacharro Pardo, 
os daquela conselleiros de Presi
déncia, Dositeo Rodrf guez e de 
Agricultura, Tomás Peréz Vida!, 
o director xeral de Interior, Alfre
do Sánchez Carro, vários parla
mentários, entre os que se ato
paba o presidente do Plano Cou
rel, Fernando Carlo,s Rodríguez, 
e os alcaldes de O lncio, O Cou
rel, Samas e Povoa de Brollón. 

Fraga, que daquela afirmaba ter 
seguido o tema moi de cerca, 
foi o encarregado de clausurar o 
acto e aproveitou a ocasión para 
referirse á família fundadora do 
Balneário. O proprietário do edi
fício até facia nove meses, era 
Manuel Gasset, amigo persoal 

O balneório feria que empezar a funcionar en Xuño de 1999, pero as obras están paralisadas. X. MARRA 

de Fraga, cuxo tillo, Xosé Gas
set é presidente do Instituto de 
Crédito Oficial, ICO. De feito o 
próprio Gasset facia referéncia 
na sua intervención ás vellas 
anécdotas vividas co presidente. 
Pola sua banda, Aladino Barros, 
anunciaba que a sua empresa, 
Alba Marketing, ia investir 445 
millóns de pesetas na recupera
ción do edifício, do manatial e 
dos xardins e que a obra estaria 
rematada en Xuño de 1999. 

Dous meses despois, a Xunta 
aprobaba a subvención de 222 
millóns, dos que 22 irian a cargo 
dos orzamentos de 1997, 100 
millóns a cargo dos de 1998 e 
os restantes a cargo dos de 
1999. Por esas datas, no mes 
de Outubro, Aladino Barros, con
tinuaba dándolle publicidade ao 
proxecto e apresentaba á Xunta 
unha proposta para a criación 
dun coto de caza con 1.176 hec-

táreas de superfície e valorado 
en 232 millóns de pesetas. Ao 
tempo anunciaba a criación dun-

A incógnita 

ha planta de embotellamento pa
ra comercializar as augas ferru
xinosas de Ferreria do lncio. 

dos 55 millóns dunha subvención anterior 
Non é a primeira vez ,que as 
obras no Balneário do lncio le
vantan sospeitas por utilización 
irregular de fundos públicos. 
No ano 1995, o BNG denun
ciou no Parlamento a conce
sión dunha subvención de 55 
millóns de pesetas ao anterior 
proprietário Manuel Gasset. O 
proxecto, cifrado en máis de 
cen millóns de pesetas, incluia 
a reabilitación e a reforma do 
interior do hotel, pero as obras 
nunca chegaron a facerse. Da
quela Dositeo Rodríguez, con
selleiro de Presidéncia, afirma-

ba que a Xunta iniciara a aper
tura dun suposto expediente de 
devolución, que a oposición 
nunca chegou a ver. 

Por outra banda, o deputado do 
BNG, Emílio López, afirma que 
o anúncio de Cultura, a respeito 
da exixéncia de que Alba Mar
. keting devolva a subvención dos 
vinte millóns concedidos en 
1997, é un "lavado de cara do 
Executivo". "En todo caso, ex
plica, ese trámite teria que fa
cerse através da Consellaria de 
Economía e Facenda", sinala.+ 

O 28 de Febreiro remata a exposición pública do avance do plano xeral 

Pero en Maio de 1998, debido, 
segundo <;ienúncia o BNG "á 
execuc.ión irresponsábel da 
obra", cae unha das fachadas 
protexidas por Património e é 
substituida por un muro de ladri
ño. Un ano despois, en Abril de 
1999, e ante o desconcerto dos 
viciños as obras paralízanse. "A 
empresa -explica Cosme Pom
bo, deputado provincial do 
BNG- foi acumulando un sen fin 
de irregularidades, pero á ?<unta, 
pésie ás denúncias que fixemos 
no Concello e no Parlamento, 
non abriu nengun expediente de 
investigación e incluso pagou a 
Aladino Barros parte da subven
ción". Segundo o BNG "o único 
que hoxe salta á vista é que se 
malgastaron fundos públicos pa
ra un proxecto que resultou ser 
un fracaso, co correspondente e· 
gravísimo prexuízo para toda a 
viciñanza da zona, que compra
ba, unha vez máis, .como o PP 
promove negócios escuras en 
lugar de planos do desenvolvi
mento para unha comarca fun
damente deprimida". 

Cosme Pamba lembra que este 
conxunto arquitectónico, con 
máis de cen anos de história, ti
vo un papel moi importarite co
mo soporte turístico do lncio e 
da sua comarca. "Funcionaba 
como un motor socioeconómico, 
porque acollia a centos de per
soas que chegaban a tomar as 
augas ferras", engade. 

Neste sentido os nacionalistas 
demandan que a Xunta inície o 
expediente para que o Balneário 
da Ferreria sexa declarado Ben 
de Interese Cultural e que o 
Executivo interveña, se far pre
ciso, para que o Hotel e a fonte 
se poidan considerar de utilida
de pública. Tamén solicitan a 
elaboración dun Plano Integral 
de Reabilitación do balneário e 
da vila, en colaboración con ou
tras institucións públicas, priva
das e proprietários, para garan
tir o aproveitamento turístico da 
comarca.+ 

A oposición ourensá rexeita unha ordeacion urbana sen participación viciñal 
O vindeiro Luns 28 de Febreiro 
remata o prazo de exposición 
do avance do Plano Xeral de 
Ordenación Municipal de Ouren
se, para o cal os viciños dispu
xeron de un mes de consultas. 
Está previsto que a redacción 
do plano xeral este lista en Abril, 
dando comezo a un periodo de 
alegacións e suxeréncias. A re
visión do plano inclue pontos 
polémicos, que cantan co rexei
tamento da oposición, como o 
translado do estádio do Cauto 
ao bairro de Seixalbo. Pero ade-

. mais, BNG e PSOE califican o 
avance do proxecto Ourense 
cara ao novo milenio como "un 
compéndio de obviedades" re
dactado sen contar con entida
des sociais e viciños. 

O concelleiro nacionalista Ale
xandre Sánchez Vidal explica 
que nos tres anos que se leva 
traballando neste avance non se 
contou coa participación viciñal. 
Engade que "ternos unha carén
cia absoluta de información so
bre un plano, que destrue apor
tacións xa feítas como a recupe
ración das ribeiras e que repite 
proxectos dun xeito eleitoralista, 
que xa estaban incluídos no an
terior PXOU, de 1986, senón 
que xa estaban propostos en 
1983". Fai referéncia Sánchez 
Vidal, entre outros aspectos, ao 
acceso ao centro da· cid ad e des
de a A-52 ou á construcción das 
circunvalacións· Norde e Leste. 

Para António Troitiño, portavoz 

do PSOE na corporación e mem
bro da comisión de Urbanismo, 
este avance da revisión non con
tén as medidas concretas e limí
tase a propostas filosoficas.· O 
concello de Ourense mantén a 
necesidade de revisión da orde
nación urbana apostando por un 
"Ourense emerxente"· que debe 
ser "o centro focal da actividade 
económica". Segundo sinala Troi
tiño, o avance chega con un ano 
de retraso sobre o previsto. "En 
calquer caso, semella que este 
avance é un xeito de agachar 
que os planos definitivos xa están 
feitos. Cando irnos visitar aos vi
ciños para talar da revisión dá
monos canta das inconcreccións, 
que l'.lon permiten coñecer en de
talle que queren facer na cidade", 

comenta o portavoz do PSOE. 
Pala sua parte, sinala o naciona
lista Sánchez Vidal que o proxec
to, redactado por unha equipa 
encabezada polo arquitecto lago 
Seara, deixa fóra as dotacións 
educativas, sanitárias e deporti
vas para os bairros. 

Outra das deficiéncias, para 
Troitiño, é que o exposto "é tan 
xeral, tan declaración de vonta
de que termina por converterse 
nunha exposición da filosofia do 
grupo de governo". Sobre a po
sición dos socialistas no trasla
do do campo do Couto a Seixal
bo, o portavoz socialista reitera 
a "total oposición". 

A filosofia exposta por Manuel Ca-

bezas consiste en que Seixalbo, 
bairro rural, se integre na estrutura 
urbana cunha futura cidade depor
tiva, que inclue o estádio de futbol 
e novos viais de acceso. Segundo 
o avance, o estadio de Couto foi 
abafado pala cidade -Ourense ten 
un censo de 107.060 habitantes
e é preciso cambialo de ubicación. 
No solar no que se atopa agora 
está prevista a contrución dun 
edifício da Xunta e unhas trescen
tas novas vivendas. Alexandre 
Sánchez Vidal tamén ·explica a 
oposición do BNG "non ao trans
lado, senón a ubicación en terre
as de Benposta e ao destino· que 
se vai dar ao solar do vello está
dio, que vai ser zona residencial, 
mentres nos propugnamos que 
sexa zona verde". + 
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O Consello Galega de Relacións Laborais revisará os convénios sexistas 

Os hosteleiros pagan dote ás mulleres 
que abandonan o traballo ao casar 
Se es muller e traballas na 
hostelaria na província de Ou
rense o teu co_nvénio recolle 
que o empresário -da rache un
ha dote cando abandones o 
teu posto d-e traballo por ca
sar. O Consello Galego de Re
lacións Laborais estudará as 
cláusulas machistas dos con
vénios negociados no país e 
procurará a sua eliminación. 

Dos 178 convénios negocia
dos no ano 1999 dous deles 
contemplan explicitamente a 
existéncia dunha dote exclusi
va para mulleres cando estas 
abandonen o seu posta de tra
bal lo por casar. Os empresá
rios da hosteleria de Ourense 
e a empresa Hispanomoción 
SA de Vigo recollen no seu 
marco regulador laboral unha 
cláusula na que se fai constán
cia do im.porte a pagar ás mu
lleres que deixen o seu empre
go por contraer matrimónio. 
Unha traballadora do sector da 
hosteleria ourensá recibirá 
nunha paga o equivalente a 
unha mensualidade do salário 
máis antigüidade por aho de 
servizo. Do 1998 está tamén 
en vigor o convénio de Aspro
naga (Asociación Protectora 
de Nenes Anormais de Galiza) 
no que tamén se regula retri
buir ás mulleres que amorticen 
o seu pesto laboral cun mes 
de salário que inclue as remu
neracións totais percibidas por 
ano cotizado. 

Fóra dos marcos reguladores 
que aihda conservan a dote 
exclusivamente feminina, exis
ten aínda empresas que in
cluen a mesma clausula sen 
marca de xénero. No ano 1999 
negociáronse sete convéni"os 
con este tipo de medida, entre 
·os que se encontran ·o Hotel Fi
nisterre da Coruña, o Hotel Pe
regrino de Compostela, Casa 
Román de Compostela ou Co
ruñesa de Motor S.A. Coa 
mesma cláusula están vixentes 
os marcos reguladores nego
ciados no ano 1998 para Hos
te lar i a da Coruña, hostelaria -
xeral, e Hostal dos Reís Católi
cos. Anteriores, pero ainda ac
tivos, están cinco convénios 
máis que contemplan retribuir 
aos traballadores que _ deixen o 
emprego ao casar. Mália seren 
estas medidas ás que se ·po
den acoller homes ou mulleres, 
o feito de estaren presentes en 
sectores como a hostelaria que 
empregan maiormente a traba
lladoras da mostra dunha dis
criminación encuberta. 

Convénios enquistados 

"As cláusulas perviveri porque 
normalmente só se negócia o 
salário. De todos xeitos, son 
medidas ilegais que van mes
mo contra a Constitución" ex-

. plica a Secretária Xeral do 
Consello Galego de Relacións 
Laborais, Pilar Cancelas que 
afirma que o grupo de traballo 

As mulleres que deixan o posto ao casar reciben unha mensalidade por ana traballado. 

de negociación colectiva dese 
organismo estudiará as clau
sulas e deman-

Arredor do tema, os deputa
dos do BNG Alberte X. Rodrí

guez Fejxoo e 
Salomé Alvarez dará a sua elimi-

nación. 

As dotes non son, I As cláusulas 
sen embargo, o 
único exemplo de 
sexismo vixente 
no marco laboral 
actual. Contém
plase en certos 
convénios, por 
exemplo, a cate
goría profisional 
de "limpiadora" 
senda a única 
que aparece mar
cada co xénero 
feminino. "Nos 
convénios onde 
hai preséncia do" 
Consello elimi
nouse e depurá
ronse as discrimi
nacións sexistas 
pero neutros con-
ti nuan. Cada vez 
a redacción se fai 

perv~ven 
porque 
normalmente 
só se negócia o 
salário. De 
todos ·xeitos, 
son medidas 
ilegais que van-
mesmo contra 
a Constitución" 
PILAR CANCELAS 

veñen de apre-
sentar unha per
gunta parlamen
tar na que se 
denuncian os in
centivos ás mu
lleres por aban
dono do empre
go por entender 
que son medi
d as contra a 
promoción femi
n i na no merca
do laboral. O 
BNG critica que 
sigan en activo 
estas cláusulas 
no tempo no 
que, segundo 
os dados de 
emprego do ter
ce i ro trimestre 
do pasado ano, 
a taxa de paro 
das mulleres é 
dun 16,32%, 

máis en termos neutros", sinala 
Pilar Cancelas. 

máis do dobre do 7,93% do 
paro masculino.+ 

Os esquecidos 
MANUELCAO 

O afundimento do mercante de bandeira portuguesa Zafir 
abordado por un barco italiano no mar Xónico é outro sinis, 
tro máis a engadir á longa ringleira de naufráxios que afectan 
aos mariñeiros galegos enrolados en barcos mercantes ou pes, 
queiros que surcan os mares do planeta. Unha das poucas ac, 
tividades nas que os galegos somos líderes a nf vel estatal e ca, 
se europeu tanto no que se refire á preparación e valentia do 
noso capital humano como ás indústrias e tecnoloxias aplicá, 
beis ao sector recebe un trato infame por parte das institu, 
cións autonómicas, estatais e europeas. Sen remitimos á his, 
tória das negociacións pesqueiras na UE, ás normas de segu, 
ridade insuficientes, á inoperáncia culpábel das inspeccións 
técnicas sobre a calidade e capacidade dos buques ou á falta 
de controis sobre as condicións laborais dos mariñeiros cha, 
ma a atención o desprezo e a desatención que as autoridades 
públicas prodigan aos familiares e á sociedade na que viven 
cando se produce algun sinistro con vítimas mortais. 

A sociedade galega debe moito á pesca e a outras activida, 
des relacionadas co mar. De aí proced o u tent dunha 
parte moi significativa da economia galega que é, tal vez, a 
máis dinámica segundo os condicionantes e o comporta, 
mento dos factores produtivos clave implicados pero que 
ten que suportar a subordinación das políticas públicas a in, 
tereses de grupos máis podero os e ben ubicado nas in tán, 
das do poder. Ben instalados nas poltronas oficiais s polí, 
ticos de secano transplantados á no a sociedade com gaJe, 
gos coma ti toman conciéncia da problemática mariñeira na 
sua calidade de degustadores de mariscos e pescado vários. 
Non soen ir máis alá e sempre contan para as ocasións (en, 
terros, xestión das pagas aos familiares, promesas de axudas 
inconcretas, etc) cunha corte de subordinados que e tán 
máis que afeitos a exercer ese papel. En realidade, é a ocie, 
dade civil autónoma e xenero a das zonas mariñeiras a qu 
tende a proporcionar saídas e integración social a unha po
voación traballadora, curtida polo esforzo e a inestabilídade 
laboral pero difícil de domar polo entramado caciquil. 

'Aparte o incalificábel trato 
dado palas autoridades aos 

familiares das vítimas do Zafir, 
haberia que establecer un 

regulamento que penalice os 
incumprimentos que soen 

ocasionar accidentes" 

Hoxe en dia, as actividades relacionadas c mar veñen a u, 
poñer a versión moderna da emigración para s gal g . Ir a 
mar é unha necesidade que inclue forres doses de risco e 
aventura, é unha actividade inestábel con alto nf vel de in, 
cumprimentos das r:ormas e acordos laborais, político, m , 
dioambientais, etc. E unha espécie de fuxida forzada na que se 
prefire a loita desigual contra os elementos unha vez constata, 
da a imposibilidade de obter unha vida mellor e máis segura 
en traballos de terra adentro. O paralelismo coa emigración é 
tan real que, moitas veces, o traballo no mar realízase baixo 
barcos con bandeiras de comenéncia en países nos que os sis, 
temas de seguridade e os controis para a actividade e as condi, 
cións da prestación laboral son insuficientes cando non ine, 
xistentes. Por enrriba, a actividade realízase en alta mar ou en 
augas territoriais de países diversos polo que o desamparo le, 
gal é practicamente total. Asi, pode ocorrer, que un traballa, 
dor desapareza e ninguén se ocupe de buscalo pois, polo que 
parece, os grupos de presión e os múltiples colectivos especia
lizados en causas perdidas non deben ver nada que mereza ser 
tido en conta á hora de esixir que aparezan os desaparecidos. 

Pois ben, a parte o incalificábel trato dado palas autorida, 
des autonómicas e centrais aos familiares das vítimas do Za, 
fir, haberia que ir pensando en establecer un regulamento ' 
que penalice os incumprimentos que soen ocasionar acci, 
dentes. Por exemplo, para poder navegar facer obrigatório 
un seguro de accidentes coa garantia dos Estados. En éaso 
de sinistro o Estado seria o que teria que pagar gastos e res, 
gates -coa tecnoloxia actual case todo é recuperábel, só pe, 
na de non poder facer abandeiramentos de novos barcos. • 
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A cidade_de-Lugo, entre as 20 mellares zonas para abrir un negócio 

Pontevedra está 
entre as catro provincias máis pobres do Estado 
•c.L. 

A província de Pontevedra é a 
província con menor nível eco
nómico do Estado español, 
xunto con Cádiz, Badajoz e 
Huelva. Asi se desprende dos 
dados contidos no Anuario Co
mercial de España, editado por 
La Caixa. Outro informe econó
mico, nesta ocasión escrito 
por Amala Arteta para a publi
cación Actualidad Económica 
indica que a cidade de Lugo é 
unha das vinte mellores para 
abrir un novo negócio, en 
contraste coas demais gran
d es cidades galegas, moi 
pouco valoradas neste sentido. 

Segundo o anuário da entidade 
catalana, Pontevedra está tres 
pontos por debaixo da renda mé
diado Estado e moi lonxe dos ní
veis de zonas como Madrid, Eus
kadi ou Nafarroa, consideradas 
as autonomías máis ricas. A si
tuación de precariedade econó
mica é comun tanto nas zonas 
rurais como nas urbanas, ainda 
que en Vigo e na cidade do Lé
rez, a situación é menos grave. 

No resto da Galiza, a situación 
non é tan preocupante pero tam
p ou co convida ao optimismo. 
Non se alcanza a meia estatal de 
renda per cápita e nas outras va
riábeis de actividade económica 
tampouco se consegue unha me
llor posición. No conxunto do pa
ís, só os concellos de Beariz, Ou
rense, Avión e Oleiros apresen
tan unha renda suficiente. Xusta
mente, astes municípios cantan 
cunha importante bulsa de emi
gración que, polo que parece, in
f l ue decisivamente no estadó 
económico das suas zonas de 

procedéncia. Pala contra, os con
cellos de Fornelos de Montes, A 
Cañiza, As Neves, Pazos de Bor
bén e Valga son os máis pobres. 

Lugo ten ademais a mellar marca 
en canto á diferéncia positiva obti
da respecto á anterior lista, efec
tuada en 1999. O ano pasado es
taba no lu'gar 32º. Pontevedra ta
mén sofreu un avance moi impor
tante e medrou en nove chanzas 
a sua colocación na táboa clasifi
catória. Toda o contrário lle oco
rreu a Vigo, que caeu oito postas 
no último ano. A Coruña desceu 
seis e Compostela e Ourense, un. 

nível de camas de hospital por 
habitante ou o número de equi
pas de futbol profisional. 

O mapa dos negócios 

O informe que publica Actuali
dad Económica en relación ás 
mellares cidades para iniciar un
ha actividade empresarial non 
fala nada ben da Galiza. De en
tre as seis grandes cidades es
coll idas para a análise -Ferro! 
quedou fara-, Lugo é a mellar 
considerada. A cidade amuralla
da ocupa o decimosétimo lugar 
na lista, moi por diante de Com
postela (24ª), Ourense (27ª), A 
Coruña (30ª), Pontevedra (33ª) 
e Vigo (45ª). 

Mais, que factores converten a 
Lugo na cidade máis atractiva 
para os negócios? As variábeis 
empregadas no informe son moi 
diversas e van desde o número 
de negócios fracasados no últi
mo exercício até a temperatura 
média na cidade, pasando polo 

Os pontos fortes de Lugo son a 
estabilidade dos negócios ali 
abertos, cun índice só superado 
por Compostela; o seu sistema 
educativo a todos os níveis; a 
sanidade e a baixa criminalida
de. Pala contra, os valores que 
poñen a Vigo entre as dez cida
des piar consideradas son o seu 
baixo nível de instalacións cultu
rais, a gran cantidade de negó
cios que fechan ano tras ano, o 
precário consumo de bens de 
equipa, a pobreza no consumo 
-en consonáncia co devandito 
informe de La Caixa - e o alto 
índice de delincuéncia.+ 

Flscalldade 200 puntos 
(IAE e demais ~os. SutNencms) 

OJrense -------·-·--·--······ 92 
Porlevedra ··------·----··---- 86 
Vigo ·--·-------·-·---·-·· 86 
A Coruna -------.. ----·-·--·-.. •·· 83 
Compostela -----·-------·-- 83 
Lugo --------------80 

Coos1.rno 100 p 
(a>dles, ti, temas.~ CD1l8ldais, ~ Compostela ___________ 50 
PorieYalra ________ 47 

ACoruha ---------46 
~ ___________ 44 

Lugo --------·--·-·--40 Vigo _________ :_ __ ,_ 36 

Risco fi1anceiro 100 p 
(Wn!I ro pas;,o das 6l1JX!lSaS crabaias) 

Compostela ---·--·-----·-·---- 75 
Lugo ------------74 
A Corufla -------·--·----- 72 
Ourense ----------fil 
flolleyalra ------------·-- fil 
V'fi!J -------------·--.. fil 

Trwportes 80 p 
~el1aabtlsptra; aJ!fU, ~ t!rt 

ACoruria --------·---·-.. --.. -· .... 16 
Vigo ------·---.. -.... ----·-·-.. 16 
Compostela _____ .... _, ____ ,_,.,_, ........ 12 

Porlevedra -····- -·-·---··---··--··-· .. ·- 11 

lnfonne de Actualidad Económica sobre cidacles e negóclo 
Ourense -·--·-................ ............................ 11 
Lugo .............. - ............................................. 10 

Uacroeconomfa 80 p 
(empresas oon -+3.000 mil. de lérlur., coosumo 

iooustriafJ 
ACorul'la ---··--··-·-··· ..................... .. ...... 12 
Compostela - -- ·····"·-·"•'•"""'"'"""'""""" 1 o 
Qirense ··---·-····-·----··-····-··-····-··-·· 10 
Lugo ·-----·----·--··-·-·--·-····-··-·· 10 
Vigo ..... - ....... ____ ..................... - .......... 7 

PonlevOOra --- ---··-........................ 7 
Sil. laboral 111 p 

(taxa de paro. saláOO méOO e mientes · 
liilorais) 

Compostela ................. _, __ ........ _, .......... _, 53 
Pontevedra ........................ - ..................... _. 52 

Lugo ··---·-····-···:········------····-···· ········ 47 
A Coruña ,_ ................. - ....... - ...................... 46 
Vigo ................................................................ 'Jl 

OJrense ·····-·····---- - -·--.. ·----· ........ 34 
Tena60p 

lpe2!J de axnpra e ah;¡uer de cfáJas 110Vas e 
usalas) 

Lugo ·-·----.. ··--........................................ 54 
Ourense ,, __ ,, ______ , __ ................ ............ 51 
Pootevedra ...................................... .............. 49 
Vigo __ .......... _ . _ _ ,,_ ..................... ....... - •... 49 
A Coruna ........... - ................................ ........ 42 
Compostela .................................................... 41 

V'ivenda 60 p 
(ptezo de compra e~' de me!Xlas 
· oovas e usalas} 

Lugo ............................................................... 56 
V'go .................... ..................... _ .................... 48 
Ourense ............. ........................................... 47 
Poo!!!Yedra ........ ............................................ 47 

Compostela ·····················-················- ····-···· 44 
A Coruña ........................................................ 36 

Educación 60 p 
(unNe!sílálils, centros de primária, ESO, FPJ 

Qirense ......................................................... 40 
l.ugo -·-·····-·······--·--······················-···-···- 39 
V'go .................... - ....... .................................. 38 
A Coruña ........ - .............. .............................. 38 
Compostela .... - ......................... .................... 38 
Pont!!Yedra .................................................... 'Jl 

Sanidade so p 
(héi>itantes p/médi:IJ, camas, OOspitais, at. ~ 

mária, ATS) 
Oxense ................... ...................................... 32 

Lugo -··-·············-····-····························-····· 31 
A Coruña ........................................................ 25 
Compostela .................................................... 25 
V'go ...... ... - .................................................... 24 
Pon1evedra .................................................... 24 

Cultunl40p 
¡nxseus, btia., 1xer .. teatros, cines. axiitor., 

consum. de {Jfensa e rádil} 
Qirense ..... ....................... .. ........................... 16 

Lugo ............................................................... 15 
A Coruña ... ..................................................... 14 
Compostela ......... ........................................... 14 
Vigo ................. ............................................... 13 
Pontevedra ................. ................................... 13 

Oclo40p 
(ciJbs de fútbol, golf, tenis, defxJ!tistas 

federa!kJs, hoteis) 
Vigo ................................................................ 18 
A Coruña ........................................................ 16 
Compostela .................................................... 12 
Pontevedra .................................................... 10 

Qirense ·························-····-· ········--····-·-· 10 
Lugo ............................................................. _. 9 

Segurlclade40p 
(de/t:lo, drogas, asasinaJos e diflxétrias prév~ 
Lugo ...................................................... ......... 34 
Ourense ......................................... ~ .............. 32 
Compostela ............................. ....................... 30 
Pontevedra ............... .................. .... .. ............. 28 
A Coruña ........................................................ 'Z7 
V93 ........................... ........ ............................. 18 

Metereoloxla 10 p 
(clllvia, humidaie, tempetalUra média) 

Ourense ............................................ ............... 7 
Pontevedra ...................................................... 6 
V93 ................................................. - ............. 5 
A Coruna ................................................... ....... 5 
Compostela ............................................ , ......... 3 
Lugo ........................................ .......... - ............ 3 

Especulación imobiliária e eleicións 
O feito de que durante 1999 os prezos do 
mercado imobiliário subiran en máis de dez 
por cento consolida a tendéncia dos últimos 
anos que fuco que o sector imobiliário se con, 
venera en valor refúxio para os investidores e 
gran mercado para a especulación, logo da in, 
certeza en que se atopa o mercado bursátil 
(cada vez máis volátil), a febleza das econo, 
mias europeas e a caida da cotización do euro. 

O que acontece no mercado imobiliário do es, 
tado espafiol indica que os especuladores, por 
unha banda, e os titulares do chamado "diñeiro 
negro", pola outra, dirixen os seus investimen, 
tos cara á ~mpra de chan, locais comerciais e 
naves industriais. A compra de pisos novas e de 
segunda mao ubica,se en segundo plano, mália 
viver un gran repunte nos últimos anos. 

O último ano viu como se produtia un re, 
quentamento do sector imobiliário. A aflora, 
ción do diñeiro negro, a babea dos tipos de 
xuro e a desviación de investimentos do mer, 
cado de renda variábel, fixeron que as tran, 
saccións imobiliárias creceran en 1999 nun 
30% sobre 1998, segundo voceiros do sector. 
Os prezos dos bens imóbeis remataron o ano 
1999 cunha suba perto do 10%. Para este 
ano, a presión especulativa está a producir 
subas máis radicais. Desde o Govemo central 
falaba,se de que a actividade da construción 
incrementará,se este ano máis do 10%. Men, 
tres o ministro Rato fala de medidas antiin, 

flacionárias, os prezos da vivenda e dos serví, 
zos racharon coa situación de inflación máis 
ou menos controlada que se mantiña até hai 
menos dun ano. 

Xa se sabe o que pasa cando os especuladores 
entran nun sector da 

lle os pasos. No caso galego, son A Coruña e 
Pontevedra as zonas máis afectadas polo in, 
cremento de prezos. Case un 30% das tran, 
saccións que se realizan nestas zonas costeiras 
corresponden a compradores dos países da 
z~ma euro, segundo refiren os voceiros do 

sector imobiliário. Isto · 
economía: soben os 
prezos, neste caso da vi, 
venda, os oficinas, o 
chan industrial, etc. A 
situación é máis perigo, 
sa porque non se trata 
dunha suba conxuntu, 
ral. A desaceleración 
da economía non fixo 
senón empezar e o 
translado dos especula, 
dores ao sector imobi, 
liário vai para tempo. 

'A 1 ·,, . «exp os1on 
indica, sen dúbida, que 
unha parte do diñeiro 
da bolsa está,se dirixin, 
do cara aos imóbeis. · 
Entre outras cousas, 
porque se trata de com, 
pras de segunda viven, 
da, feítas con claro in, 
terese de engordar o 
capital investido. 

imobiliária» incrementa 
a presión sobre o chan 

de titularidade 
municipal" 

A baixa momentánea 
dos tipos de xuro non 
se traduciu en maiores posibilidades de com, 
prar vivenda para os cidadáns, e moito menos 
agora que volven a repuntar os tipos. Os espe, 
culadores chegaron para quedarse e a inten, 
ción é manter inflados os prezos durante o 
tempo que sexa necesário. 

Xeograficamente, é o corredor mediterráneo 
o que está a sofrer maiormente os embates 
dos especuladores, con prezos de escándalo. 
As zonas costeiras do estado español seguen, 

Entrando na análise do 
que significa esta ten, 
déncia, pode,se con, 
cluir que o "boom imo, 

biliário" sinala que os investidores se prepa, 
ran para un longo periodo de baixo rendi, 
mento no sector de renda variábel e que se 
incrementa a presión sobre o chan de titula, 
ridade municipal a fin de concretar os cám, 
bios de uso. Coa cercanía dun proceso eleito, 
ral non hai que perder de vista quen apoia a 
quen e ler a letra miúda dos programas elei, 
torais daqueles candidatos que falan de refor, 
mas urbanas. A presión especulativa sobre o 
chan público non fbco máis que comezar. • 
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O Governo galego 
non participará na 
regasificadora de Ferrol 

O PP rexeitou no 
Parlamento unha iniciativa 
do BNG para o Governo 
galega entrar no capital da 
planta regasificadora de 
Ferro! que proxecta o grupo 
Toxeiro. A pretensión 
nacionalista era que a , 
Xunta seguise o mesmo 
modelo de Euskadi e 
garantir a viabilidade do 
proxecto o antes posíbel 
para que o naso país non 
caia nunha situación de 
dependéncia enerxítica. O 
PP pretendeu introducir 
unha emenda que 
minimizaba completamente 
a reivindicación e que 
unicamente demandaba un 
plano de acción para o 
desenvolvimento da planta. 
Cando os nacionalistas 
dixeron que non aceitaban 
semellante emenda, os 
populares anunciaron o seu 
voto negativo.+ 

Folga na RENFE tras 
un convénio minoritário 

Os dias 22 e 23 de 
Febreiro rexistouse unha 
folga na Rente·para que 
se abra a negociación 
para o convénio colectivo 
despois de que a 
dirección desta compañia 
asinase un acordo de 
eficácia limitada co comité 
xeral da UGT, que só ten o 
28%da 
representatividade. As 
organizacións 
convocantes, CCOO e a 
CGT, denunciaron os 
excesivos servizos 
mínimos, que recollen o 
85% dos chamados trens 
rexionais e o 100% das 
grandes liñas. Asimesmo 
os sindicatos aseguraron 
que Rente só decreta 
servizos mf nimos para as 
liñas máis rendíbeis. • 

A CIG demanda 
maior atención 
aos parados 
de longa duración 

Lago de que o Governo 
aprobase unha subvención 
de 53.01 O pesetas ao mes, 
durante dez meses, para os 
parados con cargas 
familiares que xa non 
podian obter prestacións por 
desemprego, a 
Confederación lntersindical 
Galega (CIG) manifestou o 
seu desacordo. Para a CIG, 
esta axuda é insuficiente e 
non se adecua ás 
prestacións aprobadas nos 
estados con menores 
rendas per cápita, como en 
Portugal, onde a subvención 
é de máis de 63.000 
pesetas. Outra das queixas 
da CIG reside no feito de 
que os parados sen família 
son discriminados pala nova 
normativa. Para este 
sindicato, esta med.ida é 
"eleitoral e inefectiva, 
porque só vai beneficiar 
durante un período moi 
limitado e desaparecerá 
despois".+ 
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Axentes de 
desenvolvimento 
local en Ourense, 
axentes do PP 
Os critérios de contratación 
de axentes de desenvolvi
mento local na Deputación 
de Ourense non están moi 
claros. Alomenos asi o de-
n u nc i aron os deputados -
provinciais do BNG, Tarei
xa Paz e Xosé Antón Jar
dón, que xunto ao parla
mentá.rio Alfredo Suárez 
Canal, ofereceron -unha rol
da de prensa en Ourense o 
Sábado 19 de Febreiro para 
explicar que cinco dos doce 
axentes contratados están 
ligados ao PP. 

Segundo o narrado por Ta
rebca Paz e Xosé Antón Jar
dón, un dos contratados é se
cretario local do PP de Cas
trelo de Miño; outra é sobri
ña política do vicepresidente 
da Deputación e alcalde po
pular de Arnoia, Roxélio 
Martínez lópez, outra axen
te é filla dun funcionário do 
organismo provincial e a úl
tima das enchufadas, segundo 
os nacionalistas, seria a irmá 
dun concelleiro do PP de Ri
badávia. 

Existiría unha quinta con
tratación irregular, xa que 
ainda sen aparecer no lista
qo de doce axentes de de
senvolvimento, o alcalde do 
limítrofe concello de Barba
d ás, Xosé Manuel Freire 

. Couto, admitiu que outra 
contratada é a muller do 
concelleiro de persoal de 
Otirense,- Francisco Xavier 
Rod~íguez Nóvoa. 

As irregularidades, polo tan
to, non rematan nestes cin
co mencionados, para o 
BNG, que sinala que se a 
muller do concelleiro de 
Ourense non aparece no lis
tad o proporcionado pola 
Deputación, "·pode haber 
máis axentes contratados 
irregularmente que non apa
rezan nesa documentación". 
Po.la sua parte, Suárez Canal 
comprometeuse a pedir ex
plicacións no Parlamentó á 
copsellaria-de Família, Mu
ller e Xuventude. • 

COMPROBE 
a ~ficácia -

de anunciarse en 
ANOSA TERRA 

Chame ao 986 433 830 
e solicite 
as nasas 

tarifas publicitárias 

·Festa Antitaurina o Sábado 26 de Febreiro en Vigo 

Solicitan que a lei de protección de 
. . . 1 

animais inclua as corridas de touros 
* A. ESTÉVEZ . 

Os membros da Plataforma 
Antitaurina de Vigo levan se
manas de intensa campaña 
contra a pretensión dun grupo 
de empresários de erguer un 
multiusos no que se celebra
rían corridas de touros. A rapi
da reacción xunto cos perto 
de oito milleiros de sinaturas 
recollidas fixeron recuar ao 
grupo empresarial. O mesmo 
alcalde da cidade,- o naciona
lista Lois Pérez Castrillo, xa 
sinalara a sua oposición a es
tas celebracións. De calquer 
xeito, a plataforma da un pa
so adiante e pide que se de
bata no Parlamento de Galiza 
a modificación da Leí de Pro
tección de Animais Domésti
cos e Salvaxes en catividade. 
A protección legal fai unha 
única e~cepcion coas festas 
de tauros, os encerros e de
mais espectáculos taurinos. 

Cada comunidade autónoma fai 
as excepcións na lei que consi
dera oportunas. Asi en Canarias 
legalmente están proibidas as 
corridas de touros pero si se per
miten as pelexas de galos, tradi
ciónais nesa terra. A lei catalana 
proibe expresamente que se 
abran novas prazas ou foros adi
cados ás corridas. No caso da 
lei galega, as medidas a tomar 
proiben a utilización de animais 
"en espectáculos, festas popula
res e outras actividades se isto 
lle pode ocasionar danos, sufri.
mentos ou facelos obxectos de 
tratamento antinatural". Só que
dan fara de protección as com
petición s de tiro de pombiño, 
que precisan de autorización es
pecial, e as corridas de tauros, 
que se celebran cada verán en 

-diferentes pontos do país. 

O que percuran os membros da 
coordenadora viguesa é modifi
car a lei, conseguindo pechar 
asi o terreo para as corridas de 
touros, que entenden como un 
espectáculo "no que se torturan 
e maltratan animais". Remitense 
á Unesco, que xa declarou no 
ano 1980 que a tauromaquia 
"desnaturaliza a relación entre o 
home o animal e constitue un 
desafio maior á moral, á educa
ción, á ciéncia e á cultura". 

Terreas cedidos 

Esta campaña arranca en Vigo 
onde hai meses que un grupo de 
empresarios de Córdoba, entre 
os que se atopaban os irmáns 
Lozano, promotores de corridas 
en máis de vinte prazas do Esta
do e Portugal, anunciaron a sua 
intención de erguer un multiusos 
nos terreas cedidos pola comuni
dade de montes do bairro de Ca
bra l. Tanto ao BNG como ao 
PSOE, que forman o governo 
municipal, foille solicitado pola 
coordenadora que non permiti
sen o asentamento do espectá
culo taurino na cidade. O alcalde 
Lois Pérez Castrillo e o concellei
ro de Cultura, o socialista Carlos 

Cuadrillo, de José Granyer. 

Príncipe, comprometéronse a 
que o multiusos non se utilice pa
ra os tauros. O que preocupa 
aos membros da plataforma é se 
vai existir unha formula xurídica 
que impida aos empresários ce
lebrar. as corridas. 

Para culminar a campaña de re
collida de sinaturas, organizou
se unha festa antitaurina no 
centro sócio-cultural de San Mi
guel de Oia, na estrada de Vigo 
a Baiona. A esta festa xa se 
apontaron boa parte dos grupos 
de música local, aunando esti
los como o folk e o rock, e inclu-

so incluindo o mimo de Compa
ñia 3.3.3. Alén, Dr. Cotomon
dongo, Frangos, Furtivos, Ne
nas da Revolta, Pareja de He
cho, Siniestro Total, Skacha, 
Skarnio e Soak forman o cartaz 
dun festival ao que se pode ac
ceder por cincocentas pesetas 
que custa a entrada. A festa co
me za ás nove da noite. "As difi
culdades que tivemos para ata
par un recinto de aforo medio, 
ou sexa, sobre setecentas per
soas, amasa que Vigo necesita 
máis infraestruturas que unha 
praza de tauros", din os mem
bros da Plataforma. • 

Señoritos do urbanismo 
"Os promotores imobiliários somos vítimas da especulación. Os 
paisanos que só teñen unha leiriña queren facer o negóciÓ da sua 
vida, e iso non está ben". Asi falou o promotor Miguel Font nun
ha tertúlia organizada por T elevigo ao redor do urbanismo. Font 
quixo vender a imaxe de que Vigo estaba atado de pés e mans po-

· la carestía do solo e pola pelexa constante das asociacións de vici
ños en favor do mantemento dunha estrutura razoábel nos seus 
bairros. Para este construtor, Vigo precisa rapidamente facer vi
vendas, aproveitar o boo~m de prezos e facer ricas as imobiliárias a 
conta do diñeiro negro que foxe do euro. Estes señoritos do urba
nismo, que son os primeiros en queixarse do caos co que se dese
ñou a cidade, non teñen o mínimo escrúpulo en querer cimentar 
todo o rural no nome do seu lexítimo interese de criar novas To
rrecedeiras. A Galiza está chea d~ moitos que pensan o mesmo, 
ainda que calen para eles as suas reais opinións. • 

Solicitan á Xunta 
que eVite o derrube 
dunha muralla 
en Ribadávia 

As asociacións viciñais de 
Ribadávia veñen de solicitar 
un informe técnico sobre o 
estado da muralla do Caste
lo dos Sarmiénto, cuxa cons
trución situase no século xv. 
Os restos da muralla están 
sometidos ao abandono, tal 
como puxeron de manifesto 
os organizadores da Festa 
da lstoria, que atrae a millei
ros de visitantes cada verán 
á vila do Ribeiro. Varios silla
res están fracturados e rotos 
os dinteis, polo que os 
viciños solicitan á consellaria 
de Cultura que destine unha 
partida económica para evi
tar o derrube da muralla. As 
solicitudes están canalizán
dose através do concello. • 

LeGaliza propón 
un debate sobre 
o cánnabis 
ao alcalde de Betanios 

Representantes do colecti
vo cannábico galego LeGa
liza foron recibidos o 22 de 
Febreiro polo alcalde de 
Betanzos, o socialista Ma
nuel Lagares, a quen obse
quiaron cunha semente de 
marihuana e cunha figura 
de barro de Buño. O moti
vo da entrevista está na 
nos rexistos que a cotio, e 
non só en Betanzos, pade
cen moitos mozos ao abei
ro da Lei de Seguridade Ci
dadá. Un xove, David Garri
do, denunclou a dous gar
das civis tras ser retido por 
estes o pasado 14 de 
Xaneiro. LeGaliza asegura 
que once dos 328 
asociados pertencen a esa 
blsbarra e, ademais de soli
citar do alcalde unha atltu
de máls tolerante, 
formulóulle a poslbllldade 
de organizar unhas xorna~ 
das de debate sobre o cán
nabls en Betanzos, con re· 
presentantes das forzas de 
segurldade, xurlstas, médi
cos e representantes do 
colectivo.• 

Catrocentas mil pesetas 
para a Concellaria da 
Muller de Gondomar 

Cen mil pesetas para pagar 
facturas telefónicas, cen mil 
pesetas en publicidade e 
duascentas mil pesetas para 
celebrar reunións e conferén
cias. Esta é a división do or
zamento asignado á recén 
criada Concellaria da Muller 
en Gondomar, na comarca 
do Val Miñor. António Arauxo, 
portavoz do BNG no concello, 
sinalou que o governo muni
cipal amasaba a sua falla de 
sensibilidade coa problemáti
ca da muller ao asignar unha 
cantidade ridícula a este de
partamento. Segundo o por
tavoz nacionalista, o concello 
cumpriu un ,!iero trámite.• 
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Sobre a xeografía e os apelidos 
I 

* GONZALO NAVAZA 

Coa entrada en vigor da¡ Lei 
40/1999 sobre o nome e apelidos 
e a orde dos mesmos, por inicia
tiva da Mesa pola Normalización 
Lingüística comecei estes artigos 
para responder a cuestións relati-

Nóvoa e os acentos 

Esta información é máis signifi
cativa nos apelidos toponímicos, 
sobre todo cando veñen dun no
me de lugar que non se repite. 
Coma un invisible cordón umbi
lical, o apelido vencella coa an
tiga xurisdicción da T erra de Nó
voa, veciña do Ribeiro de A via, 
todos os Nóvoa de Galicia e do 
mundo, inclu fdos o N ovoa (as í 
pronunciaban e escribían os me
dios) que conducía hai uns me
ses un h a fu rgoneta cargada de 
explo ivos en dirección a Ma
drid o Noboa que asum ía pro
tagonismos políticos no Ecuador 
fronte ás mobilizacións indíxe
na no pasado xaneiro. Non é 
difícil imaxina-los camiños que 
puideron conduci-lo sangue de
sa(s) estirpe(s) desde Abelenda 
das Penas ou Carballeda de Avía 
ata as veas do proletariado in
dustrial do País V asco ou as da 
aristocracia militar do estado 
ecuatoriano. A saída de Galicia 
do primeiro será sen dúbida cou
sa ben recente, unha xeración, 
como moito dúas. No ecuatoria
no, a grafía con B fai supor que a 
travesía oceánica non se debeu 
de producir nos últimos dous sé
culos . Un e outro perderon, ao 

vas á rest.auración dos apelidos 
galegos deturpados. Algunhas 
das consultas que me están a 
chegar obríganme a explicar que 
o noso propósito é ocupármonos 
exclusivamente das deturpa
cións, isto é, das anormalidades 
artificiais presentes nalgúns dos 

que parecer, o acento na viaxe, 
como tamén lle sucede a outros 
que se afastaron menos quilóme
tros do foco inicial ourensán. 

A forma xenuína é esdrúxula, 
Nóvoa, pois corresponde a un 
diminutivo latino NOVU LA (do 
mesmo xeito que o latin MACU
LA dá en galego mágoa), polo 
que podemos dicir que a pronun
cia grave Novoa revela certa ei
va n a transmisión do apelido, 
aínda que realmente non se trate 
dunha deturpación castelanizan
te . Pero h ai casos en que un 
cambio acentual si obedece a 
unha deturpación intencionda, 
coma nos Da Vila ou Davila ga
l~gos alterados en Dávila ou (de) 
A vila: facéndose esdrúxulo n on 
só se desgaleguizaba o apelido , 
senón q ue se pasaba a simular 
unha or ixe foránea. • 

Míguez, Miguéns 

Unha das persoas que dirixiu á 
Mesa a súa consulta pregunta se 
debe muda-lo seu Mígue z para 
Miguéns. Se o que se quere é de
purar de deturpacións castelani
zantes, o seu apelido non as pa
dece e pode deixalo como está. 
Se o que a anima é o desexo de 

nosos apelidos debidas ao some
temento da onomástica galega 
(nacida naturalm.ente en gálego) 
a unha oficialidade establecida 
en lingua castelá. 

O que non pretendemos nin dese
xamos facer aquí é un consultorio 

restaura-la for~a etimolóxica, 
abonda con tiradle o acento. Os 
achegados a Celso Emilio sabe
rán que na tradición da familia 
materna do poeta conservaban a 
acentuación aguda Miguez, co 
acento no E, e así pronunciaba 
el o seu segundo apelido . No 
cambio de Miguez para Míguez 
influíu seguramente a analoxía 
con outros patronímicos que te
ñen a mesma terminación pero 
levan o acento no I, algúns moi 
comúns (Rodríguez, Domín
guez ... ). 

Miguéns é unha variánte deste 

A CAIXA DOS 
APELIDOS 

Podedes enviar 
as vosas consultas a: 

A Mesa pola Normalización 
Lingüística, Ruado Vilar 68, 3º. 

Apdo. 247 15705 Santiago. 
T elf. 981 563 885. 

amesanl@interbook.net 
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O GAITEIRO DE BACO 
A. EIRÉ 

Este repoludo gaiteiro, de pano é ben vestido, non 
fuxe á arcádia silenciosa da viña, branco telón ao 
fondo, escapando do abouxante ruido dos tamboriles 
e bombos Premiere aporreados polos foxiños. Tam
pouco é un renegado das bandas filoescocesas que se 
recreia onanisticamente na sua gaita cun só ronco. 
Nen procura, el soiño, engañarás nenas labregas coa 
sua gaitiña. Nen abandoa a charanga marcial por 
non vestir saial sen cirolas. 

Non. Pero o noso gaiteiro tamén é un amante da tra
dición e vai fundir a fala da natureza co son da vida. 
Cando as vides están a despertar, despois de ofere
cerlle a sua garirnosa oferenda anual ao seu deus, Ba
co, necesitan dun son armonioso que Hes diga, esper-

tade; xa chegou a hora de comezar un novo ciclo! E 
deixándose levar pola sonoridade encantadoira da 
gaita, a seiva obedece á chamada eterna e os zumes 
da terra convertiranse, alá para 0 Outono, nunha co
lleita como ten que ser. 

O noso gaiteiro, coma outros seus devanceiros, desde 
tempos imemoriais percorren os campos de Ilidentci 
(a 140 kilómetros de Sofia), cando a natureza aventa 
a Primavera. E, polo visto, non lles da maos resulta
dos, pois Bulgária non só produce alguns dos mellores 
viños tintos do mundo, senón que ·Se convertiu nun 
dos principais exportadores, tanto para Europa como 
para o EEUU. Viva a gaita! Que corra a taza!. Ytva o 
gait~iro! Viva a tradición! Ouuuuhuruuuuu! • 

etimolóxico e menos aínda xene
alóxico. Os curiosos da etimolo
xía dos apelidos terán á súa dispo
sición neste ano ou no próximo o 
Diccionario dos apelidos galegos que 
se está a elaborar no seo da Uni
versidade. Nesa mesma obra, que 
se fai cada vez máis necesaria a 

apelid6~ Tanto unha coma outra 
son o resultado lexítimo galego 
do patronímico derivado de Mi
guel. A forma castelá correspon
dente é Miguélez . Os Miguélez 
que rexistra o censo de Galicia 
poderían ter orixe non galega, 
aínda que teño serias dúbidas. 

A distribución xeográfica actual 
de Miguéns permite localiza-lo 
foco principal desta variante nas 
áreas da Arousa e da península 
do Barbanza. Se a persoa que fi
xo a consulta ten raíz máis ou 
menos remota nesas comarcas, 
entón é de crer que restaura 
simbolicamente un vencello co
as orixes ao mudar para Miguéns 
o apel ido. Faise sorprendente, 
por exemplo, que no padrón da 
Pobra do Caramiñal, rodeada de 
concellos onde é común a va
riante Miguéns, teña tanta pre
sencia a forma Míguez ao tempo 
que a variante Miguéns rexistra 
números insignificantes. Aínda 
que non debemos desbocar unha 
procedencia de fóra da comarca, 
esa illa da Pobra tamén pode de
berse ao celo regularizador (en 
diferentes épocas históricas, pe
ro probablemente non moi anti
gas) da administración. Podería 
darse o caso de que un único 
funcionario , civil ou eclesiásti
co, deixase dese xeito na ono
mástica da zona a súa pegada 
anónima. 

Ou non tan anónima. O profesor 
Lema Suárez, nos seus estudios 
sobre a Terra de Soneira, ten 
identificado con nemes e apeli
dos algúns escribáns ou párrocos, 
sobre todo do século xvm, que 
ocuparon os seus esforzos en dei-

partir da entrada en vigor desta 
Lei, os interesados na cousa das 
liñaxes se cadra tamén poderan 
atopar satisfacción para a súa cu
riosidade, xa que a miúdo a eti
moloxía dos apelidos ofrece inte
resante información sobre a súa 
orixe xeográfica. • 

xar fixada por escrito en docu
mentos e en libros parroquiais a 
castelanización dos Soutos e os 
Outeiros sen deixar títere con di
tongo. 

Moitos outros apelidos presen
tan variantes xeográficas seme
llantes e cómpre lembrar que 
nesa variación reside precisa
mente parte do seu significado, 
que se vería amputado se o so
metemos a unha regularización 
uniformadora. A mesma variabi
lidade vémola noutros apelidos 
como Fontao e Fontán, Quin
tás e Quintáns, etc. Cando se 
trata de apelidos deturpados, a 
regaleguización terá que optar ás 
veces entre variantes xeográfi
cas. Un Goyanes de Lalín, poña
mos por caso, será moi posible
mente castelanización de Goiás, 
nome dunha parroquia do con
cello, pero un Goyanes de Basta
vales, en cambio, será máis ben 
castelanización de Goiáns , no
me dun lugar no mesmo conce
llo de Brión. 

Nestes casos en que hai que de
cidir entre variantes xeográficas 
dun mesmo apelido non sempre 
se debe conceder creto á : tradi
ción oral familiar no que se refi
re á orixe. As deturpacións cas
telanizantes e as alteracións des
galeguizadoras que presentan al
gúns apelidos galegos son mani
festación, como é sabido, dunha 
mentalidade emparentada cos 
chamados prexuízos diglósicos . 
A mesma mentalidade levou a 
tradición familiar de moi t os 
apelidos inequívoca e exclusiva
mente galegos a fantasear con 
orixes foráneas.• 
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A CORU M-A- -~ 
DE 

"O OUTRO LADO DA MÚSICA, A POESÍA" 
DE Emc1óNs A NosA 1'ERRA 

XOVES 24 DE FEBREIRO ÁS 20 HORAS 

NA FUNDACIÓN Luís SEOANE, CASA DA CULTURA 

"SALVADOR DE MA.DARIAGA" (DURÁN LORIGA 10, 2º) 

COA INTERVENCIÓN DA AUTORA 

LUISA VIILALTA, XUNTO CON 

CARI.os PAULO MARTÍNEZ PEREIRO E 

CESÁREO SÁNCHEZ. 



18 SOCIEDADE 
N2 923 - ANO XXIII 1zB+p!M . e * 

COMUNICACIÓN 

Scream foi unha das propostas para adolescentes que lanzou Hollywood con máis éxito. 

As propo~tas máis superficiais fracasan ao lado de produtos de máis cualidade 

-Cinema para adolescentes igual a éxito, 
unha ecuación que ~on sempre casa 
*CÉSAR LORENZO GIL 

Hai menos dun lustro, o director norteamericano Wes Craven fa
cia rexurdir ·o cinema exclusivo para adolescentes con Scream. 
O éxito deste filme, onde resucitaba o terror próprio de Venres 
13 ou Pesadelo en Elm Street, adubiándoo todo con humor e un
ha homenaxe a toda a filmografia deste tipo, significou para a in
dústria cinematográfica a apertura dun novo camiño que agoira
ba moitos benefícios. O feito de que os maiores clientes dos 
cines estean entre os 1·5 e os 32 ano$ e que estes produtos 
sexan relativamente baratos eran factores ao ·seu favor. Mais 
co tempo, e obviando que o me.rcado está regulado pola dita
dura das transnacionais estadounidenses, estase demostr~m
do que fai falla algo máis para levar os espectadores ás salas. 

A estela de Graven e do seu 
guionista preferido, Kevin Wi
lliamson, criaron filmes como 
Sei o que fixestes o último 
verán, as consecuéncias de 
Sáeam e as máis recentes The 
house of the haunted hill ou Se
cuestrando a señorita Tingle ti
veron unha causa ben concreta. 
"Os estudos de Hollywood deca
táronse de que con 20 millóns 
de dólares podian producir unha 
película que-lles garante uns be
nefícios cinco veces superio
res", afirma o crítico cinemato
gráfico. Miguel Anxo Fernández. 
"Logo de que se verificase que 
ter unha superestrela non ga- . 
rante o éxito, as produtoras pro-·. 
curan diñeiro rápido". 

Para Fernández, é óbvio que a 
indústria busque a complicidade 
dos adolescentes, que son os 
mellores clientes do cinema, pe
ro dubida de que sexan espon
xas que absorben calquera cou
sa. "A cantidade de información 
audiovisual que percibimos dia
riamente está influíndo moito 
nos consumidores de cinema, 
está formándoos e epperta o 
seu sentido crítico". E por iso 
que hai filmes que, a pesar de 
estaren deseñados case que 
científicamente para triunfaren 
entre os máis novos, sofren so
nados fracasos nas billeteiras. 
Tal e como explica Miguel Arixo 
Fernández, "a entrada para o ci
nema é moi cara e os rapaces 

pensan moito antes de ir ver un 
filme. Funciona á perfección o 
'boca-orella'. Cando un filme xa 
non está a penas en cartel aos 
quince dias, fracasou. Matouna 
a crítica que mellor funciona, o 
comentário dos coñecidos". 

Trasladando esta hipótese aoca
so do -Estado español, é certo 
que o cinema exclusivo para ado
lescentes ten tido os seus proble
mas para se garantir o éxito. Os 
dous filmes máis lucrativos foron 
dous experimentos atractivos pa
ra os novas, Airbag e Torrente, o 
brazo tonto da leí mais non é su
ficiente apostar polos gustos dos 
mozos para acertar. Con moita 
máis publicidade cás duas ante
riores e maior apoio mediático (o 
do Grupo Prisa), dous filmes fra
casaron mália pretenderen arra
sar nos cines. Morfos de risa, de 
Álex de la Iglesia e O corazón do 
guerreiro, de Daniel Monzón, pro
curaron satisfacer o público con 
estas armas. Unha buscou na es
tética dos arws 70 que os rapa
ces tiñan apreendida da imaxe 
dos seus próprios pais un re
ferente; a outra tiña nos xogos de 
rol e nos videoxogos de fantasia 
heroica o seu gancho. Ambas as 
duas foron un fiasco. 

ONGs, museus e deportes de risco, parte da oferta do centro territorial 

Pola contra, filmes como Toy 
Story 2 arrastraron ás salas a 
público de todas as idades, má
lia ser de debuxos animados. "A 
cualidade e a honestidade das 
propostas é o que leva a xente 
aos cines", opinou Fernández. 
"Claro está que se ten que bus
car a aprobación dos novas, pe
ro, por exemplo, neste trimestre, 
todos os filmes estreados teñen 
un contido que poderiamos de
nominar para adultos". 

No futuro, aparecerán máis 
produtos que indaguen nas no
vas tecnoloxias e na estética 
do videoxogo e doutras op
cións do lecer dos adolescen
tes para buscar un oco no duro 
mercado cinematográfico, mais 
parece que o rexurdimento do 
cinema, que coincidiu co ave
zamento do público á penúria 
dos multicines, segue coman
dado polos mesmos critérios 
que converteron a esta arte na 
máis popular de todas no seu 
século de vida. Tal e como 
senténcia Fernández, "non 
existe nengunha fórmula ma
xistral e só en moi poucas oca
sións obteñen notoriedade pro
dutos incapaces de emocionar 
os espectadores". + 

A TVE supera as duas horas diarias de emisións en galego 
Cun acto de apresentación no 
que participou a equipa do cen
tro territorial de TVE o 11 de Fe
b re i ro, apresentouse a nova 
programación da canle estatal 
para o país. Non só aumentan 
considerabelmente as · emisións 
de produción própria, senón que 
se diversifica a oferta con espa
zos culturais, documentais e in
cluso un espazo adicado ás 
ONGs. Octávio Rodríguez, di
rector da canle para Galíza, re
señou o esforzo da cadea por 
chegar ao milleiro de horas de 

programación própria durante 
esta ano 2000 e por aterecer 
unha oferta variada. 

Até este cámbio de programa
ción, a canle en Galiza estaba 
a emitir os telexornais diários, 
o programa Desde Galicia para 
el Mundo os Sábados, o resu
mo semanal Panorama de Ga
licia e o magazine diario de 
media hora Que serán?, elimi
nado da parrilla a finais do pa
sado ano. Agora, os telexor
nais ·do mediodia e do serán 

vense complementados por un 
espazo informativo diario pré
vio que se emite ao mediodía 
baixo o título "Galicia de cer
ca". Trátase de recoller, segun
do os responsábeis da canle, 
os temas que non teñen cabida 
no telexornal. 

Máis información nas entrevis
tas en profundidade que se van 
emitir nun programa titulado 
Claves, dirixido por David For
moso, cuxo horário estabeléce
se os Domingos de sete e me-

dia a oito da tarde. Pero arran
cad o os Luns, a novidade ta
mén ven de man de Nazaret 

· López, presentadora de Boa 
Tarde, un espazo emitido de 
Luns a Venres no serán, coas 
xa clasicas seccións neutros 
magazines de tertúlias, entre
vistas, beleza e moda. Os Do
cumentais emétense os Luns 
ás oito e media mentres que 
Solidarios en Galicia, o progra
ma adicado ás ONGs chega os 
Martes a mesma hora. Tempo 
para os mus~us do país en Pe-

24 DE FEBREIRO DE 2000 

Os directivos 
Vence, De Dios e 
Xesteira 
cesados en Faro 
de Vigo 

Faro de Vigo despediu na 
segunda feira a dous sub
directores e un redactor-xefe, 
precisamente os cargos de 
responsabilidade con máis 
anos de traballo dentro da 
redacción e os xornalistas 
máis direitamente implicados 
na información da 
actualidade do paf s. 

Os subdirectores Ánxel 
Vence Lois e Xabier Sánchez 
de Dios incorporáranse á 
redacción do diário de Vigo 
nos anos 70, como 
xornalistas en práticas. Vence 
Lois fundara despois o 
semanário Teima e Sánchez 
de Dios dirixira o fraguista 
Xomal Diário de Pontevedra, 
de vida breve, para 
regresaren ambosdous 
andando o tempo ao xomal 
conservador de Vigo. Ao se 
producir a venda da empresa 
familiar Lema-Amado
Comesaña-Vázquez, Vence e 
De Dios foran promocionados 
á subdirección polo novo 
proprietário, o Grupo Mol/, 
relacionado co PSOE. 
Xesteira Pazos fixera a parte 
principal da sua carreira no 
Faro de Vigo e tamén tora 
ascendido a redactor-xefe 
cando chegaron os novas 
danos, identificados coa 
fracción guerrista do Partido 
Socialista. 

A promoción de Vence e 
Xesteira tora interpretada 
coma un propósito da nova 
propriedade de manter unha 
porta aberta á cultura do 
país, despois do periódico 
familiar atravesar os anos da 
Transición nun estado de 
estupor reaccionário que o 
levara á beira da extinción. 
Despois dun tempo efímero 
de apertura, o xornal 
regresou ao 
conservadurismo centralista. 
O comentário diário de 
Sánchez de Dios 
identificábase coa posición 
do conselleiro Guiña Crespo 
dentro da Xunta. + 

zas mestras, que baixo a direc
ción de Lois Garcia emítase os 
Mércores. E xa chegando aos 
Xoves, é hora de Os nasos pa
vos, un percorrido pola evolu
ción das vilas galegas nos últi
mos vintecinco a nos. De cara á 
fin de semana, .. Finisterrae, os 
Venres, fai fincapé nos depor
tes que permiten o coñecemen
to do entorno. A programación 
própria cubrirá de Luns a Ven
res a franxa horaria que discu
rre entre as sete e as nove da 
noite na segunda cadea. + 
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Asasina ao voceiro socialista Fernando Buesa e ao seu escolta 

ETA conwlsiona a sociedade basca 
~ A.E. 

ETA voltou a facerse tráxica 
protagonista dunha campaña 
eleltoral ao asaslnar o 22 de 
Febreiro a Fernando Buesa, 
voceiro socialista no parla
mento de Euskadi, e ao seu 
escolta, Jorge Díez. Xa son 22 
os políticos mortos en atenta
dos de ETA, pero nas campa
ñas eleltorais os blancos fo
ron maioritáriamente socialis
tas. O producirse despois da 
trégua e de asinarse o pacto 
de Lizarra dalle a este atentan
do unhas dlmensións políticas 
que non tiñan os anteriores. 

Tanto no PNV como en EA e 
HB, a maioria dos seus dirixen
tes agardaban que ETA non 
voltase a atentar nesta campa
ña eleitoral e que, despois das 
eleicións, anunciase unha nova 
trégua. Afirmaban uns e ou
tros, consultados nas semanas 
pasadas por esta redacción, 
que non era só un desexo, se
nón que estaba baseado en 
conversas e en "sólidas análi
ses políticas". 

ET A, voltando a atentar, car
go use toda a estratéxia poi fti
ca deseñada en Lizarra, apoia
da pota maioria de EH, inclui
do o pacto de governo que 
lbarretxe deu por roto de con
tad o. Pero non foi un novo 
asasinato. A vítima escollida, 
un político socialista, voceiro 
parlamentar e anterior vicelen
dakari do Governo, asi como o 
seu escolta, un ertzaina, confí
renl le unha especial dimen
sión. Atentábase contra un po
i ftico en activo, relevante e do 
PSOE, partido que, nos últi
mos tempos, procuraba un 
desmarque da política do PP . 

Cando o 23 de Febreiro de 
1983 os Comandos Autónomos 
Anticapitalistas asasinaron, ta
mén en plena campaña eleito
ral, ao senador socialista Enri
que Casas , tanto dentro de 
ETA como de HB produciuse 
un rechazo evidente. Ambas 
organizacións talaron de "erro 
político " e de "provocación". 
Daquela voces abertza/es fala
ro n tamen de infiltrados no 
"Comandos" e de estar ao "ser
vf cio doutros intereses". 

Pero, desde hai cinco anos, 
ETA seguiu a mesma liña de 
actuación. O 19 de Abril de 
1995, en plena campaña das 
autonómicas e municipais, ETA 
atentou contra o daquelas xefe 
da oposición José Maria Aznar. 
Ao ano seguinte, cando falta
ban uns dias para comezar a 
campaña das eleicións do 3 de 
Marzo, volveu actuar por dupli
cado. O 6 de Febreiro asesina
ban en Donostia a Fernando 
Mujica e o 14 de Febreiro de 
1996, matou en Madrid a Fran
cisco Tomás y Valiente, Con
selleiro do Estado e ligado es
treitamente aos socialistas. 

Consecuéncias 
imprevisíbeis 

As repercusión públicas deste 
atentando, palas persoas que 
o sufriron, sacudiron con máis 
forza que nunca á sociedade 

basca, só comparábeis con ou
tros tres casos anteriores: o de 
Enrique Casas, o de Hipercor e 
o de Miguel Angel· Blanco. Os 
tres levaron a cámbios signifi
cativos na sociedade basca e, 
polo mesmo, no mundo abert
zale e na mesma ET A. Despois 
dos dous últimos, consumados 
por esta organización, alguns 
dos seus militantes comezaron 
a cuestionarse a estratéxia que 
seguían. 

Pero as consecuéncias sociais 
e políticas serán ainda maiores 
pola dinámica político social 
que se impuxo en Euskadi des
pois do anúncio de trégua de 
ETA, recentemente rota, e o 
seu mantemento durante 15 
meses. 

Non se pode esquecer que este 
atentado ten lugar ás poucas 
semanas de que tanto o parla
mento de Gasteiz como o ple
nário do pacto de Lizarra fixe
ran públicos dous textos coinci
dentes en grandes aspectos. 
Neles expresábanse que "nen
gunha idea ou nengun proxeto 
político ten lexitimidade para 
imporse con violéncia aos de
máis" e que a "sociedade bas
ca esixe poder construir o seu 
futuro sen violéncia, en paz e 
en libertada, respeitando a vo
luntade da maioria da socieda
de basca libre e democrática
mente expresada". 

Todo os partidos, incluida HB 
na sua última asamblea, cele
brada a semana pasada, coin
cidiron en reiterar a sua aposta 
inequívoca palas vias exclusi
vamente poi íticas e democráti
cas, avogando, unánimemente, 
pola desaparición de todas as 
accións e manifestacións de 
violéncia. Os integrantes do 
pacto de Lizarra dei~aron 
constáncia pública de que "nen 
amparan nen xustifican acción 
violenta algunha", urxindo, hai 

só 12 dias, "a todas as partes 
para determinar o curso deste 
proceso, cada cal desde a sua 
própria e diferente responsabi
lidade, a revisar as suas actitu
des e decisións". 

Polo que se ve, ET A non fixo 
ningun caso. Moi ao contrário, 
.foi máis alá na sua estratéxia. 
Conculca deste xeito os seus 
próprios documentos nos que 
avoga porque o povo de Eus
kadi se poda expresar libre
mente e se teñan en canta "os 
ditames democráticos da maio
ria". ETA, máis unha vez, im
pón a sua estratéxia. Pero non 
só ao Estado español, nen aos 
partidos españois, senón aos 
nacionalistas e, mesmo, ás-ba
ses sociais e ideolóxicas que a 
sustentan. ETA non fai caso de 
ninguén, o que non quer dicer 
que este atentando non lle vaia 
traer enormes consecuéncias 
sociais e, polo mesmo internas 
pois, segundo recoñecen des
de o mundo abertzale, non é 
tan impermeábel á sociedade 
como poda parecer. 

Se todos os sectores coinci
den, mesmo ETA, que a ·tré
gua representou un antes e un 
despois, os debates sobre a 
oportunidade ou non de voltar 
aos atentados, estaban máis 
presentes que nunca. Habia 
quen pensaba que a morte do 
coronel en Madrid o mes pasa
do era "selectivo e só un avi
so", agardando a despois do 
12-M para anunciar unha nova 
fase. Estaban errados. 

OPP 
tampouco cámbia 

O PP tampouco moveu unha 
miga a sua posición na procu
ra de saidas á situación. Máis 
unha vez segu.e utilizando elei
toralmente estes crimes (ainda 
que señan na persoa de diri
xentes socialistas). Mayor Ore-

ja, que quer aparecer como ín
timo amigo de Fernando Bue
sa, segue teimando en pedirlle 
ao PNV que abandone a sua 
ideoloxia nacionalista para fa
cer un frente comun "no que 
esteamos todos os demócra
tas xuntos e isolar social e po
liticamente aos violentos" e se
gu indo como única proposta a 
estratéxia policial. Ambas le
van fracasando máis de cua
renta anos, con ditadura e de
mocrácia. 

O PNV, pola contra, cun forte 
debate interno que está a des
gastar aos seus principais diri
xentes, sobre todo a Arzallus, 
afirma que non está disposto a 
afacerse a que siga a violéncia 
e a caer nas mesmas estraté
xias fracasadas. Mália os de
bates internos, ·Joseba Egibar 
afirma que o PNV vai seguir 
apostando por atapar unha via 
que poña fin á violéncia. "máis 
alá das condeas, moralmente 
xustas e necesárias, pero ta
mén inútiles por si soias". Egi
bar considera que, neste último 
ano e médio se deron "pasos 
moi importantes na pacifi
cación" e que "xa nada é coma 
antes ainda que aparentemen
te se poda dar a idea de que 
irnos a piar''. Por outra banda o 
voceiro peneuvista en Gasteiz, 
considera que "estamos obei
gados a dar os pasos que nos 
demanda a sociedade basca, 
non os que queren desde Ma
drid ou nos tratan de impoñer o 
PP ou nos ditan certos médios 
de comunicación". 

As eleicións do 12 de Marzo 
serán, ao fin e ao cabo, quen 
marquen moitas estratéxias 
sobre todo no PNV, PSOE 
(que poden voltar de novo a 

'entenderse), PP e, tamén a 
afonzar no debate do mundo 
abertzale. Cando a sociedade 
se sacude, abanean todos, in
cluida ETA+ 

.- . -
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Aberto o prazo 
para a regularización 
de imigrantes 

O pasado Sábado 19 de Fe
breiro publicouse no BOE un 
Real Decreto que estabelece 
o procedimento para a regula
rización dos imigrantes no Es
tado español. Poderanse aco
ller aquelas persoas de 
nacjonalidade estranxeira que 
se atopasen en España antes 
do un de Xuño de 1999, as ti
tulares de permiso de traballo 
ou residéncia nalgun momen
to dos últimos tres anos ou as 
persoas que solicitasen per
miso de residéncia nalgunha 
ocasión até o 31 de Marzo de 
2000. O prazo para a regulari
zación comeza o 21 de Marzo 
e conclue o 31 de Xullo de 
2000. No noso país a CIG pu
xo en marcha un servizo para 
axudar a todos os imigrantes 
que desexen seguir este pro
cedimento. + 

Guterres apóiase 
na direita para aprobar 
os orzamentos xerais 

A forza govemante en Portu
gal, o Partido Socialista (PS) 
de António-Guterres, conse
guiu sacar adiante os orza
mentos xerais do Estado 
deste ano grazas ao apoio 
recibido polo Partido Popu
lar (PP), fonnación direitista 
liderada por Paulo Portas, 
que se abstivo na votación 
final. A situación minoritária 
dos socialistas obrigoulle a 
Guterres a tantear o acordo 
cos grupos que fan de gon
zo no Parlamento de Lisboa. 
A abstención do PP foi aco
llida con malestar polo resto 
dos grupos políticos. Durao 
Barroso, líder dos sociald&
mócratas, acusou o 
presidente de "utilizar o seu 
posto para facer unha políti
ca de pura direita, de enga
no aos seus próprios votan
tes". O Partido Comunista e 
o Bloco de Esquerdas vota
ron en contra por terse apro
bada unha lei que lle conce
de beneficios fiscais ao 
grande capital.+ 

Francesc Antich. 

Crise no Govemo balear 

~·-

Unha declaración da conse
lleira de Meio Ambiente Mar
galida Rosselló (Els Verds) 
anunciando unha suba no 
prezo da auga por ser este 
un prezado ben nas illas, deu 
lugar a unha crise de alcance 
do Governo balear, formado 
por unha coalición de progre
sistas e nacionalistas. O pre
sidente do Governo de les 
llles Balears, Francesc 
Antich interviu rectificando a 
postura da conselleira. O que 
sucede é que o concello de 
Palma (PP) trata de provocar 
unha polémica para desgas
tar ao governo. +. 
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Aznar non .. seJre.qUixo pór ao teléfono para que non dimJ~ise 

Pimentel abre unha crise no PP que lle pedia calar por un tempo 
-0- B. LAXE 

José Maria Aznar non se· lle 
puxo · ao teléfono cando o ex 
ministro de Traballo Manuel Pi
mentel o quixo tentou chamalo 
para darlle a notícia da sua di
misión. Aznar tentaba, deste 
xeito, que Pimentel non dimi
tise. Pero o ex ministro non 
fixo caso e convocou á pren
sa para anunciarlles a nova. 

A desculpa de Manuel Pimentel 
para dimitir foi a comechura de 
Juan_.Aycart, ex director xeral de 
Migracions, pois a sua dona be
neficiouse · de, polo menos, 
2.00Ó millóns de pesetas de 
fondos para facer edicións e 
cursos relacionados co ministé
rio de Traballo e Asuntos So
ciais. Pero Pimentel xa anuncia
ra que deixaria o Ministério ao 
rematar a lexislatura. 

Os enfrontamentos de Pimentel 
con outros membros do-Gover
no e co próprio Aznar veñen, 
segundo fontes próximas ao 
próprio ministro, desde a sua 
entrada no Consello. Pero, nos 
últimos meses, o trato .recibido 
por parte de Aznar e Rato foi a 
piar.. A Le.i de Extranxeria, con
sensuada por todos os grupos 
políticos, · sofreo lago un duro 
embate por pa~te do PP e do 
Governo, contra o critéfio de Pi
mentel, que seguiu apoiandq o 
texto primixéi:iio. Ao· final, corto-. 
circuitárono para tumbalo, algo. 
que non conseguiron. 

Pimentel acudiu a receber ao seu sucesar á porta do Ministério pero a cortesia non foi reciproca polo novo titular do cargo. 

Algo semellante fixeron na cha
mada guerra das pensións e 
nas· negociacións cos sindicatos 
para pechar un acorde co FOR
CEM (Fundación para a Forma
ción Contínt.ia). Rato colleu o 
protagonismo e marcou a sua li
ña contra o ccritério de Pimen
tel. O· último encontronazo forte 

foi nos sucesos de El Ejido. Pi
mentel defende a Lei de Extran
xeri a e ponse ao lado dos de
mócratas, fronte aos seus com
p añ e iros de gabinete e parte 
que apoian as reaccións xenófo
bas do alcalde popular de El Eji
do e o presidente da deputación 
de Almeria. 

Tamén nesta matéria foi relega
do tanto el coma o seu ministé
rio e todas as negociacións fo-

ron traspasadas por Aznar ao 
ministério de Administracións 
Territoriais. 

A nova difundida pola Ser , de 
que a muller de Juan Aycart, 
amigo de Pimentel, xefe do seu 
gavinete e agora director xeral, 
estaba implicado en tráfico de 
intereses levou a Pimentel a re
accionar de imediato. Nun dia 
deulle tempo a comprobar se 
eran verdade as hegociacións. 

Feito, admitiu a sua veracidade 
e, despois, faltoulle tempo para 
anunciar a sua dimisión. 

Unha dimisión anunciada 

Aznar semella que a viña vir. 
Asi que cando Pimentel o tentou 
chamar por teléfono, média hora 
antes de convocar aos xornalis
tas para anunciárllela, o presi
dente non se lle puxo. Esta "es
tocada telefónica", enfadou ain-
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da máis a Pimentel. No seu cír
culo sevillano uns opinan que 
Aznar, enfadado pola notícia, 
mostráballe deste xeito o males
tar ao Ministro. Era como decir
lle: "en plenas eleicións vanme 
facer iso a min". Desde a Mon
cloa tratarían que Pimentel non 
recoñecese como certas as in
formacións. Négase todo como 
fixeron outros ministros con an
terioridade. Pero Pimentel non 
quixo. 

Hai outra interpretación. A de 
que Aznar, ademais de estar 
doido por unha notícia que lle 
pode arruinar a campaña eleito
ral, tentara gañar tempo para 
que Pimentel non dimitise. Asi , 
Aznar, sen enteirarse, fustraba 
o anuncio da dimisión. Pero Pi
mentel non semellaba estar pola 
labor e chamou igual á prensa, 
pedíndolle perdón por molesta
los, algo que entra dentro da 
sua persoalidade. 

Con este anúncio, Pimentel, un 
membro do Opus da nova xene
ración, que pretende predicar 
coa ética, converteuse nun trai
dor para a vella dereita. Pimen
tel non só debía calar fronte a 
unha cuasiestafa, senón negalo 
todo e enzoufarse para non per
xudicar as eleiccións. Algo ao 
que non estaba disposto, dixese 
Aznar e os seus compañeiros o 
que dixesen. Debería agardar, 
segundo a cúpula do PP, para 
despois das eleicións, cando xa 
non fose ministro nen estivese 
no cárrego para depurar respon
sabilidades e realizar unha 
aposta ética. Tiña que calar a 
tempo e por un tempo. 

Para o PP Pimentel equivocou
se de dia. Aznar queria apre
sentar na campaña, como gran
de argumento, o "nós non rou
bamos". Pimentel viña a recoñe
cer que si, que no PP tamén hai 
quen roube. Como el o descu
briu, o Sábado, cando dimitiu, 
baixouse no coche oficial e xa 
non o colleu máis. Foi en taxi 
despedirse dos sindicatos e da 
patronal que, unánimemente o 
colmaron de elóxios. 

Unha despedida moi diferente á 
que tivo lugar no Ministério. O 
seu distanciamento co PP que
dou de manifesto. O novo Minis
tro, Juan Carlos Aparício, non 
só lle pediu duas veces ao ante
cesor que non aparecese na 
sua toma de posesión, senón 
que se esqueceu de mencionalo 
no seu capítulo de agradeci
mentos. Nen unha referéncia, 
nen unha cita. Si tivo palabras 
afectuosas para o ex ministro 
Javier Arenas, ao que sucedera 
Pimentel; para o secretário xeral 
de Emprego, Juan Chozas, e 
para a secretária xeral de Asun
tos Sociais, Amália Gómez, que 
tamén abandonará o cárrego 
despois das eleiccións. 

Dase a circunstáncia de que os 
feitos polos que dimite Pimentel 
se produciron non durante o seu 
mandato, senón cando era mi
nistro Javier Arenas, agora se
cretário xeral do PP. Un xulgado 
de Valéncia tamén investiga 
irregularidades nesta etapa no 
FORCEM. leregularidades de
nunciadas polo Tribunal de Can
tas en 1998.+ 
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ORO t AGORA CO 
O R Z ARS[ NO BUS URBANQ SU 

VA TAXES PAR 

O Concetb de V1cp adopto u unha serie de medidas para que, aínda que o prez.o do 
autobús sexa de 120 pesetas, tódalas persoas que desexen desprazarse no bus urbano, 

mesmo os que non son de Vigo, o fugan a un prez.o máximo de 7 8 pesetas 
Porque ademáis, co BONO BUS NORMAL xa non é preciso expedir 

ou resenta-lo carné, polo que para poder te-lo bono bus normal 
hai que se dirixir ó estanco e m_erca-lo taco de bonos. 

Si haberá que realiza-lo trámite habitual co resto dos bonos (Pensionistas 1 e 2 
e Estudiantes), ainda que agora todos contan coa vantaxe especial de non ter data de 
aiducidade. Polo tanto, e mesmo se vostede non é usuario habitual, poderá te-10 seu bono 

bus para cando desexe utilizar este transporte sen preocuparse pola súa caducidade. 

H 0 R M 
O seu prezo é de 

A súa adquisici6n é moi sinxela, 
soamente hai que se dirixir 6 
estanco e solicita-lo taco de 
bonos. Ademáis, non é preciso 
ningún trámite previo nin 

expedir ou presenta-lo carné. 

Non caducan. Non e PredSO carne . 

Antes limitábase ós pensionistas 
con ingresos por núcleo familiar 

de 450.000 pesetas ó ano, pero agora 
o emprego deste bono bus 

esténdese a pensi6ns non 
contributivas tanto de invalidez coma 

de xubilaci6n, sen ter en contaos 
ingresos familiares . Hai que solicítalo 

en Vitrasa e é preciso presen\a-lo carné. 

NQI\ cadutlm. t · ~reCisotrrie::·, 

Para usuarios con ing'resos 
anuais por unidade familiar 
equivalentes 6 salario mínimo 
interprofesional. ' 
Hai que solicítalo en Vitrasa 
e é preciso presenta-lo carné. 

CONCELLO DE VIGO 
CONCELLERÍA DE TRÁFICO, 

SEGURIDADE E TRANSPORTE 
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Denúncian que EEUU prepara unha intervención militar co apoio de todo Occidente 

Entidades financieiras como BBVA e Banco de Santander 
paralisan o proceso de paz en Colómbia 
-0-P.C. 

O governo Aznar, empresas 
multinacionais e grupos finan
cie iros como o BBVA ou o 
Banco Santander están pre
sionando ao governo colom
biano para que se paralise o 
proceso de paz. O estado· es
pañol colabora, deste xeito·, 
no "Plano Colómbia", deseña
do polos Estados Unidos co 
beneplácito da UE, através do 
que se pretende controlar o 
país utilizando como pretexto 
a guerra contra o narcotrático. 
Asi o entenden cando menos, 
os colombianos que participa
ron na charla organizada polo 
COSAL, na que se apresenta
ba a revista "Resisténcia", ór
gano de información das 
FARC (Forzas Armadas Re
volucionárias Colombianas). 

Repsol non só é unha das em
presas que máis beneficios es
tá obtendo co seu negócio de 
crú, senón tamén unha das 
que máis "devasta, desertifica 
e erosiona a zona do Amazo
nas máis rica do mundo". Pero 
alén da sua cuestionábel activi
dade económica en terras co
lombianas tamén "paga a exér
c itos estranxeiros para que 
atenten contra os campesiños, 
os grupos indíxenas e os gru
pos guerrilleiros". 

Segundo Nanci Pérez, xorna
lista responsábel da· informa
ción da revista Resisténcia no 
estado español e Portugal, as 
suas actividades están ampa
radas polo governo Aznar. Pé
rez acusa ao presidente do go
verno de ser un dos principais 
responsábeis de paralisar o 
proceso de paz en Colómbia e 
de amparar as actividades eco
nómicas desta multinacional. 

Pero a responsabilidade de pa
ralisar o proceso de paz, como 
é óbvio, non recai exclusiva
mente en Aznar. EEUU é o prin
cipal ideólogo· do "Plano Colóm
bia" e ao seu carón atópanse o 
resto das poténcias mundiais, 
nomeadamente os paises que 
conforman a UE. 

Os intereses económicos, por 
diante dos políticos, son os que 
xustifican as actuacións que se 

, están levando a cabo no país. 
En concreto, o estadb español, 
estaría senda presionado polos 
poderosos grupos financieiros 
que constituen o BBVA e o Ban
co Santander, ademais das em
presas armamentísticas. A pró
pria Santa Bárbara teria envia
do, a princípios de Febreiro, un 
cargamento de armas para do
tar ás forzas para-militares. O 
mantimento do conflito é, xa que 
logo, fundamental, porque o fi
nal da guerra seria tamén o final 
deste gorentoso negócio. 

Guerra contra o povo · 

Nanci Pérez asegura que Co
lóm bia vive en situación de 
guerr.a permanente. Unha gue
rra do estado contra o povo 
alimentada desde os EEUU, 
non só con axudas económi-

VIClor G. Ricardo e Raul Reyes durante o inicio das conversas de pcu:, en Outubro de 1998. 

cas senón mesmo con forzas 
para-militares e dotación loxís
tica. As autoridades norteame
ricanas encadran estas axudas 
na guerra contra o narcotráfi
co. Sen embargo, a paralisa
ción do proceso de paz de
monstra que os intereses que 
se IJlOVen son completamente 
distintos. 

De feito, un dos pontos que se 
recollen na proposta elaborada 
polas FARC prevé eliminar os 
cultivos de coca e "sobre a me
sa de negociación propúxose 
iniciar un plano piloto de subs
titución de cultivos, que non 
aprobou o governo, porque non 
lles interesa". 

Do que se trata é de empregar 
a coca como pretexto para ini-

ciar unha intervención en toda 
regra e controlar o país. Co
lómbia é porta de entrada en 
América do Sul e a sua ubica
ción estratéxica, con saida aos 
océanos Atlántico e Pacífico é 
moi apatecíbel para EEUU, 
máis cando veñen de perder 
teoricamente o control sobre a 
Canle de Panamá. 

Ademais posue importantes ri
quezas naturais, en reservas 
bioenerxéticas, en flora e fauna 
e minarais. "Pero non se poden 
quedar cun país no que a gue
rrilla insurxente pretende o so
cialismo, porque eso é o que 
se pretende, unha pátria máis 
xusta, con paz e xustiza social 
e onde a corrupción non sexa 
a característica principal das 
i nstitucións". 

MA'.'\UEL AL00JSO 

Pr_imárias, primárias 

Visto en que consisten os debates entra McCain e Bush e Gore e 
Bradley na carreira para candidatarse polo Partido Republicano e o 
Demócrata en Estados Unidos, as primárias alcanzan o seu doble 
significado. Porque no caso dos republicanos a causa é quen se amo, 
sa máis brután nos seus anúncios, e quen fai a campaña máis suxa e 
con máis cambadelas. Non lle andan atrás os demócratas de talma, 
neira que Clinton nen se atreve sequer a decretar unha moratória 
federal dá pena de morte, que a cada se descubre que mata máis ino, 
centes que culpábeis. 

Primárias por prévias, e primárias por primitivas. A democrácia nor, 
teamericana, que se quer amasar como espello mundial, encubre un 
sistema particularmente perverso que non resistira un obxectivo 
exame de Direitos Humanos. Nada <liso lle preocupa aos candidatos 
que se debaten en quen compra máis vontades de compromisários 
agora, cunha apariéncia de boas maneiras na recadación de cartas 
(Bush leva 9.600 millóns de pesetas!!), para decantar despois ao 
grupo máis poderoso cunha apariéncia de sufráxio universal no que 
apenas exercen o voto un 30% dos cidadáns. + 

Pérez asegura que no cerco 
que está tendendo EEUU a 
Colómbia xoga un importante 
papel o satélite de intelixéncia 
ubicado na illa de Aruga. Des
de ali, non só está controlado 
todo o país senón tamén Vene
zuela e parte do Brazil. Ade
mais, no interior están funcio
nando os batallóns entrenados 
polos EEUU e os grupos para
militares. 

"É a política contrainsurxéncia, 
que tamén se aplicou en Nica
rágua, no Salvador ou Guate
mala", di a xornalista de Resis
téncia. Unha política que se 
basea en "asasinar á povoa
ción campesiña para atemori
zar ás masas e que non parti
cipen en política, porque un 
povo atemorizado non partici 
pa". Sen embargo, Pérez con
sidera que en Colómbia foi di
ferente, porque moita xente 
saiu "pero moita outra resíste
se e pásase ás filas da insur
xéncia, que na vez de reducir
se foi medrando". 

Diante desta situación, as 
FARC apelan á solidariedade 
internacional para que se dea 
a coñecer o conflito e se des
minta a suposta loita contra o 
narcotráfico, porque "está meti
do dentro da política colombia
na, nas institucións, fináncia ás 
forzas armadas, aos grupos 
paramilitares e, de feíto, descu
brí use recentemente que un 
dos formadores estadouniden
ses estaba traficando con co
ca", sinala Nanci Pérez. Ade
mais, sendo os EEUU e os pai
ses da UE os principais consu
midores de estupefacientes, te
rian que pór en marcha verda
deiras políticas que frearan a 
demanda, "pero iso non o fan 
porque non interesa".+ 
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As FARC é o Governo 
colombiano negócian 
sen haber un alto o fogo 

Unha xira por Europa dos prin
cipais dirixentes da Forzas Ar
madas Revolucionárias de Co
lómbia está a permitir un ache
gamento entre esta organiza
ción e os dirixentes do país la
tino-americano, o que poderia 
propiciar un acordo de paz. Na 
xira europea tamén participan 
membros do Govemo colom
biano e é precisamente a co
municación entre as forzas en
frentadas o que está permitin
do un achegamento. Agora, 
uns e outros amósanse 
dispostos a estabelecer un 
modelo poi ítico baseado en 
acordos que permitan a pacifi
cación. Por outra banda, mália 
que non hai alto o fogo, ambas 
partes xa están imersas nun 
proceso negociador.+ 

Os nacionalistas corsos 
aceitan un estaMo 
de autonomia 

A maioria dos grupos arma
dos que operan en Córcega 
expresaron através dos seus 
brazos políticos a sua dis~ 
sición a negociar un estaMo 
de autonomía no marco do 
Estado francés que non su
poña un primeiro paso para 
a lndependéncia desa nación 
mediterránea. ISO si, o 
proxecto terá que 
contemplar unha ampla au
tonomia política e 
previamente haberia de con
vocarse un referendo enb'e a 
cidadanla corsa. A 
autonomla seria total en pla
neamento económico, 
desenvoMmento rexional, 
meio ambiente, educación e 
cultura.+ 

Kofi Annan, Secretário Xeral da ONU. 

As eleicións 
en Timor pendentes 
da volta dos refuxiados 

O regreso de 110.000 refuxia
dos terá que ser o primeiro pa· 
so para que no ano 2001 se 
produzan as primeiras 
eleicións democráticas en Ti
mor Leste despois da sua in
dependéncia. A ONU será a 
institución encarregada da su 
organización e xa denunciou 
inseguridade coa que operar 
os seus membros nos camp< 
mentos de refuxiados que ha 
en lndonésia.-Oeste xeito, e~ 
país volve a condicionar o fu 
ro da ex colónia portuguesa, 
xa que nas suas mans está 1 

regreso dos refuxiados. Por 
outra banda, o secretário xe1 
da ONU, Kofi Annan declare 
que Austrália foi a peza cha' 
para a solución do conflito. E 
queceu dicer que Austrália t 
mén foi un dos principais ali; 
dos de lndonésia durante a 
tadura de Suharto. + 
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Unha rectificación 
ao artigo 
'N ós que podemos 
morder, rimos' 
Ao relermos o artigo-opinión 
"Nós que podemos morder, ri
mos. Carta aberta á Fundación 
Castelao" (ANT, 17-11-2000, pp. 
34-35) un amigo fainos notar 
que o antepenúltimo parágrafo 
cobra un sentido que nós orixi
nalmente non lle quixemos ou
torgar e que por afectarás duas 
persoas ás que se menciona, 
obríganos a unha rectificación e 
a unha desculpa. Xa enviei ás 
miñas desculpas persoais aos 
dous membros da Fundación 
Castelao e agora paso a expor 
a rectificación. 

O texto publicado di textualmen
te: "Non gastamos de ver a per
soas que te-
rnos por tra -
balfadoras e 
discretas, co
mo Núñez 
Seixas ou 
A velino Pousa 
Ante/o, xustifi
caren en pú
blico e priva
do as intromi
sión s oportu
nistas dos an
tigos capata
ces do terror. 

Do que pare
ce deducirse 
que tanto Nú
ñez Seixas 
como Pousa 
Antelo, xustifi
can proposita
d amente ás 
actuacións de 
Fraga . Esa 
non era a no-

Pretendiamos 
destacar que 
Manuel Fraga, 
pormoi 
presidente da 
Xunta que sexa, 
hoxe,non 
deberla 
participar nese 
tipo de actos, 
cando menos 
senquehaxa 
unha protesta 
xeral. 

sa intención. Nós non eremos 
que o Presidente da Fundación 
nen o secretário estean a xusti
ficar a Fraga conscientemente. 

O que pretendiamos destacar é 
que deberia estar claro que Ma
nuel Fraga, por moi presidente 
da Xunta que sexa, hoxe, non 
deberia participar nese tipo de 
actos, cando menos sen que ha
xa unha protesta xeral. Que non 
deberia ser convidado pola Fun
dación Castelao, ou que a funda
ción encargada de velar polo no
ma obra e memória de Castelao 
no~ deberia convidar ao que foi 
un dos seus censores. Por iso é 
que nos resultaba francamente 
triste ver a persoas como as de
vanditas, ás que nós ternos por 
discretas e traballadoras, fican 
mesturadas nestas leas que des
graciadamente facilitan a Fraga 
o ambiente de lexitimidade do 
que el por el próprio carece. 

E rectificado o contido desa fra
se reitero ás desculpas a Aveli
no Pousa Antelo e Xosé Manuel 
Núñez Seixas ficando á sua dis
posición para calquer outra rec
tificación, pública ou privada 
que consideren oportuna.• 

ERNESTO V ÁZQUEZ SouzA 

Rueiro azul 
Nun número recente de A Nosa 
Terra falabades nun artigo dos 
nomes das ruas de Ponteareas. 

ANOSATERRA 

Suso Sanmartin 

o rt~o A rJE~H~ 
ºº · évJ'lQ 1 LE i ))E . 

Eu coñezo unha cidade bastan
te importante, galega, governa
da por un alcalde ''teoricame~te 
socialista" e que no seu rue1ro 
aparecen nomes como "General 
Sanjurjo", "División Azul", "Primo 
de Rivera", "General Mola" ... 
Para que continuar. Sabedes de 
qué cidade falo? Eu coido que 
ten maior releváncia que o 
asunto de Ponteareas. • 

SEVERINO FDEZ. GONZÁLEZ 
enxebre@wanadoo.es 

Conclusión e adeus 
Ante a surpresiva resposta do 
profesor T aibo ás nosas valora
cións, vemo-nos abrigados a fa
cer de novo unha série de pon
tualizacións que esperamos re
maten con esta mini-polémica: 

1 i;i_ Nós entendemos como dia
triba un ataque persoal sen ar
gumentos co obxectivo de des
cual ificar a alguén que non é 
simpático. Tentamos, hai dou~ 
números de ANT, dar unha opi
nión sobre as posicións de Tai
bo a respeito dos conflitos en 
Europa do Leste. Sen ser espe
cialistas no tema, eremos que 
ternos información suficiente e 
direito para opinar. Non somos 
especialistas nos temas de Eu
ropa do Leste nen fixemos unha 
edición crftica da bibliografía de 
Taibo. Cremes que limos, tanto 
a Taibo como a outros autores 
con opinións ben distintas, para 
ter unha opinión formada e po
der manifestala. Sentimos, por 
outra banda, non ter estado 
nunca en Saraxevo, pero as no
sas limitadas capacidades eco
nómicas (un simples estudante 
de 19 anos e un parado-estu
dante ocasional) non nolo per-

. miten como a outros. Non esti
vemos na Alemaña nazi nen no 
Chile de Pinochet e, ainda asi, 
poderiamos opinar, ou non? 

2º· Por certo, á conferéncia che
gamos con retraso porque asis
timos a outro acto na aula que 
está ao carón, contándonos en
tre os organizadores. Contado, 
deixamos unha gravadora, pero 
non nos sexa demagogo, por
que non talamos na carta de na
da que non discutísemos con 
vostede e tampouco focaliza
mos a atención no conflito de 

ES'l~tJ.X~Í~.{A, 
t¡L E:Ti'bo , 
f>iNo cJ-/eT, 
fiME~EL, #' ·' 

,,,¿QvE 5EM 
O f>fl.Ó~MO ~ 

Chechénia, tema da conferén
cia. Simplemente lle fixemos un 
par de perguntas: tamén lle re
coñecemos que cambiou de opi
nión, xa que o livro de Collon 
deixou de ser "unha merda", 
que foi o que recebemos por to
da resposta. Tentaremos acadar 
a sua análise do devandito livrb 
a ver se afonda no concepto de 
"merda". 

3º- Por suposto que non somos 
"fans" de Milosevic. Pero para 
apartheid o 
que pratica o 
imperialismo 
sobre a imen- At , 
sa maioria da revese a 
povoación dos 
países do Les
te, ao que nos 
gostaria que 
lle adicara, un 
especialista 
como vostede, 
algo máis de 
tempo para 
coñecelo, co
mo bons estu
d antes, máis 
polo miudo. 
Decatou-se de 
que en nen-

manteren 
público que de 
polftica 
internacional 
nosmeiosdo 
sistema se pode 
"escreber o que 
sequeira"? 

gun dos pontos da sua resposta 
entra a fondo na cuestión? 

4º- E, xa que contesta, poderia 
responder a todo. Decatou-se 
de que non reitera a sua afirma
ción de que durante a guerra de 
Xugoslávia as posicións m~i~ri
tárias na prensa eran contrarias 
á OTAN? Decatou-se de que 
non-fala do porqué da sua cons
tante aparición nos meios? Atré
vese a manter en público que 
de política internacional nos 
meios do sistema se pode "es
creber o que se queira"? 

5º- O cuarto ponto da misiva de 
Taibo é, cando menos, enigmáti
co. Collon non manifesta incom
prensión polos problemas na
cionais, senón que explica cómo 
o imperialismo xoga a dividir es
tados cando convén aos seus in
tereses de rapina. De feito, no li
miar menciona a opresión de Ei
re polos ingleses ou de Euskal 
Herria polos estados español e 
francés. O que acontece nestas 
nacións, asi como na Galiza, é 
que xa ternos McDonald's abon
do, co que non necesitamos di
reito de autodeterminación. De 
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calquer xeito, eremos que o que 
máis lle incomoda do livro de 
Collon é a sua denú.ncia 

· per' sistente e detallada do papel 
determinante das poténcias oci
dentais (cos seus enganos e 
perversidadés) nos conflitos do 
Leste; é dicer, que vai á raiz do 
problema: algo que vostede se 
garda moito de recalcar. 

6º- Máis que todólogos, nós 
considerámonos interesados 
polo que pasa no mundo. O na
so alcance comunicativo é tanto 
como unha cartiña en ANT. Son 
especialistas como vostede os 
que están en posesión da ver
dade, que difunden constante
mente nos meios, e respostan 
até á mínima crítica nunha sec
ción de cartas dun semanário. 
En canto ao modo en que obte
mos información, non vemos 
por qué ternos que revelar as 
nasas fontes, por suposto non 
tan poderosas como as su as.• 
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XosÉ EMILIO VICENTE •• 
MANEL PARDO 

Ante tudo, 
muita calma 
Esta nota ten un ponto de "abri
gada'~· ou sexa, non teria lugar 
de non ser porque nós somos 
deses "alguns colectivos da Ga
liza" -dos que Manel Pardo e 
X.E. Vicente confesan-se sim
patizantes (Aldea Glo~al, ANT~ 
nº 921)- "que eren situar-se a 
esquerda dos demais con ache
g as coma estas", sendo a 
"achega" referencial Carlos Tai
bo, profesor de Ciéncia Política 
e director do programa de estu
dos rusos do Instituto de Socio
loxia da Universidade Autóno
ma de Madrid, invitado repetida
mente polas nosas organiza
cións para expor as suas análi
ses sobre a intervención impe
rialista da OTAN e as masacres 
en Cosova, sobre a intervención 
rusa en Chechénia ... 
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Como bons anfitrións gabamo- 1 
nos dos nosos invitados e non po- 1 
demos menos que sair ao paso, 1 
non de discusións sobre as suas 1 
ideas ou análises mais si desas I 
sesudas elucubracións que. adxu- I 
dican ao personal unha función 
( 'T aibo é un especialista en dividir 1 
a esquerda cos argumentos sola- 1 
pados do imperialismo"), unha I 
suspeita ("tampouco explica o I 
porqué da sua constante apari-

~Uh~ 
e .za &;/d ekl-~ 

7.AA~ 

Pero cantos 
ministros do Opus 
Dei, ten Aznar? Con 
Pimentel rebaixado 
de servizo, un menos. 
Da banda da Obra, 
din o mesmo que no 
ano 65, cando 
estaban no governo 
de Franco: 
"f armamos parte do 
mesmo conxunto, 
certo, pero metemos 
os goles a título 
individual": 

Dous escritores 
recuperados nos 50, 
despois das purgas 
franquistas contra o 
galega: Eduardo 
Montamoro e José 
Diesque. lsto é o que 
Manuel Halpern, 
redactor do Jornal de 
Letras de Lisboa, pc;m 
en boca de Carlos 
Casares nunha 
entrevista. Casares 
retírese, obviamente, 
a Eduardo Blanco
Amor e a Rafael 
Dieste. O Eixo 
Atlántico, ben, 
grácias. 

Os manifestantes 
de Mitrovica erguen a 
bandeira coa águia 
de duas cabezas do 
império Austro-

CURRA, 41. SAN ADRIAN DE COBRES (VILABOA) 

Horario de inverno: 
De Xoves a Domingo de 19 a 24· horas. 
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e a norteamericana. 
Berran Comunistas 
tora! (retírense á 
povoación sérbia, que 
leva en Cosovo tanto 
tempo coma os 
topónimos, todos . 
sérbios). Outtá voz: 
"Solana, máis· 
bombas"! 

O Conselleiro de 
Cultura e Turismo, 
Xesus Pérez Varela, 
ten un obxectivo: 
estabilizar a cifra 
anual de turistas en 
tres millóns. Só Port 
Aventura, o parque 
de atraccións de 
Tarragona supera os 
tres millóns de 
visitantes anuais. 
Entre eses turistas, 
moi poucos son 
emigrantes de 
vacacións. 

Alfredo Conde, aos 
seus 55, agoira o que 
será do seu neme" de 
escritor nas librarias, 
dentro doutros 
cincuenta: 
"Sobrevivirei como 
escritor, pero non 
como autor que 
aparece na TV. Son 
un escritor sério, 
chamado de culto ou 

1 de prestíxio pela 
xíria literária". 

Cuíña explicara . 
hai quince dias na 
prensa que un 
construtor mafioso 
saira por pernas do 
seu despacho de 
conselleiro. No 
.Parlamento, Super
Cuíña retalla que se 
limitou a .sinalarlle a 
porta coa vista 
máxica. Se cadra o 

1 visitante levaba algo 
: de kriptonit~ no 
1 peto. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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.... 

Non é só o Zafir. 
Moitos armadores 
abandeiran de 
comenéncia para 
recortar nóminas. Os 
italianos tamén. Hai 
quince anos, na 
ponte dun mercante 
habia sempre catre 
persoas. Agora, os 
relevos de garda 
f anse coa ponte 
valeira.+ 
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ción nos meios'') ... , para descali-
ficar as suas opinións. Quen nos 
dera muitos Carlos Taibo dispos-
tos a explicar o que pensan, mes-
mo contra a própria comodidade! .. 

E xa talando do que acorre en 
Chechénia -que foi do que falou 
Carlos Taibo o 
pasado 31 de 
Xaneiro en 
Compostela Falando do que convidado por 
un dos colecti- ocorreen 
vos que asina- Chechénia: é mas esta nota 
(por certo, no quizais unha 
único acto pú-
blico sobre o escura 
asunto cele- operación da 
brado na cida-
de ao longo OTAN? acaso da 
desta última CIA? da chilena 
intervención Dina, tal vez? do militar rusa)-: 
é quizais unha CESIO? ... da 
escura opera- policia ción da 
OTAN? acaso autonómica? 
da CIA? da 
chilena Dina, 
tal vez? do 
CESIO? ... da 
policía autonómica? En que mar 
de dúvidas sucumbimos, confe-
sos simpatizantes!+ 

COMITÉS DE SOLIDARIEDADE 
DE GALIZA-COSAL. 

ASEMBLEA NACIONJ\L 
ANTIMILITARISTA ANA
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ñez a poesia española, e agora 
compráceme ollar que as xenera
cións máis novas tamén o coñe
cen pois eu teño dous sobriños 
de_ seis e dous anos (Antia e Mi
guel) que non durmen até escoi
tar a canción do "Cuco" de Suso. 

Non había un 
festival na Ga-
1 iza solidário 
ou popular 
que non con
tara coa pre
séncia solidá
ria e xenerosa 
de Suso Vaa
monde, ainda 
sabendo que 
isa puidera 
traerlle atran
cos como o 
cárcere, mul
tas ou deste
rro. Era a pri
meira persoa 
en quen se 
pensaba para 
calquer acto 
solidário na 
nasa terra. As 
voces da Gali
za xa non vol
tar án ser tan 
ceibes e as 
cancións pro-

Compráceme 
ollar que as 
xeneracións 
máisnovas 
taméno 
coñecen.Eu 
teñodous 
sobriños de seis 
edousanos 
(Antia e Miguel) 
que non durmen 
até escoitar a 
canción do 
"Cuco" de Suso. 

testa xa non serán o mesmo sen 
Suso e alá, entre Marzo e Abril, 
cando baixe o Cuco un pouco 
máis vello e triste subirase ao al
to dun carballo, e ollando cara o 
ceo adicaralle o seu primeiro 
canto ao seu amigo Suso.• 

ANTON ROEL VILLANUEVA 
(VIGO) 

A Suso Vaamonde 
Meu bon e querido amigo, amigo 
dos viciños de Merza, de todos 
os galegas, non sei se escolleria 
o mellar momento para escribir
che estas letras, pois estos dias 
andas mudando de morada, ain
da asi espero que teñas tempo 
de lela, entereime o Mércores 
pala mañanciña, non esperaba 
esta decisión tua tan repentina, 
pois hai escasos dias falo conti
go e non me dixeches nada, o 
que sei é para onde vas ir, has 
estar ben, ali toparás con bons 
amigos como Celso Emílio, Fole, 
Uxio ... todos eles, ao igual que 
ti, galegas dos pés á cabeza; se 
cabe lamentar que agora vas es
tar un pouco máis lonxe e disfru
taremos menos da tua presenza 
física, pero o teu recordo vai per
durar por sempre, sobar de todo 
naqueles que coma min nos 
axudaches a resolver un montón 
de desputas, pero do que estou 
seguro é de que a tua grande 
desputa non era tal, pois leva
bas razón, e quera darche as 
grazas por facer que hoxe en día 
poidamos dicer máis alto que 
somos galegas, xa é hora de er
guer a tua voz aos catro ventas, 
tes que estar orgulloso da tua 
traxectória e de seguro que para 
as vindeiras xeracións serás 
sempre un exemplo, o modelo a 
seguir, pola tua resisténcia tan 
digna e honrosa para cos opre
sores, uns opresores que non 
foron quen de faceren que troca
ses de ideas, Suso, ten por se
guro que calquer galega que bo
te un vistazo á tua vida estará 
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orgulloso de ti e asimesmo esta
rache agradecido polo que fixe
ches polos galegas e sabor de 
todo pala tua pátria, Galiza. 

En Merza, ?arróquia pala que 
tanto fixeches, seguimos a tra
ballar arreo, non coma outros, 
para conse-
guir acadar o 
obxectivo que 
nos marca-
mos e que ti Para as 
compartiches vindeiras 

xeracións serás 
sempreun 
exemplo,o 
modelo a seguir, 
polatua 
resisténcia tan 
digna e honrosa 
paracos 

con nós; a re
tirad a da liña 
de alta ten
sión de enriba 
das nasas vi
vend as. Co
mo xa sabe
rás ese dia 
irnos facer un
h a grande 
festa para ce
le b ralo, e es
pero que co
mo nos pro- opresores. 
metiches non 
faltes, pois la-
go do teu 
compromiso 
coa nosa causa, ese dia has 
estar nun lugar privilexiado para 
disfrutar do acontecimento, ao 
igual que Uxio, e de paso apro
veito para decirche que po
dedes vir xuntos, pois como 
ides ser viciños, ... se queredes. 

O home que 
cantaba ao cuco 

Loitador 

Despídome xa, non che tiro 
máis tempo, pero non quera re
matar esta carta sen lembrar a 
todo o mundo, que cando quei
ran un exemplo de gaJego e per
soa de ben, que miren para ti; 
grazas por todo o que fixeches 
por nós, e até a próxima.• 

A Suso V aamonde. lnesquecible 

Cando chegue a primavera nos 
nasos montes e agrame o ama
relo da trol dos toxos e mimosas 
dándolle cor á supremacia do 
verde, será cando escoitemos 
palas corredoiras o cantar do 
vello cuco anunciando a chega
da da primavera na Galiza. 

La muerte no es más que un momentito de tristeza 
y no vale la pena tomársela en serio 

Sen embargo neste ano voltará 
un pouco triste porque o home 
que os cantaba e popularizou 
nas cidades onde os nenas non 
teñen o pracer_ de velo e escoita
lo xa non está entre nós, esmo
receu Suso Vaamonde. Voltará o 
Cuco, voltarán máis primaveras, 
mais xa nunca será o mesmo. 

Hai toda unha xeneración de ga
legas que ·1oitamos palas liberda
des e a normalización do naso 
idioma ao carón das cancións de 
Suso Vaamode, e coñecimos aos 
nasos mellares poetas grácias a 

_ que el musicalizou e popularizou 
a poesia ao igual que Paco lbá-

Din, 
que morreches. 
Unha mañfde Febreiro 
na que a terra voltou chorar. 

Din, 
que morreches. Pero non o creo. 
Máis ben, 
f ócheste, só un anaquiño, 
a sementar sorrisos noutros mundos 
con esa túa guitarra, 

_ obreira ... solidaria ... inseparable. 

Din, 
que morreches. 
Que sorrín aqueles 

* 
Anxo Laz Garcia 

Concelleiro do BNG en Marin. 
Os teus compañeiros non te esquecen. 

BNG 

SAN DINO 

que non gostaban das túas verbas claras. 
E como pode ser? 
sihoxe, 
soa unha gaita, desfai torróns un labrego 
e saen as dornas ó mar. 

Eles. Din, 
que morreches. 
Agora que se funde 
outro barco cargado de irmáns. 
Pero non é certo 
NON. 
Mentras siga sorrindo un neno 
mentras quede unha egua ceibe 
e esta Galiza que tanto amaches e te amou 
continúe espertando cada día. 
Mentras algúns, coma min, 
sexan SOLIDARIOS coa rúa disputa . 

FELIN ROMERO 
(MOSENDE) 

GREGÓRIO MONTILLA FDEZ. 
(MERZA) 

está aberta ás vasas 
colaboracións, débense incluir 

o nome e apelidos. 

Agora tamén pode dirixir 

os envios para esta sección 

polo correo electrónico: 

info@anosaterra.com 

Os textos non deben exceder 
as 45 llñas. 

Envios a: 
A ALDEA GLOBAl 

ANOSA TERRA 
Apart. 1.371 36200 Vigo 

ou através do Fax: 
(986) 22 31 01 

Anxo Laz Garcia 

Concelleiro do BNG en Marin. 
Os teus compañeiros non te esquecen. 
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A Hemeroteca Nacional non dá chegado 
Vários organismos dispersan esforzos co horizonte da Cidade-da Cultura 

* XA l"ij CARBALLA I 
A falla dunha grande Hemero
teca Nacional que agrupe, pa
ra investigadores e público xe
r al , os enormes fondos de 
prensa e revistas que produce 
e almacena o país, iniciativas 
dispares seguen catalcgando, 
microfilmando e dixitalizando 
materiais sen unha direción 
comun. Cando menos o Cen
tro Superior Bibliográfico ten 
medio millón de imaxes prestas 
a porse en Internet e na Auto
estrada Galega de Información. 

Consello da Cultura Galega, 
Arquivo da Emigración, Centro 
Superior Bibliográfico, Centro 
Ramón Piñeiro e as distintas fü, 
bliotecas da rede da Xunta e 
doutros institucións, traballan 
sen un patrón unificado no la, 
bor de arquivar e pór en comun 
os fondos hemerográficos (pren, 
sa e revistas) acorde aos novos 
soportes tecnolóxicos e a facili, 
dade de consulta. 

O xefe do Servkio do Libro e 
Bibliotecas da Conselleria de 
Cultura, Xosé Daniel Buján, ex, 
plica que o Labor realizado polo 
"Centro Superior Bibliográfico 
de Galicia", ten consistido na 
dixitalización dos fondos de 
prensa antiga das Bibliotecas 
que forman parte da Rede da 
Xunta. Segundo infonnou "le, 
vamos medio millón de imaxes 
dixitalizadas que están senda 
cargadas no servidor da Autoes, 
erada galega de Información". 
Daquela tratariase de estabele, 
cer unha orte de Hemeroteca 
Virtual, ou sexa que a consulta 
ó e faria atravé das pantallas 

do ordenad r, ben en centros 
e nectado a e ta autoe erada 
infi rmática ou n no mái len, 
to camiño da actual lntem t. 

O avanzado é a lgo, porque a 
promesa inicial de Fraga cando 
chegou hai dez anos á Xunta era 
a construcción dun ha Hemero, 
teca N acion al galega. Calquer 
invest igado r o u usuário sabe 
que a con sul ta dun fo ndo de 
prensa e revistas deseas caracte, 
rfs ticas precisa algo má is que 
unha instalación virtual, ainda 
que esta sexa un avance -en bo, 
as condicións de recepción
respeito a outros sistemas que 
esixen preséncia física -o mi; 
crofilme, os orixinais,, pero in, 
suficinte para o que debe ser 
unha Hemeroteca Real. 

Fondos imensos, pouca 
coordenación 

Desde hai moitos anos, antes de 
que se fale da dixitilización co; 
mo estándar de almacenaxe e 
consulta, vense cismando na ne, 
cesidade de pór en comun os 
fondos esparexidos. Con efeito 
coleccións de xornais funda, 
mentais para o devir do país 
neste ·século e no pasado, seguen 
tendo que facer pasear ao cicla, 
dán por múltiples cidades de 

* EL c ·ATÓN 
COMPOSTELANO. 

DISCURSO PRELIMINAR. 

Recti aputl nos locum ttntt error , ubi publiciu 
f11crus tst. Scncc. Ep. 1i3. 

N Ad3 puede ser mas lisonjero, ni mas 
itorioso ' quien disfrutando de la paz. del re
tiro repasa cscrupulosamcn~ por Ja memori3t 
los desvaríos de su vida pasad , para refor
marse en todo con el estudio de la vtrdad, 
que el manifestar á todo el Mundo los escollos ~n 
que nuestra fragilidad ~e bate miscrabltmcnte to
dos los días. Pero l será posible , que no h:. vi~ndct 
quien hable mal de mi v1ya , hora á u~rbar 
mi sosiego, siendo el juguete de las visitas y 
concurrencias, y cxciund~ bullas y disputas 
enl.re unos que me alaben, y <)tros que me 
desprecien t. Sin deseos ni temores, y á cubierto 

/ 

No ano que se cumpren o segundo centenário da saída da Catón Compostelano, o 
país continua sen ter unha grande Hemeroteca Nocional 

Galiza e o estranxeiro (Madrid, 
La Habana, Buenos Aires, .. . ). 
A idea suxerida en múltiples 
ocasións desde estas mesmas pá, 
xinas consistía en pór a disposi, 
ción da escasa decena de biblia; 
tecas de referéncia, un microfil, 
mado comun de todo o material 
esparexido, sen que os orixinais 
tivesen que abandoar as biblio, 
tecas e centros actualmente de, 
positários. Só unha decisión po, 
lf ti ca, consensuada pero ben co; 
orden ada, poderia levar a cabo 
esta iniciat iva , pero en certo 
senso alguns bibliotecários con, 
sultados entenden que foi unha 
década case perdida. 

"Pasar microfilmes e microfichas 
a soporte dixital é doado coas 

técnicas actuais, pero cando se 
fixo o microfilmado -nomea, 
dameni:e coa empresa CEMI, 
GA, preferiuse aforrar e agora 
h ai que volver empezar. A ra, 
zón? Metéronse vinte páxinas de 
xornal por microficha, e agora a 
calidade que dá é mínima e hai 
que volver a comezar". Pésie a 
esa limitación -que non é xeral
t raballo de microfilmación está 
avanzado en moitos casos. A fü, 
blioteca da Universidade de 
Santiago ten a sua colección de 
diários de épocas contemporá, 
neas e una boa colección de diá, 
rios de fins do XIX e primeiro 
tércio do XX microfilmados ou 
en microficha e actualmente 
traballa na dixitalización co 
Centro Superior Bibliográfico. 

••••....•.••.•..•.••....•........•................................ . . . / 

: O Album Literário e 

o académico de número 

O Álbum Literário. Revista Se, 
manal de Literatura, Ciéncias y 
Artes, editada entre 1888 e 
1891, baixo a dirección de Lu, 
ciano Cid Hermida, é un se, 
manário fundamental para os 

• escudos da literatura do país. 
: A mellor colección desta pu, 
: blicación fundamental estaba 
: depositada na Biblioteca da 
: Deputación de Ourense até 
: Febreiro de 1997. N ese ano . 

pediuna prestada un membro :o 
numerário da Real Academia : 
e avogado, sen que nese perio-- : 
do de xa catro anos puidese : 
ser t ecuperado pola entidade ~ 
proprietária. A obra non está 
microfilmada nen dixitalizada 
e é unha mostra da fraxilidade 
do sistema hemerográfico ga, 
lego, suxeito ao capricho de 
coleccionistas e a outros ava; 
tares escuras e de desleixo. • . .......... ......................................................... 

Outro exemplo pode ser a fü, 
blioteca da Deputación de Ou, 
rense que co seu xornal estrela, 
La Zarpa -é a úriiea colección 
completa- traballan con micro; 
fichas e están actualmente pro, · 

- curando unha dixitalización 
acorde á mellor técnica. 

Porén o traballo do Centro Su, 
perior Bibliográfico -que se lo, 
caliza nunhas instalacións com, 
postelanas provisórias, ao pé do 
Parlamento, pero sen acceso ao 
público- consiste na concentra, 
ción dos fondos dixitalizados a 
partir dos fondos de prensa e re, 
vistas das Bibliotecas Públicas 
de Pontevedra, Lugo e Universi, 
dade de Compostela e tamén 
dos centos de microfilmes do 
Arquivo Galega da Emigración 
instalado no Consello da Cultu, 
ra Galega. A maioria das máis 
de 50 publicacións aqui residen, 
ciadas foron mjcrofilmadas en 
Buenos Aires ou La Habana. 

Pola sua banda no Consello de 
Cultura están a facer unha base 
de dados de todas as cabeceiras 
feítas en Galiza, até chegar a un 
fondo aproximado de 3 .500 re, 
xistos e estudan a reali-zación 
dunhas xornadas de dixitaliza, 
ción, para que se estabeleza un, 
ha norma comun técnica que 
non malbarate os investimentos 
realizados (técnicas de compre, 
sión de dados, níveis de resolu, 
ción, soportes a utilizar,. .. ). 

Outro organismo que ten a sua 
própria política de recuperación 
é o Centro Ramón Piñeiro. Nes, 
te caso unha equipa ten dixitali, 
zado na Habana algunhas publi, 
cacións e editado en papel un 
número limitado de cópias que 
perm iten ser consultadas con 
grande comodidade nas princi, 
pais bibliotecas do país. Suevia 
ou Galicia Gráfica son algunha 
deseas publicacións, que rompen 
en parte co critério suntuário 
dalgunhas edicións facsimilares 
desde Centro e van máis á utili, 
dade social e dos investigadores. 

Anque alguns xornais diárfos 
como La Voz de Galicia teñen 
traballado intensamente na di, 
xitalización dos seus fondos, a 
maioria deles ainda está a estu, 
dar a maneira e os investimen, 
tos necesários. En todo caso per, 
tencen ao ámbito privado e pre, 
cisariase que unha Hemeroteca 
como a que se pretende para a 
faraónica Cidade da Cultura, fo, 
se adquirindo fondos físicos das 
edicións actuais e non quedase 
na simples. virtualidade. Dos 
meios históricos a- maior urxén, 
cia córrena xornais como El 
Pueblo Gallego, o diário de Por, 
tela Valladares incautado manu 
militari por Franco, e que malvi, 
ve entre o Museu de Ponteve, 
dra, a Biblioteca Pública da 
mesma cidade, a Universidade 
de Santiago e sobretodo a colee, 
ción do concello de Vigo que 
segue estando nunhas lamentá, 
beis condicións de consulta e 
conservación. • 

-Os bigó-tés dé 
Zappa 

. J RAMIRO FONTE 

~bo confesar que en cuestión de 
urinarios, sempre preferín a cunea de 
water de Franz Zappa á fonte de Mar; 
cel Duchamp. Alguén pensará que 
me vou adentrar xa en disquisicións 
sobre a vangarda, pero non é de todo 
así. Refírome, sinxelamente, a que 
eu fun dos moitos que cheguei a ter o 
fumoso póster do grande músico e 
guitarrista californiano na parede 
dunha habitación. Sentado nunca 
cunea de water (bigote que o caracte; 
rizaba, guedellas negras) o rostro de 
Zappa compuña unha imaxe contra, 
cultural. O certo é que, en cuestión 
de bigotes, tamén prefiro os de Franz 
Zappa ós que Duchamp pintou sobre 
unha reproducción da Gioconda. 
Desde aqueles veráns da miña adoles, 
cencia, nos que escoitabamos a Zap; 
pa coma tolos (nunca mellor dito 
porque Zappa é un auténtico fende, 
testas) sempre lle tiven devoción, e 
esta non deveceu co paso do tempo. 
Durante uns meses, deume por repa; 
sar a súa música (agora que xa sei que 
non pode romperme a cabeza como 
as cuestións teóricas de Duchamp xa 
non lla rompen a ninguén) con certa 
atención, pasando dun disco a outro, · 
dun tema a outro e atrevéndome cos 
máis difíciles. Sigo sen entender 
cómo puido chegar a ser un músico 
de culto semellante exterminador. 
Quizais foi porque el era, como aque, 
la fotografía, unha das imaxes contra, 
culturais dunha época. Os guitarrei; 

·ros, ademais, admiraban a súa rapidez 
no mastro da guitarra e o medio cen, 
to de pedais que empregaba nos con; 
certos. 

~ucos artistas do noso tempo (e 
isto vale tamén para os escritores ou 
os da plástica) conseguiron levar a 
parodia a un terrego tan lúcido, peri; 
goso e difícil coma o californiano. 
Zappa dalle a volea ás cancións e ós 
xéneros como se fosen uñha luva nas 
súas . .mans mestras. Se isto é así é 
porque é un grande virtuoso, un 
grande instrumentista, unha mente 
dona dunha portentosa imaxinación 
musical. A grande ruptura que pro; 
claman tantísimas obras eu enxérgoa 
en Zappa, quizais porque para derru; 
bar hai que saber construir. A paro, 
dia en arte é sempre o máis difícil. 
Para ela requírese o maior virtuosis; 
mo. Os teóricos lectores dos teóricos 
da literatura como Bajtin ou Genet 
deberían ternos falado algo de Zap; 
pa. Os zappas de terceria rexional 
que un ten visto campar, e aínda 
cainparán, por Galicia, deberían ter 
a decencia de caI1tar con voz grosa. 

¿ 6.. que vén todo isto?; ¿por qué 
me poño a buscar agora entre os · 
meus recordos a pare9e dun cuarto 
{fío no que un dfa tiven aquel pó.5~er 
de Zappa? Pois porque leo nun xornal 
que os lituanos de Vilna decidiron 
ocupar unha desas peñas que tiñan 
baleiras, desque baixaran de alí 6s he; 
roes de bronce do comunismo, coa 
cabeza de Zappa, e porque cando an; 
do por Hammersmith dou en lembrar 
que aquí, no Odeon, el gravou en di; 
recto o memorable Sheik Yerbouty. E 
porque recreo agora no meu maxín as 
notas, sempre paródicas, sempre im, 
posibles, do Hot Rats. Ratos 
Quentes. Haberíamos de falar tamén 
da irreverencia das súas letras pero se 
fose así, eu debería cambiar tódalas . 
regras desee xénero de retagarda: a 
columna de tema cultural. Fetiches 
que poden convivir: a camareira de 
Manet e Franz Zappa, sentado na 
cunea do water.• 
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• Festa da caricatura na Bienal de Ourense 

Nove exposicións están incluí, 
das na V Bienal da Caricatura de 
Ourense, que se inaugura odia 1 
de Marzo, permaneeendo 'aberra 
até o dia 15. No Museu Munici, 
pal pódese ver unha selección 
de obra feita entre 1998 e o 
2000 dos caricaturistas galegas, 
como Miguelanxo Prado, Carlos 
Quessada,-Xaquin Marin,_ Xosé 
Lois, Femando Ruibal, Suso 
Sanmartin, Pepe Carreiro e Gy, 
gue, entre outros. Os respons9,, 
beis da Bienal consideran que 
esta mostra dá unha panoramica 
dos estilos e enfoques da carica, 
tura do país. Especial cabida fe, 
ñen na Bienal ·os caricaturistas 
noveis, que concorren ao 
concurso prévio e que expoñen 
as suas obras na Casa da Xuven, 
tude. Ali estarán Xacobo 

· Femández, Roberto Losada, Xan 
Carlos Abraldes, David 
Quinteiro, Alberte Rodríguez 
Guitián e Afonso Vicente, en, 
tre outros. No apartado que xa 
habitualmente se adica á carica, 
tura da outra beira do Miño, ex, 
ponse "Caricaturas por Timor", 
unha mostra a cargo de Humar, 
graf e de Lisboa e o Sindicato de 
Jomalistas de Portugal. De Por, 

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

• Estrea 
enNarón 
de Criaturas 
de Vidal Bolaño 
Roberto Vidal Bolaño -acude ao 
mito de Prometeo, o primeiro 
criador de vida artificial, para 
poñer en pé Criaturas, de Tea, 
tro do Aquí, a sua última mon, 
taxe que se estrea o Venres 25 
de Febreiro en Narón. O ,-~-
autor, director e actor bebeu de 
Mary Shelley para escreber un 
texto dramático co que gañou 
o Prémio Eixo Atlántico corres, 
pondente ao pasado ano. A lei, 
tura da sección de sucesos dos 
xomais ou mesmo os 
noticiários da televisión descu, 
bren a esas criaturas que se 
achegan á realidade antes de 
despedirse definitivamente de, 
la cara.o illamento. A peza está 
interpretada por Miguel Vare, 
la, Belén Constela, Roberto 
Vidal Bolaño e Rubén Ruibal. 
Humor, ironia e sarcasmo para 
un texto que reinterpreta o mi, 
to do mosntruoso da 
realidade.+ 

• Arteixo 
arranca co ano 
de Murguia 
O dia 25 de Febreiro no canee, 
llo de .8:,rteixo, vila natal de 
Marwel Murgliia, inaugurase 
unha exposición adicada a sua 
figura, que canta con documen, 
tos e materiais que completan 
un percorrido pola vida e obra 
do homenaxeado no vindeiro 
Diadas Letras. O mesmo dia 
apreséntase no Centro Cívico 

tugal tamén chega ao clube da 
terceíra idade de Caixa Galicia 1 

"O humor nao tem idade", unha 
mostra colectiva adicada aos ve, 

'Xosé Cuíña visto por Xacobo Femánclez 5e1TGno. Orixinal a cor. 

1

. Cultural unha edición facsimi, 
lar, a cargo da concelleria de 
Cultura, de Edicións Xerais e da 
Real Academia Galega-institu, 
ción da que foi primeiro presi, 
dente-, do libro "Galicia" de 
Murguia.+ 

• Fantasporto 
cumpre 
vinte anos 
Promover o cinema fantástico 
é o obxetivo que se marcou 
desde os seus inícios o Fantas, 
porto que este ano celebra a 
sua vixésirna edición e que 
abriu as portas o pasado 18 de 
Febreiro para pechalas o 
vindeiro 7 de Marzo. O 
Coliseu e o Rivoli acollen as 
proxeccións e as sesións mara, 
tonianas indicadas para os 
adeptos ao cinema de terror e 
fantástico. Dezanove filmes 
concorten este ano aos 
prémios da sección oficial, 
sendo Grande Bretaña e Portu, 
gal os estados que máis fi.tas 

aportan no apartado de curta, 
metraxes, con catro películas 
cada un. Na sección de vídeo, 
clips, son trinta e nove produ, 
cións as que participan, men, 
tres que once filmes foron es, 
colmados para o prémio á me, 
llor fita europea. Para o grande 
público, a sección que se apre, 
senta máis apetitosa é a 
Premiere e Panorama, na que se 
exiben as trinta e seis películas 
que rolan polo circuíto comer, 
cial e que son na sua maioria 
procedentes dos. Estados Uni, 
dos. Tamén comemora o festi, 
val o seu cumpreanos cunha 

· retrospectiva que recolle 
algunhas das fitas roáis premia, 
das. Duas personalidades 
dispares, Luis Buñuel e David 
Bowie, teñen sendos apartados 
monográficos neste Fanstaspor, 
to. De Buñuel, adernais doutras 
cinco fitas, exibirase Las Hur~ 
des por prirneira vez en Portu, 
gal, mentres que o especial 
"David Bowie" inclue a estrea 
de Exhuming Mr. Rice, a rnáis 
recente aparición do cantante 
na pantalla grande, ademais da 
proxección doutras fitas como 
Absolute Beginners e Basquiat. • 

A Buñuel (na fato con García Márquez, Velo e Seanne Ruccr), adícanle un ciclo no Porto. 

llos. E ainda hai máis, unha ex,_ 
posición histórica sobre Maria, 
no Miguel, un modernista gale, 
go que cultivou a caricatura en 
prensa a cabalo entre os séculas 
XIX e XX. Raul Arias, que publi, 
ca habftualmente en El Mundo, 
é o autor convidado desta 
edición e expón no Museu Mu, 
nicipal. A última obra de Siro 
López serverá para comemorar 
os trinta anos na profisión, asi 
como a colección de T onás Ve, 
ga "Caricatros & Retraturas" 
oferece personaxes característi, 
cos da vida local ourensá. Por 
último, e na Casa da Xuventu, 
de, os humoristas descreben aos 
escritores através das 
caricaturas. Máis de vinte debu, 
xantes retratan con virtudes e 
defectos aos literatos do século 
XX. Máis actividades, 
proxeccións de curtametraxes 
de debuxos animados e unha 
charla de Siro López sobre "Cas, 
telao humorista". Ademais, os 
dias 11 e 12 de Marzo celébrase 
no Centro Cultural Edificio Si, 
meón a festa da caricatura, con 
debuxantes galegas e portugue, 
ses que traballarán cara ao 
público.+ 

•Exitosa xira 
de Berrogüetto 
naAlemaña 
''Nonhai entradas" foi o cartaz 
que pendurou na billeteira de 
vários dos concertos realizados 
por Berrogüetto na sua xira por 
Alemaña, apoiando a 
reedición do disco Viaxe por 
Urticaria neste páis. Críticas 
favorábeis que apontaban ao 
concerto dos vigueses comq o 
mellor acto cultural da semana 
e a petición reiterada de bises 
por parte do público 
acompañaron as actuacións do 
grupo en Nurenberg, Munich, 
Bonn, Bremen, Freiburg, 
Offenburg, Hamburgo, Berlín, 
Darmstadt e Plauen, este 
último celebrado o 18 de 
Febreiro.• 

•Rematan 
as obras 
do Museu Emilia 
Pardo Bazán 
Segundo se informou na-última 
reunion da Real Académia 
Galega, as obras de 
reacondicionamento para o 
Museu Emilia Pardo Bazán da 

·Coruña xa están rematadas. 
Incluen a reparación de cadros, 
móbeis e obxectos persoais, 
obras que se realizaron cunha 
subvención da Depuración da 
Coruña. A institución 
provincial tamén subvenciona 
o novo proxecto museográfico 
con oito millóns de pesetas e . 
está previsto que se poda 
visitar o museu da escritora a 
partir do Outono deste ano.• 

A NOSA TERRA , 

•Encontro 
de escritores de 
expresión ibérica 
en Póvoa 
de Varzim 
Rematou o Domingo 20 de fe, 
breiro o 1 Encontro de Escritores 
d ~Expressao Ibérica, que reuniu 
en Póvoa de Varzim a autores 
en língua galega, bable, 
catalán, c~stelán e portugués . 
Converter o encontro "nun fo, 
ro de intercámbio e debate de 
ideas reunindo autores, críticos 
e públicos ao redor dos libros e 
da literatura", é a finalidade 
dun encontro, promovido pala 
Cámara Municipal de Póvoa 
de Varzim, e no que participa, 
ron vintecinco e critores. De 
Galiza acudiron Xosé M 
Álvarez Cáccamo e Miguel 
Anxo Femán Vello. Outro do 
obxectivos da xuntanza pa a 
pola "inclusión de Portugal no 
roteiro de encontr 
internacionais, divulgando e 
promovendo as novas correnJ 
tes da escrita".• 

• Recoñecimento 
,, . 

ao mUSlCO 

Xosé Paz 
en Pontedeume 
O Sábado 26 de Febreiro os 
membros da Real Acadérnia 
Galega de Belas Artes entregan 
en Pontedeume a Medalla de 
Ouro "Marcial del Adalid" a 
Xosé Paz Femández. A 
corporación municipal tamén 
acude a este acto de 
recoñecimento do investigador 
e director da Coral Polifónica 
Eumesa.+ 

•Animación 
en Compostela e 
obradoiro de TV 
na Coruña 
A escritura de guións adaptados 
á televisión é .unha das final ida, 
des que percura o obradoiro in, 
tensivo de 1V Mooies que se 
inaugurou o 23 de Febreiro na 
Faculdade de Socioloxia da Co
ruña. Está organizado por Costa 
Oeste Producións, o Grupo Voz, 
Continental, MPXA e a TVG. 
Hai dezanove guionistas 
seleccionados para desenvolver 
proxectos reais durante o obra, 
doiro, no que un dos expertos en 
impartir matéria é Robert 
Lovenheim, criador de séries Pª' 
ra televisión norteamericana. 
Por outra parte, en Compostela, 
o dia 22 de Febreiro inaugurouse 
Bren Entertaiment, unha empresa 
de animación auspiciada por 
Xúlio Femández, presidente de 
Filmax, pero coa colaboración 
de empresas galegas como Xis. 
Ali, cun conceito de 
distribución global, como sina, 
lou Femández, realizaranse 
séries de animación como Goo, 
mer ou El Capitán Trueno.+ 



ANOSA TERRA 

Golfiño, 
un 

acontecimento 
Título: Golfii'ío. 

Autor:W AA. 
Edita: Xerais. 

Desde as liñas que nestas páxinas 
escrebemos, tratamos de oferecer 
unha visión crítica da actualidade 
no mundo literário galego. Posi
belmente sexa este o único ámbito 
que non cesa de xerar boas novas, 
sempre a custa de ímprobos, xene
rosos e mal pagados esforzos edito
riais que sobreviven como poden, 
definitivamente abandonados por 
unha administración autónoma 
que non demostra a menor e roáis 
pequena preocupación i;x>r afona
lalos e darlles pulo, o seu é o silén
cio, o desprew, as cambadelas, a 
inércia ignominiosa, erá porque 
cada novo éxito desta nosa litera
tura é unha sonora labazada no 
i.mpasíbel rostro da sua ineficácia, 
do seu desdén, da sua má concién
cia. Pois ternos oucra boa para os 
mediocres, para os odiadores da li
berdade, para o uplantadores. 
Que rabeen, que hai outro soño 
que e fixo realidade. Chárnase 
Golfiño e leva un ubtftulo que di: 
'revista mensual para pintos, ma
ragotas, gol.fiños, golfiñas e ourras 
especies coma ti". Porque é unha 
revista para os roáis cativ95. Non, 
non é ó unha revista. E moito 
roáis. É unha das meirandes con
tribucións á normalización da lín
gua galega, especialmente pouco 
dotada do recursos e instrumen
to preciso -a Xunra (o PP) es
mérase no tema- para facer fronte 
á apropiación indebida que a lín
gua inva ora -o casrelán- está 
perpetrand amparada n cinismo 
instituci nal. P r fin tem algo 

o 'otTLlº 

que contrarreste a penosa educa
ción infantil -á outra tampouco 
lle vai nada ben, pero o caso da 
preescolar, salvo rarísimas e hon
rosas excepcións, é sangrante e fla
grante e clama ao ceo- a que te
ñen condenados aos nasos cativos. 
Posto na balanza ainda é moi i;x>u
co para podemos equilibrar, que o 
peso de estas publicacións en cas
telán é moi elevado, pero é algo 
noso e é algo grande. 

É algo grande e non só por mili
táncia. Por certo que a militáncia 
adquire agora importáncia decisi
va, porque só ela garantirá a con
tinu idade, o éxito, de empresas 
como estas, coas que debe ser es
pecialmente coidadosa, garimosa, 
fiel, porque representa moito tan
to para os nasos filias de hoxe co
mo para os fillos de mañá. Non 
nos cega a emoción da oportuni
dade. Miguel Vázquez Freire diri
xe un elenco de artistas da palav
ra e da imaxe que oferece moitas 
garantías, dada a sua probada e 
contrastada calidade á hora de 
criar e ilustrar histórias. Véxase; 
Xaquin Marin, Marilar Aleixan
dre, Fran Bueno, Pepe Carreiro, 
Fausto, Beatriz Prado, Evaristo 
Pereira, Gloria Sánchez, P. Otero 
uPeixe", Norberto Fernández, 
Manuel Vicente, Marcos Costo
ya, Xavier Docampo, Xosé Co
bas, Xosé António Neira, Noemi 
López, Carlos Amil, Manuel Crá
neo, Abraldes, Algarabia, Nacho 
Horras, Lázaro Enrfquez, Luís 

c;;(OS e;(e,fO.~fe,S 

Fran Alonso 
Iluscraci6ns: Enjamio 
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Otero, Ferreiro e Miguelanxo 
Prado. Hai quilates, hai calidade. 
Particularmente, achamos a faltar 
a Xosé Lois, nome senlleiro cada 
vez que se trate de tiras cómicas e 
tamén de histórias, sempre lem
braremos á SabeUña. 

E non son catro follas, xa está ben 
de termos que alimentamos só de 
suplementos -longa vida teñan, 
tarnén eles. Esta publicación tam
pouco semella que vaia ser algo 
ocasional (dependerá da militán
cia, xa o dixemos) pero ten toda a 
pinta de ser un proxecto longa
mente acariñado, mimado, que se 
puxo a andar de forma séria para 
non ser flor de un dia. Visualmen
te resulta moi atractiva e nada mo
nótona cun deseño editorial coida
do e maquetación tarnén atractiva, 
con historietas diversas (na sua 
concepción, na estética, no conti
do que poden aglutinar un abano 
de leitores grande, con concursos, 
xogos, correo, posibilidade de par
ticipar como reporteiros e mesmo 
facer perguntas ás personaxes, 
axenda, co-
mentários de 
cinema, vídeo, 
banda deseña
da, de intemet 
e tarnén un ál
bum de cro
mos (o tema, 
neste caso as 
Olimpiadas, 
xa é o de me
nos) para estar 
ben completi
ño, para que 
non quede na
da. Un fito, un 

A militáncia 
adquire 
agora 
importáncia 
decisiva, 
porque só ela 
garantirá a 
continuidad e, 
o éxito, 
de empresas 

emblema máis como ista 
para a socieda-
de galega. Xa 
está ai, agora a 
responsabili-
dade é nosa, toda nosa, que de nós 
depende a sua vida, coidemos de el 
como coidamos dos nosos cativos 

por que é coino eles, recén nado, 
inocente, puro, que este xoguete 
ten vida e seica a vida está protexi
da por unha chea de leis e cousas 
así que seica debemos acatar por
que seica as fixeron homes (sem
pre homes!) que saben moito, e 
moito máis do que lles interesa a 
eles que nós saibamos pero sabe
mos que a eles non lles interesa 
que estas cousas duren porque só 
son boas para nós. Agora toca vol
ver ser nenos, unha sorte irnensa, 
non hai mellor futuro, coidémolo, 
ensinémoslles aos cativos como 
desfrutar. É preciso moito amor pa
ra facer cousas como Golfiño, e ta
mén para volver ser neno. 

E non habemos, nen debemos, re
matar estas liñas sen unha afec
tuosa e sentida lembranza para As 
roladas (aquel proxecto que aló 
polo 1922 botaba a andar Ramón 
Cabanillas e que despois, no 1978 
recolleria o Movemento Coope
rativo de Escota Popular Galega 
nunha segunda anda~a) e para 
Vagalume, proxecto da editorial 
Galaxia que se iniciou no 197 5 e 
durou tres anos, particularmente 
para a extinta Frente Comixario e 
todos aqúeles que se preocupan de 
dar alimento aos soños dos máis 
novos. E~ pois que o Golfiño su
pón un acontecirnento de enorme 
interese para a sociedade galega e 
tamén unha proba de lume que 
medirá o alcance e grao da sua au
toestima desde a capacidade que 
demostre para manter iniciativas 
a.si, de inalculábel valor pola ine
xisténcia dourras empresas actuais 
semellantes para cubrir un valeiro 
moi negro no panorama lierário 
que se corresponde con unha eiva 
coa que tantos medramos, e que 
hai que evitar, como sexa, que se 
volva endémica, sexamos cons
cientes do que nos xogamos e ac
tuemos en consecuéncia. • 

XOSÉ M. EIRÉ 
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canta de libros 

Frankenstein, 
os medos misteriosos 
Aparece en galego o libro de Mary 
Shelley Frankenstein ou o moderno 
Prometeo, unha das máis 
populares novelas 
de terror, baseada 
no mito do home co
mo criador de vida. 
Faino na colección 
"Costa Oeste" de Ga
laxia cunha tradución 
de Femando Tato 
Plaza. Mary Shelley 
publicou esta novela 
cando só contaba vin
teun anos; escrebéraa 
nunha noite en Xenebra, cando xunto 
ao seu home, pasaba uns dias con Lord 
Byron. "Cada un de nós há de escreber 
unha história de pantasmas", convidou 
o escritor. Shelley era filia dunha das 
pioneiras na reivindicación dos direi
tos da muller, Marie Wollstonecraft.+ 

Poesía de 
Xosé Mª Castroviejo 
Manuel Mourelle de Lema encarrégase 
da edición de Poesia de Xosé Maria 
Castroviejo, nacido en Compostela no 
ano 1909 e finado en Tirán hai dezase-
te anos, quen exerceu 
de poeta, xomalista - -----i 

J ... ...,..~ 
e profesor universi- poEsíA 
tário. Escrebeu Cas- -~-:""'--
troviejo tres poemá.- -----~-.. -
rios, o último deles, 
en 1964, en galego 
babeo o título Tempo 
de ourono e outros po
emas. Reseña Moure
lle de Lema as dificul
dades para adscribir a 
Castroviejo nunha escola poética e su
bliña o seu achegamento á temática 
social. En Ediciós do Castro. t 

A utopía 
de Preescolar na Casa 
Preescolar na Casa. Unha utopía rea
lizable explica como existen experién
cias educativas que pasan do plano do 
imaxinário ao plano do real. Neste vo
lume, que edita Cáritas de Lugo e que 
coordenan Sara Paz e Cecilia M" Ar
mesto, o leitor comprende en que con
siste este programa de educación 
infantil e familiar, 
que xa cumpriu 
vintetrés anos des
de a sua posta en 
marcha e que se 
ocupa, non só de 
formar aos nenos na 
etapa anterior á es-
co la, senón na de 
orientar aos pais co
mo principais educa
dores. As emisións 
regulares de Preescolar 
na Casa na TVG contribuiron a que o 
programa sexa unha experiéncia única 
no ámbito da educación e da normali
zación lingüística.+ 

Solla, entre Marine 
Bos Aires 
A Depuración de Pontevedra edita 
Solla. Serie románica, µn volume que 
nos achega á pintura máis recente 
dun artista nacido en Marin pero que 
ven desenvolven
do o seu traballo 
en Bos Aires 'des
de os anos sesen
ta. Ademais das 
reproducións dos 
seus cadros realiza
dos a partires de 
1978, cando se dei
xa arrastrar no len
zo pQlo seu apaixo
amento polo Romá
nico, o volume in
clue comentários críticos e reflexións 
do mesmo pintor. t 
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Ü COQdeL 

Xo! 
A voz que para as bestas 

Número 38. Xaneiro de 2000. Prezo 200 pta. 

Dirixe: X.A. Suárez. 
Edita: Can sen dono. 

A marte do humorista gráfico Xosé Maria 
Pérez Forxán centra a maioria do espácio 
desta publicación. Na homenaxe a este 
veterán debuxante participan as sinaturas 

habituais. 
As in ando 
como For
xán ou Ma- · 
ese Pérez, o 
humorista 
corufiés 
volve,ocu
par várias 
páxinas 
deste xor
nal infor
mal, onde 
se recrian 
moitas 
das suas 
princi-

pais viñetas. Ao seu carón, 
Manuel Veiga, Pepe Carreiro, Kiko Ne
ves, Xosé Cid Cabido, Suso Sanmartin, 
Nacho Hortas e Alfonso Álvarez Cácca
mo, entre outros, volven rirse da actuali
dade co mesmo xesto iconoclasta de sem
pre. t 

Q ·Correo da UNESCO 
A voz que para as bestas 

Xaneire de 2000. Prezo 550 pta. 

Edita: Organizacións das Nacións Unidas. 

Os conflitos bélicos vividos despois da 
Segunda Guerra Mundial son analisados 
neste número, someténdoos á reflexión 
das suas causas e as consecuéncias para os 

cidadáns dos 
países que os 
padeceron. Os 
casos 
guatemalteco, 
sulafricano, 
chileno, 
checheno, 
camboxano, 
ruandés e 
bósnio ocu
pan unhasé
rie de arti
gas que que~ 
ren darlle 

luz á "memória 
do horror". Ethirajan Anbarasan critica 
nun artigo a prática de castigos corporais 
en Kénia; Jasmina Sopova .explica como 
se viviron en todas as culturas festas da 
chegada do 2000, mália que en moitos 
países non coincide esta data cristiá co 
ano do seu próprio calendário. No capítu
lo de entrevista, ·a-protagonista é a acti
vista keniana a prol da democrácia e do 
respecto á natureza Wangari Muta. t 

Escaramuza 
Revista teatral da Galiza 

Número 6. Decembro de 1999. De balde. 

Coordena: Celso Parada. 

Neste número repásase a actualidade 
teatral da Galiza no último trimestre. 
Xerardo Dasairas dedícalle un artigo ao 

teatro do poder e 
mailo poder 
do teatro. Xe~ 
sus Pisón es
cribe dous re
latos e unha 
reflexión so
bre a civili
zación e a 
yioléncfa. 
que sempre 
leva ap_are
llada. 
Finalmen
te, a revis
ta inclue 

un completo programa teatral para 
toda a Galiza onde se incluen as repre
sentacións dos máis importantes grupos 
dramáticos do país.+ · 

Amando· 

Ossorio, 
criador 
dos zombis 
sen ollas 

Titulo: Amando Ossorio. Un ¡;alego fantástico. 
Autoi:es:Ignacio Benedeti, Rafael Calvo e 
Xosé Zapata. 
Edita: Universidade da Coruña. 

Se un se conecta á rede e busca 
a Amando de Ossorio sairanlle 
máis de cuarenta referéncias a 
este nome; o dun director e 
guionista da Coruña que, nal
gunhas enciclopédias dan por 
morto, e, sen embargo vive en 
Madrid despois de que "o cine
ma o abandoara". Ignacio Bene
deti non descubriu a Ossorio na 
rede, senon nun Festival de Ci
nema de Terror e Ciencia Fic
cion que se celebraba en Escó
cia até o ano 1995. Ah asistiu á 
proxección de O búque Maldito, 
unha produción asinada por Os
sorio, ainda que estivera dobra
da ao alemán con subtítulos -en 
inglés. Posteriormente, no ano 
199 7, o ciclo de terror e ciéncia 
ficción que organiza a Universi
dade da Coruña rendeu home
naxe ao cineasta, nacido nesta 
cidade en 1918 e criador dos 
zombis sen ollos. 

Agora Benedeti, Rafael Calvo e 
Xosé Zapata oferecen un traba
llo, "Amando de Ossorio. Un 
galego. fantástico", que se apre
sentou no CGAI estes dias, no 
que achegan aos leitores á vida 
dun mozo que naceu frente do 
cinema Paris, na rua Real. Ali . 
fíxose ·afeizoado ao cinema mu
do, que nas salas do Paris, so
brevivia ao sonoro. T amén ali 
pudo ver Drácula, con Bela Lu
gosi, e Frankestein, con Boris 
Karloff. A vida real era moito 
máis prosaica e en Madrid tivo 
que empregarse no Banco de 
Credito Oficial. De calquer xei
to, tivo tempo para realizar as 
curtametraxes El misterio de la 
Endemoniada e El último Carna
val no ano 1942. 

Xa é un coñecido. Urbano Lu
gris, Laxeiro, Mariano Tudela 
ou Álvaro Cebreiro son alguns 
dos personaxes dos que se rodea 
na volta á Coruña. Pero pouco 
acouga na sua cidade. Volta a 
Madrid e interven en novos 
guións, os de Bajo el Cielo de Es
paña, Cabaret ou El Ejercito 
Blanco. De -case todo.s, renega 
posteriormente por seren m¡mi
pulados polo director. O seu xei
to de darse a coñecer nas tertú
lias do Café Gijón é pagando· 
unhas moedas ao camareiro para 
que berre "Armando de Oss0rio, 
ao teléfono". Aos tres dias, to
dos no Gijón sabian, alomenos, 
o ·nome do coruñés. Vai ser a 
sua primeira longametraxe, Ban
dera Negra, producida en 1956, 
a que lle traia os problemas coa 
censura. O réxime entendíao 
como un alegato contra a pena 
de marte, o cal afastou a fita das 

axudas oficiais. A rodaxe foi se
miclandestina. "Toda a equipa 
viaxaba en taxi", lembra Ososo
rio. E, finalmente, non se puido 
ex~bir. Só no ano 1958 chegou á 
competición internacional de fi
tas experimentais en Bélxica. 

Ossorio deulle a todo, ao "espa
guetti western", con La tumba 
del pistolero, ou á españolada, 
con Escuela de enf ermera.s e La 
nifu del patio. Estas experiencias 
levárono directamente ao terror, 
a un terror que T erence Fisher e 
Roger Corman amosaron nos 
cincuenta 
que podia fa-
cerse con ca
tro pesos e 
uns cantos 
botes de salsa 
de tomate. 
Paul Naschy 
e Ainando 
Ossorio fixe
ron o próprio 
nos sesenta e 
setenta no 
Estado, con
verténdose, 
ademais, en 
expertos en 
gravar duas 
escenas de 
cada: unha 
para a censu-
ra franquista 
e outra para a 

Despediuse 
do xénero 
con Serpiente 
de mar, que 
consta nos 
arquivos do 
Minsitério 
de Cultura 
babeo o 
epígrafe 
Galiza 
monstros 
mariños. 

distribución internacional. Para 
o coruñés, o experimento "terro
rífico" comezou con Malenka, la 
sobrina del vampiro, unha fita na 
que conseguiu de protagonista a 
Anita Ekberg, antes de gravar 
La noche del terror ciego,un éxito 
internacional que ainda circula 
en vídeo na Alemaña e ltália. A 
série dos templários cegos é ve
nerada entre os adeptos ao te
rror de série B. 

Seguiron El ataque de los muer
tos sin ojos, El buque maldito, La 
noche de los brujos -estreada en 
Texas- , La endemoniada -prota
gonizada por Mirian Salgado, a 
rapaza chilena que dobrara a 
Linda Blair ao español en El 
exorcista- e La noche de las ga
viotas. Contaba coas estrela do 
momento, Esperanza Roy, Ma
ria Kosti e Barbara King, ou se
xa, füubara Rey. Só unha vez 
caiu na febre "S", con Pasion 
Prohibida, protagonizadá por 
Susana Estrada e rodada en Ca
mariñas con grande barullo pa
ra a viciñanza. 

Ossorio continua vivindo en 
Madrid tras retirarse do mundo 
do cinema aos sesenta e sete 

anos. Despediuse do xénero 
con Serpiente de Mar, que cons
ta nos arquivos do Ministério 
de Cultura baixo o epígrafe 
"Galiza, monstros mariños", 
Ambientou a história nas cos
tas do país, con Alborada ao 
fundo incluída. Como afirma 
Benedeti, ademais de Tod 
Browning, Polanski, Corman e 
David Lynch, o coruñés Osso
rio tamén ten direito a recla
mar, agora máis que nunca_grá
cias ao vídeo, un "nicho pre
ferente na História do Cinema 
de Terror non só español, se
nón mundial".• 

ARANTXA ESTÉVEZ 

Acción 
interior 

Titulo: O dilema. 

Intérpretes: Al Pacino e Russell Crowe. 
Director: Michel Mann (EEUU, 1999). 

Michael Mann é un dos direc
tores norteamericanos máis re
coñecidos pola crítica do seu 
país, a resultas do seu traballo 
coma produtor executivo na sé
rie Miami Vice e, xa no plano ci
nematográfico, por películas 
coma O Derradeiro Mohicano ou 
Heat ( 1995). Esta última fita, 
interpretada por Al Pacino e 
Robert de Niro, foi, pouco a 
pouco, merecendo recoñeci
mentos e loubanzas pola mestu
ra que presentaba de acción e 
tensión emocional. E precisa
mente moitos dos elementos de 
Heat repétense na sua nova 
obra, O Dilema, comezando pola 
aparición no reparto de Pacino. 

O ton narrativo desta nova fita, 
nomeada aos prémios Osear nas 
principais categorías, busca ta
mén certo impacto realista, e os 
dilemas morais converten ás 
suas persoaxes en seres illados e 
independentes do seu entorno. 

O Dilema, producida e guioniza
da polo próprio Mann, toma o 
seu argumento de feitos reais 
mais sen parecido algun co típi
co telefilme de média tarde. Un 
escuro produtor televisivo (Paci
no ), ocúpase de buscar e concer
tar as entrevistas que serven de 
base ao programa 60 Minutos, 
que basea o seu éxito na sua in
d ep end éncia e o impacto das 
histórias que apresenta. N un 

Al Pacino. 

ANOSA TERRA 

momento dado coñece a un ex 
directivo dunha compañia taba
queira que parece ter algo que 
contar. Este personaxe, interpre
tado por Russell Crowe (o poli
cía violento que se namora de 
Kim Basinger en LA. Confiden~ 
tial), é moito menos decidido e 
seguro que o interpretado por 
Pacino, e dubida constantemen
te se falar ou protexer o futuro 
das suas fillas ( unha delas enfer
ma) e a sua muller. 

O dilema que dá título á película 
e duplo, e afecta a ambos os dous 
protagonistas. Por unha banda, o 
personaxe interpretado por Paci
no atoparase con que o poder da 
indústria tabaqueira é tal que os 
executivos da sua canle de TV 
deciden non emitir a entrevista 
xa gravada, 
mentres que 
Crowe ve 
como a sua Na parte 
decisión de final 
falar afasta, ou ben sobra 
rao da família 
que pretende 
protexer, e 
como a perse
cución da que 
é obxecto por 
parte da sua 
ex compañia 
ameaza con 
destrozarlle a 
vida. 

Mália que o 
argumento se 
centra no que 
sinten e pen
san os perso
nax es, na re
flexión e o 
enfrontamen, 
to cos pró-
prios medos, o 

metraxe ou 
faltan ideas 
de guión 
que den máis 
xogo a ese 
desenlace 
suspendido, 
moribundo, 
no que 
a moral 
se erixe 
coma 
xusticieira. 

estilo narrativo é nervoso, cunha 
montaxe hábil e utilizand a cá, 
mara en man para reflectir e a 
tensión interior, dilatando o tem
po para que intamo o agó i , a 
incerteza, ou mesm a p ranza. 

Pr dfxi d interpr ta ión acto
ral e construción ramática, 
único "pero" que s 11 p de 
apoñer a esta exemp lar fita 
hollywo den e é unha p rte fi, 
nal na que ou ben bra metraxe 
ou faltan ideas de guión ue den 
máis xog a ese desenlace sus
pendido, moribund , no que a 
moral se erixe coma xusticieira e 
a consecuéncia cun mesmo 
coma xeito de viver. • 

XURXO MARTÍNEZ BRAVO 
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Un pintor 
no36 

Título: Francisco Miguel. Autor galego e 

mexicano (1897-1936) 

Autor: Francisco Miguel. 

Edita: Quiosque Afonso. A Coruña. 

Francisco Miguel ( 1897, 1936), 
debe formar parte da Santa 
Compaña que Castelao relata 
no seu Alba de Gloria. Como de, 
be formar parte Luis Huici ou 
Camilo Diaz. Foron das esperan, 
zas segadas no 36 pola intolerán, 
cia. No seu afán de cortar de raiz 
todo o que cheirase a esquerdis, 
mo e galeguismo. Agora no ano 
2000, e á terceira intentona, 
ábrese na Coruña, unha exposi, 
ción do pintor paseado. 

A primeira vez que e quixo facer 
unha homenaxe ao pintor foi no 
1940 por parte da Asociación de 
Artistas da Coruña e foi pechada 
polas forzas do réxime. A segunda 
foi no 1984, con motivo da expcr 
ición Alfar e a súa época, no que 
e expuñan carro óleos. Agora 

por fin podemo admirar as obras 
<leste artistas coruñés que por 
múltiples motivo non é ahondo 
coñecido na Galiza actual. 

Francisco Miguel, foi un home 
inquedo que desde ben pronto 
buscou en Paris as referencias que 
na sua cidade natal lle faltaban. 
Viaxará logo a Cuba e México 
onde vivirá desde 1926 a 1933. 
En México conectará con artistas 
tan importantes como David Al, 
faro Siqueiros, Diego Rivera, Ma, 
ría Izquierdo, e poetas como León 
Felipe, quen o introducirán no 
ambiente artf tico e acial do 
México po trevolucionário. 

No ano 1933 retoma primeiro a 
Madrid onde vive durante un ano 
e logo vense a viver a Santa Cruz 
de Oleiros na Coruña até que o 
30 de Setembro de 1936 e pase, 
ando na parróquia de Bértoa no 
concello de Carballo. E viñera 
desde aquel México progresista a 
viver na esperanza da República 
española que xa era realidade. 

A primeira denúncia, que lle fi, 
xeron en Agosto do 36 foi por 
ser "este sujeto un conocido líder 
marxista, amigo de Álvarez del Va, 
yo y otros comunistas". Ainda que 
consigue sair da cadea da Coru, 
ña, despois, volven por el, e desta 
vez para matalo. Syra a sua mu, 
ller relata como o torturaron fa, 
céndoo ser testigo dun feito que 
o leva a buscar o suicídio. Pon as 
verbas nos seus beizos: "hoy a las 
dos de la madrugada se llevaron a 
quince prisioneros, de esos quince, 
catorce han quedado muertos en un 
monte de Bens y uno tuvo que pre, 
senciar cómo segaban las vidas -de 
sus compañeros y esperar a su vez 
su turno, sólo uno sufrió el castigo 
más inhumano que puede dársele a 
un hombre: este say yo". 

A sua obra denota non só in
fl uéncias várias, senón que 
apuntaba tarnén a diversas solu, 
cións, que a ua morte prernatu, 
ra 6 nos deixará entrever. 

Esteticamente fuxe do acaderni, 
cismo e do rexionalismo e da 
pintura de xénero. Lembra nun 
artícul de 1922 para a Revista 
de Casa América,Galieia, ao falar 
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da Arte, as verbas do Mais alá ... 
de Manuel António e de Ce
breiro, de guen era amigo. Se es, 
tos querian xubilar aos vellos, 
Francisco Miguel escribe "es el 
otoño de un ciclo entero de arte. Y 
vendrá un diluvio que ahogará to, 
do lo viejo. . . por inútil y sólo se 
salvará en razón de su utilitarismo 
muy siglo 21 : el arte es de la deco, 
ración". Toda esta teoría ia moi
to en consonáncia coa estética 
da Revolución bolchevique do 
1 7, profetizando unha arte de li, 
ñas e cores ao servizo dunha vi, 
da digna do home. Cicais sexa 
aqui onde entrevemos a distán, 
cia que o separaba do rnovimen, 
to renovador galego da pintura 
de finais dos vinte. Este movi, 
mento tamén percuraba unha 
nova arte ao servizo do home 
pero apelidaban a ese home, o 
home galega e buscando que se 
sentise recoñecido nesa arte. 

Francisco Miguel acorde con es, 
ta sua teoria, adicarase a facer 

batik. Estos eran diseños f eitos 
sobre t~as, a poder ser seda. No 
Estado español era unha novi, 
dade que el trae da sua estáncia 
en Paris. As suas exposicións na 
Coruña, Ourense e Vigo no 
1924, amosando os seus batik fo, 
ron todo un acontecimenfo. 
Con esta técnica vivira en Cu, 
ba e México. Nos batik apresen, 
ta cenas da arte primitiva rupes, 
tre ibérica, pero ten deseños nos 
que estiliza follas de arbores que 
lembra o traballo de Bello Pi, 
ñeiro no Casine ferrolán. -Asi 
como os deseños para revistas 
que manifes, 
tan ainda a 
queréncia 
pola art nou- Exposición 
veau. importan~ 

A sua faceta tísima por 
como debu, 
xante delata 
cicais a in, 
fluéncia pi, 
cassiana. 
Gesta moito 
de debuxar 
con liña cla, 
ra, sen som, 
bras, as liñas 
estritamente 
necesárias, 
facendo un 
debuxo ·esen, 
cial. Mais ta, 
mén ten ou, 
tros' debuxos 
naturalistas, 
nos que apro, 
veita as ensi, 
nanz~ do cu, 
bismo para 

presentar a . 
obradun 
galego pouco 
coñecido e 
que sirve de 
homenaxe 
a todos 
aqueles que 
foron mortos 
por defender 
unha 
legalidade e 
unha 
nación. 

conseguir dar volume ás figuras 
pero sen forzar a realidade. 

Cotno director artístico da Revista 
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de Casa América,Galicia, que cos 
anos se convertirá na revista Al, 
far, deixa a sua arte en debuxos e 
gravados para a revista, onde 
aponta xa formas novedosas para 
o que entón se facia na Galiza. 
As liñas buscan a síntese das for, 
mas e xoga coas cores tratando de 
conquerir masas equilibradas. 

No tocante á pintura, nada roáis 
ver os cadros, os recordos aga, 
lloupan sobre nós para levamos á 
pintura que anos despois faria 
Urbano Lugris. As pinturas das 
mariñas, feitas en México, son a 
expresión da sua morriña feita 
pintura. Destacando o seu estudo 
postcubista da paisaxe, coa utili, 
zación de distintos tons de azul. 
Á par das suas naturezas martas 
onde pinta fruitas, e a liña conse, 
gue ser o valor esencial do cadro. 

Da sua estadia en México dei, 
xou cadros como é o Retrato de 
Dolores Olmedo (1931) que en, 
tronca ao noso artista coa pin, 
tura vangardista mexicana de 
entón. Masas de cor negra no 
pelo contrapóñense cos ocres 
da pel da cara e o vermellón 
dos beizos. Todo o cadro está 
resolto en pinturas planas, nas 
que domina , a liña. Cadro na 
dirección da pintura mexicana 
de Siqueiros ou Alfaro que fan 
que o pintor galega sexa consi, 
derado pintor mexicano. 

Exposición importantísima, ista 
· do Quiosque Afonso da Coruña, 
por presentar a obra dun galega 
pouco coñecido e· que serve de 
homenaxe a todos aqueles que 
fo ron morros por defender unha 
legalidade e unha nación. • 

XESUS PIÑEIRO 

• 
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Os cartaces do attiSta Diaz Pardo, 
do entusiasmo,do Estatuto á memória do exílio 
Espiral Maior publica un libro sobre o cartelismo exposto na Universidade da Coruña 

Con só dezaseis anos Isaac Diaz 
Pardo volea o seu xénio criativo 
na elaboracións de cartaces de 
apoio ªº Estatuto. o seu nome só 
agroma nun deles, os outros tres 
asfnaos co seudónimo Xalo. Eran 
os comezos case clandestinos 
dunha obra gráfica que se pro, 
longaria até a actualidade. Nen o 
abandono da pintura fixo a Diaz 
Pardo esquecer a sua obra carte, 
lística. Unha face na que se apre, 
za con claridade o seu compromi, 

polític e cultural e que agora 
e pode cont mplar nas depen, 

déncias da Universidade da Co, 
ruña. A editorial Espiral Maior 
ven de publicar na sua colección 
Visual un libr que dá conta da 
trax e ria gráfica de iaz Pardo. 

o artista comezou de neno no 
carteli mo animando a apoiar o 
Estatuto de 1936 a última mostra 
da sua traxectória comemora o 
esenta aniversário da maior saí, 

da do paí para o exílio. "Para 
arrematar cos caciques, cando 
v ted Estatuto poñede SI" b 

nunha das iniciais obras do fi, 
llo de Camilo Diaz Baliño, o ar
tista que tamén n deixou carta, 
ces e que foi asasinado polo fas, 
cismo despois do golpe militar. 
Os trabaEos de Xesus Alonso 
Montero, Xosé Luís Axeitos, Fer
min Bauza, Xoán López Domín
guez, Eulóxio R. Ruibal e Maria 
Ruído percorren no Libro publi
cado por Espiral Maior o universo 
criativo de Diaz Pardo e acompa, 

.:ta, k ~IJ¡"ª"fa LIEERTAD., 
·e<VJIP)ladaJ 

at lrxarJ' l841iiulll>~ 
<Jdúd.a F'1' S 1 
Y AYUDARÁS A SU Tl11UNFO 

Cando Xoón Lópe:r: Domíngue:r; define a Diaz Pardo 
como o "único realizador de cartaces en activo que 
comez:ou a sua obra durante a Segunda República" 

non só dá canto dun feito evidente no reconto da 
sua obra. Explica tamén como o mdtador cultural 

que é Isaac Dia:r: Pardo se converteu no elo que 
habia de unir un tempo que o fascismo fracturou e 

que ia, como se ve nos seus cañaces, do entusiasmo 
do Estatuto á memória do exilio. 

ñan a mostra de cartaces comisa
riada por Rosa Méndez Ponte. 

"Liberado do pincel, porá a sua 
persoa toda ao servizo dunha 
idea: a de facer rimar xustiza con 

Galiza" afirma Alonso Montero 
quen entende que é o compro
miso o que leva a Isaac a renun, 
ciar á pintura. Celebra a sua úl
tima exposición en 1948, data 
na que pechará unha xeira artís-

Dille Berce ao Inimigo 1 

Esculturas 

tica pero que non o afastará da 
criación dunha interesante obra 
gráfica como se dá mostra no li
bro e na recén exposición. Os 
cartaces de Isaac Diaz Pardo 
mostran o seu mundo, a sua fa, 

ceta política á q~e presta k sua 
arte e a sua queréncia polo t~ 
tro, _q~ recupera (e reivindica 
contra o esquecimento que per
siste) Eulóxio R.Ruibal. 

Isaac Diaz Pardo contradi, ao ver 
de Maria Ruído, "os tópicos de 
artista alimentado polo imaxiná, 
ridJ?urgués, afastado da realidade 
do seu tempo, individualista, 
egocéntrico e ideoloxicamente 
liberal". Os cartaces -xénero 
non en exceso visitado na a~tua
lidade polos artistas- dan conta 
da maneira que Isaac Diaz Pardo 
ten de por os seus aparellos cria
tivos - ás v~es simples rotulado
res ou bolígrafos- ao dispar dun
ha obra de carácter publicitário e 
propagandístico. Polo Estatuto, 
reivindicando a memória do exí
lio pero tamén contra a suba do 
prezo oa auga en San Cibrán ou 
chamando a· se manifestar por 
unha auténtica autonomia. 

Cando Xoán López Domínguez 
define a Diaz Pardo como o "úni
co realizador de cartaces en acti
vo que comezou a sua obra du
rante a Segunda República" non 
só dá conta dun feito evidente 
no recento da sua obra. Explica 
tamén como o axitador cultural 
que é Isaac Diaz Pardo se conver
teu no elo que había de unir un 
tempo que o fascismo fracturou e 
que ia, como se ve nos seus carta
ces, do entusiasmo do Estatuto á 
memória do exílio. • 

en terreo coinunal 
Os saltimbanquis no paraíso Xelís de Toro 

A ch, mada Illa das E culturas ra un proxecto rexeitado en 
primcira in táncia pola Consellaria de Cultura que foi logo re, 
cuperado nos fa ·ros do Xacobeo, cando os pontevedreses pro, 
testaron pola marxinación da cidade en canto espectáculos e 
pr gramación. 

Nado coma un proxecto mesiánico por quen o ideou, esqueceu 
a mantcnta que a loita pola propriedade da Xunqueira do Lé~ 
rez fo¡ unha das loitas civis roáis importantes dos últimos vin, 
tecinco anos, gañada nunha senténcia histórica pola comuni
dade de montes. Ignorando a propriedade comunal e actuando 
ao abeiro do recente proceso eleitoral municipal naceu a Illa 

• das Esculturas (Xunqueira das Esculturas debeu parecer un no~ 
me ((paleto"). Cunha orixe tan lonxana á sociedade, a recep
ción das obras en Pontevedra non gozou precisamente de sim, 
patias e tal trascordo queren agora achacarllo os comisários 
Antón Castro e a madrileñ.a Rosa Olivares ("non limpan a mi, 
ña illa") ao novo govemo municipal do BNG, nunha campaña 
que, de novo, coincide en período eleitoral. 

É a arte contemporánea en Galiza un feudo da direita? Quen 
non está de acordo con eles, ou simplesmente discrepa, merece 
o calificativo de talibán? Actuan a grea de comisários como un 
grupo de presión para chantaxear polos seus intereses? Non se, 

; rá que certos comportamentos no mundo da arte contemporá-
.: nea son un negócio como outro calquer? • : . 
-~~~~-----·--.-.------~-----~"~~~~~--~~~~--.. 

medusa 
.§Otai<,-bkiñOó 

Os saltimbanquis 
~ no paraiso 

A transformación da propia 
identidade. A cerna dunha 

novela que apreixa o lector. 

http://website.lineone.co.uk/-xdetoro 
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A. PANARO 

Manuel Gallart Torres, 
o último cartelista cinematográfico 

·Recibirá o Prémio de Honra 'Marisa Soto' polos 
máis de cincuenta anos no Teatro Colón 

-* CARME VIDAL 

SE DI "MAÑÁ NON VOLVO" OS GRANDF.S ANÚNClOS COS BA.LAJX)S 00 T EATRO COLÓN DA CoRUÑA QUE A

RIAN EN BRANCO. MANUEL GALI.ART É O ÚLTIMO CARTELISTA GALEGO DE CINEMA. LEVA MÁl DE ClNO.JENTA 

ANOS NOS FOXOS DO TEATRO CORUÑÉS REPRODUClNOO FOTOGRAMAS E lMAXES DE ARTISTAS. GALI.ART PINTA 

AO GRANDE, "A BOCA DE SARA M ONTIEL PODE MEDIR UN METRO", PERO A UA PARTI ULAR BRA N N E 

CONSERVA NEN NUNCA APARECEU ASlNADA. Ü SEU TRABALLO VAJ SER AGORA RECOMPEN CO PRÉMlO E 

HONRA "MARlSA SOTO" DA A SOCIACIÓN DE A CTORES, DIRECTORES E T ÉCNl O DE EscENA E GALIZA. 

Manuel Gallart mostra gabancio
so os sotos do TeatFo Colón da 
Coruña onde leva traballando 
máis de cincuenta anos. Amoré
anse ali antigos aparellos, asentos 
vermellos desde os que noutrora 
se viran moitas películas e unha 

· marea de botes de pintura. Sur
prende que este obradoiro non 
garde nengun cartaz dos debuxa
dos por Gallart. Só o anúncio da 
fita Solas que neste momento se 
expón na fachada do edilicio po-

de dar proba do seu traballo. A 
sua memória axuda a compoñer 
todos aqueles imensos paneis que 
no seu dia chegaron a anunciar as 
carteleiras de oito cinemas da Co
ruña. Lembra, en especial, as ima
xes elaboradas para as grandes su
perproducións. Para filmes como 
Ben Hur ou Os dez mandamentos, 
a Gallart pedíanlle que "se es
merara" e abofé que o facia. O 
Teatro Colón rebordaba entón 
por todas as beiras coa sua obra, 

con aqueles bastidor en rnadeira 
cuberto de pintura que h ga an 
a medir 18 metr de l ng e d 
que, ás veces, as figuras sobresaian 
raiando case o ceo. Era aqu l 
tempo das grande estrela , d 
primeiros plano que oferecian o 
rutilante brillo de Hollywood. 

Con Gallart de tes temufia fo i 
cambiando o mundo do cinema e 
do teatro. O pai xa era operador 
cando o cine_ma ia a lus de gas. O 

··•···••·····•··••·•···•······•···································•·····•······•••••······•··•··········•······· ·· ••······· 
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Cyrano e Simbad, os máis nominados nos Prémi ios 1 

O 2 7 ·de Marzo daranse a coñe
cer os galardoados na IV edición 
dos Prémios Maria Casares de 
Teatro, outorgados pala Aso
ciación de Actores, Directores e 
Técnicos de Escena. Os dous es
p.ectáculos nominados en máis 
categorías son Cyrano de Berge
rac de Librescena e Si o vello Sin
bad volvese ás illas do Centro 
Dramático Galego. 

Cyrano de Bergerac opta ao mellor 
actor protagonista con Miguel 
Pernas, ao actor secundário cen 
Lino braxe, á dirección con Xosé 
Manuel Rabón, ao texto adaptado 
ou traducido a cargo de Paulina 
Pereiro e Francisco Pillado, á mú
sica orixinal de Paulina Pereiro, á 
mellar maquillaxe de Maribel 
Longueira e ao mellor espectácu
lo. Si o vello Sinbad ... compite 

con M. Olveira "Pico" en actor 
protagonista, con Marcos Orsi e 
Femando Dacosta en actor secun
dário, con Maria Bauzas en actriz 
secundária, con Quico Cadaval 
como adaptador do texto de Cun
queiro, con Fernández Martínez 
como autor da música orixinal, 
con Peter Botazzi optando á me
llar cenografia, con Gilda ·Bonpre
sa polo vestiário, con Baltasar Pa-

............................... ......................•.........•..........................•...•................. .. 
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cativo Manuel Gallart movíase 
con soltura, aos seis anos, entre 
as salas de proxección. Con 14 
anos comeza a traballar e carro 
anos despois -cando cumpriu a 
idade necesária- fíxose co cartón 
profisional de operador. Pero a 
sua actividade dirixiuse a elabo, 
rar os cartaces que anunciaban as 
fitas. "Un bon cartaz vale máis 
que unha páxina nun xornal e 
costa moitos menos cartos" co, 
menta, convencido da pouca vis, 
ta que os empresários tiveron á 
hora de eliminar as grandes car, 
teleiras do cinema. 

Entre tanto pintar e proxectar.as 
películas, Manuel Gallart via os 
filmes infinidade de veces. 
"Cambiaron as técnicas, os argu, 
mentos seguen sendo os mes, 
mos" afirma Gallart despois de 
pasar horas e horas na cabina de 
proxección, cando o sistema 
non permetia abandonar o lugar 
no tempo que duraba a fita. 

"O actores tefien todos as suas 
rarezas". Tivo tamén moito trato 
con compañias de teatro que re, 
calaban na Coru, 
ña n catro meses 

do o cinema era un grande negó, 
cio". No Colón empregaban a 3 
porteiros, 3 vendedoras da bille, 
teira e 7 acomodadores. Hoxe 
amáñanse cun empregado na bi, 
lleteira e un porteiro. "Todo cam, 
biou, agora isto xa non vai. Apa, 
receron os multicinemas que te, 
ñen outra forma de levar o tema. 
Nas 13 salas do Rosales só hai 2 
técnicos cando aqui antes eran 
necesárias 3 persoas por cabina". 
Pala Manuel Gallart da época na 
que a nai saia na noite para levar, 
lle á cea ao pai que non paraba 
até que remataba a última sesión. 
Comenta a lembranza, mira para 
o camareiro do bar que hai ao pé 
do teatro e pergunta: "Cantas 
noites non teño durmido eu no 
teatro pintando?". A marca pana 
en tres dias coas suas noites de 
traballo continuo para preparar a 
grande cartelaria da ópera. 

Estilizar a Marylin 

Anécdotas ten a milleiros. Dos 
veráns nos que os artistas madri, 
leños animaban os paseos coru, 
ñeses até aquela sesión intermi, 

nábel con Car, 
men Polo como 

que duraba a tem, 
pada de verán. Re, 
pasáballes as cen0' 
grafias e tomaba 
coma da tramoia. 
E empataba con 
Anronio El Baila, 
rin -que levou o 
seu cartaz para 
Madrid-, con Ma, 
rujita Ü(az ou con 
Sara Montiel. Para 
as compañías afei, 
zoadas da cidade 
fuco case de todo. 
Asi é que fala de 
actores e direc, 
tores do país con 
familiaridade. Coa 

Con setenta e 
espectadora. Pro, 
xectaban Foise ca 
venw, a xa de por 
ela longa película 
que naquela oca, 
sión sofriu un 
apagón de d uas 
horas. A muller 
de Franco, que 
veraneaba en 
Meirás, non se 
moveu do asento 
até que Escarlata 
O'Hara pecha a 

. 

seis anos 
Manuel Gallart 
continua 
pintando as 

,, . 
suas anonimas 
cartel e iras. 
Difícil é 

: imaxinar ao . 
~Colón sen a sua 

fita co seu lema 

,, . 

"mañá será outro 
dia". Ali estaba 
nervoso Gallan 
atento a que o in, 
terminábel filme 
chegara ao seu : presencia. 

Gallart lembra cand en cada e, 
sión dos Y emes, Sábado e Do, 
mingo, se ocupaban as 1.360 lo, 
calidades do cinema. O filme que 
máis revolta causou na cidade en 
todas as décadas que el leva na 
profisión foi "un de Luis Mariano, 
a fileira daba a volta á mazá, can, 

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

fin. 

Pintaba os carta, 
ces sabendo que 

ninguén ia identificar a sua aut0' 
ria. Mo tra un pequeno feixe de 
fi to que r umen á brava a sua 
l nga história. Deixarlle os peitos 
ao ar a Bárbara Rey en plena dita, 
dura franquista é algo que Gallart 
exibe como mostra da sua maneira 
de saltar a censura. Menor sorte ti, 
vo c a Marilyn Monroe de O prfn, 
cipe e a corista. Desde a dirección 
do teatro pedíronlle que lle tirase 
uns centímetros á sua cadeira. 

Revóltase agora ao se decatar do 
que mandan as distribuidoras. 
Elas son as que escollen a pelícu, 
la que govema os paneis anun, 
dadores e as que manexan a no, 
va estratéxia de mercado. Tres 
días tardou en montar a estrutu, 
ra que lles chegou para Parque 
Xurásico. Un dia emprega para 
pintar a man o cartaz máis gran, 
de, con todas as gamas de cores 
que as pinturas lle oferecen . 

ii ios Maria Casares Con setenta e seis anos Manuel 
Gallart continua pintando as 
suas anónimas carteleiras. Oifí, 
cil é imaxinar xa ao Colón sen a 
sua preséncia. lmposíbel para el 
pensarse sen pasar cada dia polo 
seu teatro. Manuel Gallart é o 
artista rnáis anónimo da Coru~ 
ña. O autor de obras que duran . 
o que tarda en mudar a cartelei, 
ra e que viran todos os que al, 
gun dia pasaron pola cidade. O 
dia 2 7 de Marzo recibirá a ho, 
menaxe do mundo do teatro. + 
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tiño pola iluminación e, por último, 
con Raquel F. Fidalgo e Cristina 
Cauto optando por ser recoñecidas 
como maquilladoras. 

Ademais do Cyrano de Librescena, as 
montaxe~ que nesta edición compi, 
ten polo mellor espectáculo son Os 
contacontos de Caperucitoloxia e 
Show sincero de Ana Pudor e ]avi 
Abraira de Ana Pudor.+ 
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Ariel Rot 
'Sempre hai público para a atitude 

espida e honesta do rock' 

*A. ESTÉVEZ 

Co TÍTULO CENIZAS EN EL AIRE, ARlEL ROT CONTINUA A SUA CARREIRA MUSICAL EN SOLIT ÁRIO. 

TRAS A RUPTURA DE Los RODRÍGUEZ, o MÚSICO ARXENTINO SEGUE AFONDANDO NAS RAICES DO 

ROCK AND ROLL, COMO XA FIXERA EN HABLANDO SOLO, UN TRABALLO PUBLICADO EN 1997. AQUEL . 

DISCO NON CONTOU CO MESMO APOIO QUE ESTE, ORA VAOO NA FRANZA E CUXA XIRA COMEZOU NA 

IGUANA, DE VIGO, O XOVES 17 DE FEBREIRO, PARA CONTINUAR NO PRAIA CLUBE, DA CORUÑA, E NO . 

ZEBRA, DE FERROL. "POR ALGUN MOTIVO O DISCO ESTA ESPERTANDO MOITO ENTUSIASMO, QUE SE 
1 

CONT AXIOU DESDE O DIA QUE COMEZAMOS A ORA V ALO A TÉ AGORA. SEMELLA QUE O PÚBLICO PERCEBE 

ESE ENTUSIASMO. A COMPAÑIA ESTA T AMÉN MOI VOLCADA CO . PROXECTO. Ü BON DE DRO É QUE 

CANDO CONFIA NUN DISCO, FÁINO CON TODAS AS CONSECUÉNCIAS", COMENTA O MÚSICO ARXENTINO. 

Non sempre foron tempos de en, 
tusiasmo para un músico que co, 
rnezou a sua carreira hai máis de 
vintedous anos, con Tequila, 
aquel grupo case adolescente que 
facia rock en castelát;l e que trun, 
faron con temas como Vamos a 
wcar un rock and roU ou Salta. O 
invento sae de Ariel 1 dun ami, 
go, Alejo, que deixan atrás Bos 
Aires para asentarse en Madrid 
até o ano dos mundiais de naran, 
jiw, 1982, que marca a ruptura da 
formación. No seu directo, Rot 
resgata alguns daqueles temas 
compostos por el. "A min me 
persigue Tequila. Con este grupo 
aconteceu algo incríbel, quedou 
no inconsciente colectivo, que, 
daron estes temas para sempre, 
senda unha herdanza de xeración 
en xeración, penso, que sobre to, 
do, a causa de que se seguían pin, 
chanclo nos bares, pelas festas, 
máis que polos meios de comuni, 
cación", comenta o músico. 

O directo de Ariel Rot é un es, 
pectaculo de cancións, baseado 
na música e na interpretación. 
Como el mesmo di "non hai 
efectos especiais polo de agora". 
Apóiase en Cenizas en el aire, ta, 
mén en grande parte do disco an, 
terior e, por último, en versións 
de Los Rodríguez ou Tequila. Afir, 
ma que prefire os traxes de corte 
clásico, os que non pasan de mo, 
da e se poden aproveitar durante 
toda a vida. "Hai xente para to, 
do, as tendéncias poden facer 
que maioritariamente o rock 
quede no esquecimento. Pero 
continua tendo moitos afeizoa, 
dos e que o son de verdade. Non 
estan ai por unha moda pasaxei, 
ra. Pasa o tempo e seguen gostan, 
do das boas guitarras e da atitude 
espida, directa e honesta que ten 
o rock", comenta. 

A relación coa Arxentina conti, 
nua a ser intensa e, tamén contra, 
ditória. Rot, como outros músicos 
arxentinos -Andy Chango ou 
Andrés Calamaro pasaron hai 
ben pouco polos mesmos escená, 
ríos galegos- forma parte dunha 
xeración que fuxiu ou fo¡ enviada 
ao Estado español cando os mili, 
tares se fixeron co poder. Tras a 
desfeita de Tequila, Ariel remata 
por voltar unha tempada á Ar, 
xentina na que se adica a producir 
a outros grupos. De Bos Aires vol, 
ta con Andrés Calamaro e fundan 
Los Rodríguez, un dos grupos máis 
exitosos da década dos noventa 
no Estado. "Sempre hai ondadas, 
hai épocas de exílios masivos. 
Unha delas deuse o ano que me 

vin eu, no ano 1976, a finais dos 
oitenta coa hiperinflación e ago, 
ra, de novo. Hai distintas causas. 
No 76 era o medo, o terror, a dita, 

Henrique Rahuñal Corgo 

Manuel 
Mur guía 
Premio Carvalho Calero de Ensaio 

P. BERGANTIÑOS 

dura, a tortura e neste momento, 
clase outra forma de tortura, que é 
a pobreza, a fame e a desespera, 
ción", comenta.+ 
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OPtNIÓN 

CASTELAO, MINISTRO DA REPÚBLICA 
ADIANTO DO LIBRO DE O EXILIO DE CASTELAO DE EDICIÓNS A NOSA TERRA 

O retorno de Castelao e dos deputados do Conse, 
llo de Galiza a Buenos Aires reactivou a vida polí, 
tica da colectividade .. Voltaron as reunións sabati, 
nas do Consello na casa de Manuel Puente, ·e as 
de Galeuzca os mércores. Ademais Castelao fuco 
un extenso informe diante da Irmandade porteña, 
de todas as xestións e intervenciónS realizadas ao 
longo dos últimos meses e comezouse a sopesar a 
posibilidade de realizar unha Conferencia xeral 
das Irmandades americanas que preparase a con, 
vocatoria dun Congreso da Galeguidade. Con. est~1 
impulso e contando co papel aglutinador que evH 
denciaban os g~leguistas do interior, integrados na' 
Unión Republicana Gallega (URO), e na súa in, 
corporación á plataforma democrática organizada 
pola oposición non comunista (a ANFD) en mar, 
zo de 1945, o nacionalismo do exilio considerouse 
afortalado para rachar_ as pontes co resto do exilio 
galego e camiñar, ao abeiro do Consello, na pro, 
cura da saída institucional para Galicia ("Toda, las 
censuras que se lle fagan oxe ao Consello son a 
destempo. Hai que aceptalo tal e como ·é ou facer, 
lle o xogo aos enemigos. O dilema é fatal"). Para 
xustificar esta fachenda, difícil de imaxinar tan só 
uns meses atrás, non podemos aceptar que se de, 
bera fundamentalmente ao relativo recoñecemen, 
to acadado polo Consello senón que debía obede, 
cer a causas máis profundas como, quizais, o entu, 
siasmo que xerou a -suposta- grande influencia 
dos galeguistas do interior no seo da sociedade ga, 
lega. Só así se pade comprender a euforia desme, 
surada, "desnortada", que transmitía ANT e que · 
chegaba ao extremo de considerar que todas as 
forzas políticas galegas na clandestinidade eran ga, 
leguistas e mesmo "moitos franquistas e feixistas 
(sic)", ou, tamén, a alusión ás ¿concesións? que lle 
fixera a Ditadura ao movemento galeguista (por 
exemplo, :;ilgúns discursos de Franco en galego). 
Malia esa análise estrambótica ser matizada nun 
número posterior ("Hoxe, baixo a represión brutal 
do franquismo, Gali.cia púxose a camiñar resolta, 
mente, enfrontando todo,los perigos"), o que se 
deixaba ver era o grao de illamento do exilio a res, 
pecto da realidade galega e/ou a confusión na in, 
formación enviada desde o interior. 

De todos os xeitos é difícil pensar que Castelao 
compartise esta contundencia, sobre todo se nos 
atemos á linguaxe ·integradora que utilizaba, nun, 
ha carta a López Dlirá, para solicitar información 
fidedigna a cerca da disposición das forzas galegas 
de México en prol do Consello e aínda máis coa 
suxerencia de considerar a excepcionalidade do 
caso mexicano e promover alí un organismo de 
unidade galega, vinculado pero non integrado no 
propio Consello. Ese Castelao; de perfil autocríti, 
co, seguía a impulsar a ampliación da base política 
do ·Consello, operación que semellaba imprescin, 
díbel para garantir a representación ministerial de, 
sex?da pero. aínda máis necesaria para evitar a de, 
sarticulación política do nacionalismo diante da 
"inminente" caída do franquismo. Por máis que xa 
tivese unha nidia certidume, neses momentos, da 
imposibiliqade práctica de pór en marcha Galeuz, 
ca -malla seguir a reivindicai: a súa_ utilidade- e de 
que reaparecesen as néboas de divisionismo que 
voltaban a enrarecer o ambiente republicano, ago, 
ra que Indalecio Prieto rexeitaba calquera amplia, 
ción do Go}Jerno e que proseguía no labor dé des, 
prestixio das ins~itucións républicanas, para mellor 
xustificar a vella propüsta dun plebiscito sobre o 
réxime político do Estado espapol. 

• REPRESENTANTE DE GALIZA. Pese a todo, 
Giral ampliou o Goberno en marzo de 1946 e fi, 
nalmente · deulle entrada a un representante de 
Galicia (que _era Castelao), a ·outro comunista 
(Santiago Carrillo), a un federal e a un da dereita 
republicana (que .se atopaba no interior). Da in, 
corporación de Castelao tense falado moito; espe, 
cialmente das· peripecias que se agacharon nas 
negociacións previas. Ao cabo, semella que na SU' 

peración das reticencias iniciais que amosara Gi, 
ral para aceptar a Castelao, confluíron dúas vías: 
o papel xogado por Ramón Piñeiro ("Santiago") 
como representante das forzas republicanas ga, 
legas do interior e o mandato destas de defender o 
nomeamento de Castelao, as presións exercidas 
por algúns nacionalistas bascos (fundamen, 
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talmente lrujo) e, en moita menor medida, cata, 
láns, diante do presidente do Goberno. 

Pero máis alá desta cuestión, o que tería máis re, 
levancia era a diferente consideración que se fa, 
cía do ministerio desde o exilio e desde o interior 
e, polo tanto, a distinta rentabilidade política que 
agardaban del. Xa vimos con anterioridade as 
condicións que exixía Castelao para calquera re, 
presentación galega e como, nesa proposta, era 
fundament~l a identificación co proxecto estraté, 
xico de Galeuzca. Por iso mesmo, antes que na 
fidelidade galeguista, Castelao vía como priorita, 

· ria· a comprensión da importancia que tiña o re, 
coñecemento de Galicia, algo que levaba implíci, 
to o recoñecemento do valor institucional do 
Consello. Nesta secuencia, o que menos parecía 
importarlle a Castelao era que o nomeamento re, 
caese nel mesmo, porque parecía moi consciente 
da posibilidade de "queime" político que supu:fia. 
Por iso pensou, moi seriamente, na opción de 
"endilgarlle o mochuelo a Portela". Orabén, o 
distanciamento deste último de Galeuzca era evi, 
dente e moi discutíbel a súa vinculación efectiva 
ao Consello. Polo tanto, non pareceu quedarlle a 
Castelao outra posibilidade que disporse á "au, 
toinmolación" política, na procura <lesa urxente 
lexitimación institucional que Galicia requería. 

• PAPEL DE PIÑEIRO. Con todo, cando soubo 
da presencia de Piñeiro en París, entendeu que · 
esa coincidencia podería supor efectos moi bene, 
ficiosos para a relación co interior. Na idea de 
Castelao, o papel que Piñeiro debería cumprir, 
ademais de conselleiro particular, sería o de levar 
o contacto co galeguismo e co resto do republica, 
nismo galego, garantindo dese xeito a efectivida, 
de práctica do seu título ministerial na defensa 
dos verdadeiros intereses de Galicia. Pero Piñeiro 
decidiu non agardar por Castelao porque (a dife, 
renda do que deixa entrever Del Riego sobre a 
urxencia que o obrigou a "apresurar o regreso") 
non lle interesaba ex ercer aquel papel de ·axudan
te persoal nin confiaba na eficacia política do 
Goberno Giral. En concordancia con esa posi, 
ción de Piñeiro, a valoración que facía o galeguis, 
mo do interior era ben diferente. Na súa opinión, 
a presencia de Castelao era importante pero 
-<:ontra o que se ten entendido- nin imprescindí, 
bel nin excluínte, porque do que se trataba era de 
representar os intereses da oposición republicana 
galega e, en consec~encia, os da Galicia democrá, 
tica, pero máis que cliso o que en realidade se pre, 
tendía era obter, en contraprestación, un aval que 
afortalase a súa pretensión de consolidar e dirixir 
un organismo unitario en Galicia. Para os gale, 
guistas do interior, só o que acontecía en Galicia 
e no Estado tiña verdadeiro relevo político, o res, 
to, desde a legalidade republicana até a procura 
do recoñecemento institucional de Galicia ou a 
alianza trinacional, eran augas pasadas que xa 
non movían o muíño da Historia. Xa que logo, as 
controversias con Castelao e co exilio eran non 
só previsíbeis senón, mellor <lito, inevitábeis. 

Nos días finais de marzo de 1946, Castelao reci, 
biu o telegrama de Giral no que lle notificaba o 
nomeamento oficial como ministro. Ao día se, 
guinte respostou con outro no que aceptaba a 
distinción en nome das· forzas do interior e das 
colectividades de América. A primeira vista, os 
sustentos cos que Castelao dicía contar parecían 
firmes e consistentes. Tanto a FSG, que lle ex, 
presou un apoio institucional como representan, 
te da "verdadeira galeguidade", como as organi, 
zacións galegas republicanas do exilio mexicano, 
que lle fuceron chegar un comunicado de apoio 
no que se manifestaban identificadas coa súa per, 
soa, na defensa comúp da República e da Auto, 
nomía, viron no ministerio de Galicia a posibili
dade certa de constituír unha verdadeira frente 
política que representase os intereses <lesas colee, 
tividades. Até o propio Blanco Amor, habitual, 
mente moi escéptico sobre a capacidade política 
do galeguismo, fixo táboa rasa da situación ante, 
· rior -ao seu xeito, con alusións ao acaparamento 
de Castelao por parte da lrmandade e dando 
consellos sobre o que debían de facer os galeguis, 
tas de Bos Aires- e ofreceulle unha man tendida 

ao novo ministro para facer camiño na unidade. 
Por outra banda, fora precisamente do interior de 
onde partira a iniciativa para impor o nome de 
Castelao na ampliación ministerial e os galeguis
tas os seus adafles polf ticos. Aínda máis, tanto no 
interior como no exilio, os galeguistas mantiñan 
un razoábel escepticismo sobre as posibilidades! 
de éxito do Goberno Giral e fiaban máis na in', 
tervención exterior e no labor político clar1desti, 
no para o derrubamento do réxime franquista. 

• FERVEDOIRO DE ILUSIÓNS. Os catro meses 
que Castelao ootou en Buenos Aires até a súa par, 
tida cara Francia resultaron, por tanto, un ferve, 
doiro de ilusións e de expectativas que tamén se 
evidenciou na grande cantidade de actos e de ce, 
lebracións presididas por ese ánimo unitario, recén 
aparecido. Nesa morea de acontecementos tivo 
unha especial relevancia a comemoración do X 
cabodano do Plebisicito estatutario. T ratábase de 
realizar un grande acto de afirmación patriótica 
que demostrase a unidade de todas as colectivida, 
des galegas da A mérica arredor de Castelao, para 
afortalar a súa posición política no novo G berno, 
e de facer unha despedida oficial que tiña unha 
considerábel carga simbólica, porque moito do 
presentes consideraban a posibilidade real dun 
pronto retomo a Galicia. Para darlle un maior re, 
alce ao acontecemento, a Comisión organizadora 
decidiu a realización de dous actos diferenciados, 
un mitin o día 28 de xuño -que se celebrou, signi
ficativamente, no Centro Asturiano- e un xantar 
de homenaxe, celebrado o día 30. Porén, a dimen, 
sión dos feítos viuse modificada por un acontece, 
mento insospeitado que convulsionou a vida de 
boa parte da colectividade portefia: a chegada do 
cruceiro franquista "Galicia", en visita de amizade 
á Arxentina de Perón. Contra a opinión de im, 
portantes sectores pro-republicanos --entre eles, 
claro está, a de Castelao-, a directiva do Centro 
Gallego decidiu aceptar o convite do ernbaixador 
franquista, Conde de Bulnes, para asisitir á receP' 
ción oficial que se organizou no buque e corres
pondeu con outra invitación formal para a oficia
lidade visitar o edificio da entidade. O escándalo 
de ver a bandeira franquista presídindo unha insti, 
tución -non era a primeira vez, porque xa en ou
tubro de 1941 se puxera alf para celebrar a inaugu, 
ración do edificio,sanatorio- que tiña rai.ón de ser, 
acoller a todos o galega , fose cal fose a súa ideo
loxía, e que facía do apoliticismo a súa norma bá, 
sica de actuación, enrabexou a moitos do soci , 
entre os que predominaba, con moito matices, un 
ar republicanista e galegui ta. E, de feito, o inci
dente rematou por converter en pr tag ni ta 
dos actos do Plebisicito e tanto os di curso de 
Castelao como os do resto dos orad r 
tinxidos pola acedume da "traición". n embar, 
go, unha ollada máis atenta da ituación 
a entender datos máis inquietant . e prim iras, 
semellaba razoábel entender que dentro da colee, 
tividade comezaba a abrollar un grupo d p rsoas, 
a penas politizado e cun nivel económic relativa, 
mente importante, que vía o franquism n n co, 
mo un réxime sustentado na violencia e na repr , 
sión , senón como un baluarte da arde, do catoli, 
cismo e da neutralidade, na liña propagandista 
que as autoridades españolas desenvolvían na Ar, 
xentina. Pero ademais esta nova tendencia que 
agromaba _procuraba obter rendementos desta 
aproximación ao franquismo, percibido como un 
réxime estabilizado: Un obxectivo utilitarista que 
consideraba destinado ao fracaso aqueles ramala, 
zos de romantismo e altruísmo nos que, pensaban 
eles, vivía enfrascada boa parte da colectividade. 

Con todo, a enxurrada de críticas procedente 
de todas as tendencias do republicanismo gale, 
go foi notábel (comunicados conxuntos, artigos 

·de prensa, ... ), pero quizais fose Castelao quen 
voltou a pór o dedo na chaga, porque alén de 
criticar a directiva do Centro, non reparou en 
censurar a masa de republicanos de ocasión que, 
desde as diferentes agrupacións, non dubidaban 
en arrimarse ao sol quemáis quentaba, mentres 
alertaba sobre o momento crítico que estaba a 
pasar a colectividade, moito máis minguada de 
efectivos republicanos do que el mesmo e todos 
os que canda el estaban~ puderan imaxinar. + 



A NOSA 100IBA. . . 

BOROBÓ 

A polémica con Sánchez Moguel 
Niste ano no que o Día das Letras 
Galegas estará consagrado. a Ma
nuel Murgu(a, e no que ademáis 
cúmplese o centenario da morte de 
Alfredo Brañas, parece lecer axei
tado indagar o motivo que desen
cadeou aquela eclosión do rexio
nalismo que se puxo de manifesto 
nos Xogos Aorais de Tui, o 24 de 
xuño de 1981. 

Aincubación do rexionalismo 
galega viña de moi atrás, e o 
causante do seu último pulo 

fo i un singular personaxe anda
luz, Anton io Sánchez Moguel, 
Catedráti co de Lite ra tura na 
Univers idade Cen tral, a quen 
atopamos entre os convidados ao 
xantar que Cánovas del Castillo 
ofreceu a O liveira Mart(ns, en fe
breiro daquil ano. Coma xa escri
bfn aqui (no anaco do 18-xi-99) a 
cal almorzo concurriran camén 
Cascelar, Menéndez Pelayo e N ú
ñez de Arce. 

Cánovas, se cadra , quixo nise 
momento contrastar aos postres 
as ideas do gran historiador por
tugués coas do empedernido po
lemista Sánchez Moguel, que ano 
e medio antes provocara a maior 
controversia que existira ata en
tón a mantenta do cada vegada 
máis discutido tema dos rexiona
lismos. 

Fora o 8 de decembro do 1888 
cando Sánchez Moguel, ao ingre
sar na Real Academia da Historia, 
pronuncia o discurso que sería o 
orixe da primeira polémica que 
precedeu á logo deseruolada entre 
Murguía e Castelar. Foi asimesmo 
D. Manuel quen rebatera ao cate
drático e académico andaluz. 

"Henos señores -<lixera ánchez 

Moguel aos académicos da Histo
ria- en presencia de la historia 
regionalista más grave, más fu
nesta que la historia inspirada en 
las demas doctrinas políticas; co
mo quiera que todas estas reco
nocen igualmente como primer 
principio la unidad e indivisibili
dad de la nación, mientras el re
gionalista se funda, por el contra
rio, en la autonomía local y con
siguientemente en el fracciona
miento, en la repartición de la 
patria en cien nacionalidades in
dependientes". 

P ero descendendo distes 
conceptos abstractos que 
cabería acomodar ao re

xionalismo de calquer país, Sán
chez Moguel ocupóuse concreta
mente do rexionalismo galego, 
chegando a referirse ás circuns
tanci as persoa is dos seus máis 
carac terizados prohomes. Así di
xo "N inguno de estos acérrimos 
mantenedores de su pura raza 
ga llega, maravillosamente con
servada hasta el día, n inguno es 
ga ll ego po r ente ro , n inguno 
ejemplar purísimo, no ya de an
tigua, pero n i de moderna sangre 
gallega; así, por ejemplo, el Sr. 
Murgufa es hij o de un gallego y 
una bascongada (sic), y el Sr. 
Vicceto de una gallega y un ita
liano ... ". 

Ante un ataque can directo á súa 
idea esencial e a súa persoa, Mur
guía responde ao novo e rudo acadé
mico cun ensaio histórico, titulado 
El regionalismo gollego, que se publica 
en Galicia, a revista fundada e dirixi
da por Andrés Martínez Salazar, e 
que será difundida nunha edición 
costeada 
pala colo
nia galega 

na Habana, e impresa na capital cu
banano ano 1889. 

Como é imposible resumir 
aquí toda a argumenta
ción histórica de Murguía 

frente o despiadado ataque de 
Sánchez Moguel, os lectores po
drán atopala, segura e facilmen
te, nalgún apéndice dos moitós 
volumes que se publicarán iste 
ano adrede do primeiro Patriarca 
das Letras Galegas. 

(Xa na segunda edición, publica
da por Galaxia en 1976, de Ma
nuel Murguía, a biografía escrita 
por Vicente Risco, incluínse tres 
longos fragmentos da "famosa res
posta polémica de Murguía ao dis
curso de Sánchez Moguel". lste li
bro de Risco fora publicado, pri
meiramente, iniciando o Torno VI 
dos Arquivos do SemiTUJ.rio de Estu
dos Galegas, no ano 1933, "ao 
comprirse os cen anos dende a na~ 
cencia de don Manuel Murguía"). 

Ao mesmo tempo que a contesta
ción de Murguía, se estaría escri
bindo outra resposta a Sánchez 
Moguel que vería a luz nise mismo 
ano ochenta e nove, dentro dou
tro libro que tería unha excepcio
nal resonancia: El Regionalismo, de 
Alfredo Brañas, editado por Jaime 
Molinas, en Barcelona. El Regio
naisrrw, a secas, pero que trataba 
con moitísima roáis extensión do 
galega, en particular, que o do in
xel viuvo xa de Rosalía. 

Non debeu coñecer a tempo, o 
xove adail da ala dereita do rexio
nalismo galego, o ensaio do xa 
niaturo líder da ala esquerda de 
igoal credo. Pois, na sua resposta a 
Sánchez Moguel, que constitue o 
capítulo V da sua obra, non o cita, 

sen que tampouco mencione nas 
360 páxinas do seu libro outras 
cousas de Murguía. Anque no seu 
I capítulo diga que lle chegaban "a 
lo más hondo del alma (xunto a) 
los suspiros del arpa de Resalía, 
los apóstrofes de Curros y los 
arranques pindáricos de Murgufa, 
el estilista inimitable que arrastró 
las iras del vulgo de los hijastros 
de Galicia al proclamar en ocasio
nes solemnes los derechos de la 
pequeña patria". 

Alfredo Brañas insiste na sua ré
plica ao jacobino, anque máis 
ben federal, catedrático andaluz, 
acerca do que expón con máis ex
tensión no capítulo Ill da sua obra 
fundamental, que penso que esta
rá nas mans, iste ano, de moitos 
dos nosos lectores, e por iso non 
fai falta repetir aquí as súas ideas. 

O certo foi que ao ano se
guinte da publicación dos 
libros de Murguía e de 

Brañas, acentuouse a repercusión 
pública dos seus ideais, ao crearse a 
Asociación Regionalista Gallega, 
presedida por don Manuel; organi
zadora daqueles Xogos Florais en 
galega, nos que tamén falóu D. Al
fredo. E todo a consecuencia dun 
discurso de certo ''tosquísimo e ru
dísimo" intelectual de Medina Si
donia, de cuia personalidade apor
tare i curiosos testemuños, Deus 
mediante, no próximo anaco. 

Intentando asi chamar a atención 
acerca da histórica polémica que 
non lles interesou nadiña a Justo 
Beramendi e Xosé Manuel Núñez 
Seixas, ao compoñer o seu docu
mentado e extenso traballo sobre 
O nacionalismo galega, que enche o 
tomo 18 da Historia de Galicia, edi
tada por ANosa Terra.+ 

............................................................................ . 

AS ¿DERRADEIRAS? LETRAS DE CASTELAO 

A fili a do desaparecido humorista Manuel 
Roel (Gufsam , 1898- Becazos 1968) con
serva como ouro en pano un curioso e valio
so álbum no que o seu pai foi coleicionando 
debuxos, poemas e textos a el adicados por 

• destacados artistas, escritores e persoeiros da 
nosa cultura. Un álbum que s6 nas mans dos 
que saben, sabemos (grácias Chelo!), apre
ciar tal regalía. 

Se antes do seu exilio Roel apenas publicara 
algúns textos humorísticos en A Nosa Terra e 
o betanceiro Rexurdiment.o do tempo das Ir
mandades ambos, así como en EL Pueblo Ga~ 
llego, do que foi correspondente en Betaruos, 
ao chegar a Buenos Aires convertirase nun 
humorista moi coñecido entre a diáspora ga
lega, colaborando con cantos e poemas festi
vos en moitas publicacións e boletíns dos na
sos emigrados: Breogán, Lar, Galicia, Albara-

• da, Umia y Lérez, Unión de Teo y Vedra, Ne
greira, Lugo, Revista do CentTo Pontevedrés, 
Betanzos ... C.Ontos e poemas recopilados nun 
libro editado polo Concello de Betanzos no 
pasado 1998 con motivo do centenário do 
humorista. Ademais as suas actividades radio
fónicas e teatrais fixeron de Roel un persona
xe coñecido e estimado entre os galegas da 
Arxentina na década dos anos corenta. Espe
cial relación tivo con moitos artistas e escri
tores galegos nos trece anos de exílio arxenci
no: "Tacholas", Varela Buxán e Maruxa Vi
llanueva, cos que colaborou en actividades te, 
atrais; Antón Zapata García,, quen lle encar
gou traer á T erra para editar o seu poemário 

XEsus TORRES REGUEIRO 

Autógrafo de Caatelao no álbum de Roel. 

"A roseira da soidade" que sairia xa póstumo; 
Arturo Cuadrado e Luis Seoane cos que Roel 
traballou na sua editorial Nova; os pintores 
C.Olmeiro e Laxeiro que plasmarían -ao igual 
que Seoane- cadanseu debuxo no citado ál
bum; Manuel Prieto Marcos, Lorenzo V arela, 
Avelino Dfaz, Emilio Pita, Rey Balear, Rafael 
Dieste ... 

A xoia da corca desee álbum é, ao meu en
tender, a emocionante despedida que lle es
tampou un Castelao cego e moribundo ao 
exiliado que voltaba á T erra cabo dos seus. 
Despedida que non dubidei en reproducir 
nunha apresurada recuperación da vida e 
obra daquel "Manuel Roel, recreador do 
humor o ular ale o" ue ubli uei no 

Anuario Brigantino de 1989. Trazo temero
so, mais ainda recoñecíbel a característica 
letra de Castelao. Di asi: "Estou enfermo, 
pero sandarei . Algún día nos vererrws na verde 
Betanzos. Que teñas un feliz viaxe e que sexas 
feliz a veira da túa dona e dos teus sete fillos. 
Castelao. Bos Aires 9 na.da! 1949". Datada 
case un mes antes da sua marte, coido que 
ben pode tratarse das derradeiras, esforzadas 
letras escritas por Castelao como despedida 
no leito de morte a un compatriota que vol
caba do exílio. Verbas esperanzadas e pre
ñadas de optimismo e bos desexos que ñon 
terían cumprimento no que corresponde ao 
rianxeiro. 

Ainda que asina algúns exemplares da sua 
monumental obra "As cruces de pedra na 
Galiza" que sae do prelo por aqueles días, 
Castelao xa non está en condicións de escre
ber. A dedicatória no retrato que lle dá ao 
doutor Pastor -o médico que o atendía nos 
derradeiros dias- xa tivo que dictarlla á sua 
dona e só puido asinala, segundo di o seu 
biógrafo Paz Andrade. 

Canpo Manuel Roel desembarcou no peirao 
de Vigo o 26 de xaneiro de 1950 facfao nun 
inverno real e simbólico. Mais o verán aus
tral que deixaba atrás era para os exiliados e :
demócratas galegos máis triste e frío coa per- • 
da do guieiro. Roel consolariase coa familia 
e a cerra reecontrada e tamén con aquel ál
bum que contiña o calor humano e o derra
deiro alento de Castelao. + 
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Maribel Tato e 
Gonzalo Pérez 
'Os libreiros 
necesitamos unha 
escala na que poder 
formamos' 

Como libreiros ternos que ler un 
pouco de todo. Góstanos a novela 
especialmente, e teriamos que ler 
un pouco máis de ensaio. Co que 
máis desfrutamos e coa literatura 
en galega. 

Que recomendan ler? 

Galicia, Galicia de Manuel Rivas, 
Pensa Nao de Anxo Angueira e O 
brillo dos elefantes de Fran Alonso. 

Como xurde a iniciativa de editar 
os Minirelatos desde a libreira 
Cartabón de Vigo? 

Había tempo que tiñamos ganas de 
facer unha edición non venal en 
galega, pero parecianos unha uto
p ia. Foi nunha viaxe con Fran 
Alonso e con Concha Costas cán
do empezou a tomar forma. Fran 
Alonso ofereceuse desinteresada
mente a coordenalo e pareceunos 
fantástico. Realmente sen a sua 
axuda seria impensábel levar a prá
tica esa idea tan bonita de xuntar a 
2 7 autores, uns ~ máis coñecidos e 
outros menos. Gran parte do méri
to do libro tamén o ten a fotografía 
de Manuel Vicente. Tiñamos claro 
que queriamos facer unha edición 
non venal, escapar do mercantilis
mo, p~ obsequiar aos leitores en 
galego. E un custo económico que 
ternos que asumir, pero se ten unha 
boa aceptación é posíbel que repi
tamos a iniciativa outro ano. 

Non é ...c..o.mJID que as librarias se _ 
animen a editar. 

En realidade para exercer como li
breiros, hai que ser un pouquiño 
masocas e pensar que o problema 
dos cartas é secundário. 

Na introdución faise referencia ao 
importante papel que desempeñan. 

De feíto d~beria existir unha esca
la de libreiros, onde poder formar
mos. Somos autodidactas, e apren
dernos pouco a poudo coas nosas 
leituras. Nós levamos 14 anos e 
cada dia descobrimos algo novo. O 

. libro ten moitos enemigos, a tele
visión, os ordenadores, e a nosa 
obriga é animar ao leitor e infor, 
malo. T amén é necesária unha re
gulación, porque non todo o que 
se chama libraría o é. Hai moita 
papelaria disfrazada.+ 

Ubreiros 

-
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A Fundafom 
Artábria1 de 

FERROL, 
acolle a 
mostra .. ºUmha vida 

desenhando 
um país", 

de X. Marin. 

'• 

/ 

O Trinque 
O lápis do carpinteiro no teatro 
~ compañia Sarabela dirixida por 
Anxeles Cuña Novás está a repre
sentar a · obra O lápis do carpinteiro 
no Teatro Principal de Ourense. As 
funcións prolongaranse até o Do
mingo dia 2 7 pero, de seguido, co
mezará a xira por todo o país. Sara-

be/a adaptou para a cena a coñecida 
obra de Manuel Rivas que novelaba 
a vida de Francisco e Chonchiña 
Comesaña. Ela estaba convidada á 
estrea e, desde a butaca, podia verse 
como personaxe. Literatura e teatro 
para mostrar a nosa história. • 

• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Allarb 

• EXPOSICIÓNS 

APRENDE 
A MIRAR A PINTURA 
Mostra didáctica, patrocina-
da por Cai:xogalicia, que pode-
mos ollar na Fábrica do 23 de 
Febreiro até o 12 de Marzo. 

Arteixo 

•TEATRO 

A VELADA DE LONDRES 
Será cenificada por Casa-
hamlet o Venres 25, e Su- da Información (grupo Sar- cunha animación de gran-

ripanta fará o próprio con gadelos), que percorre a de calidade xunto cunha 

Volpone ao día seguinte, -- vida e obra do ilustre escri- boa banda sonora. As di-

Sabado 26, ambas no Audi- tor, político e intelectual ferentes histórias, de dis-

tório Municipal. galeguista (1898-1987). tintos autores, convencen 
Até o 5 de Marzo na Casa ao redor dunha misteriosa 

Arzua. da Cultura. bola verde presente desde 
os primeiros tempos do 

Os DESASTRES universo. O Venres 25 ás 

•MÚSICA DA GUERRA 22 horas, por 200 pta., 
De Goya, estará, na Sala de grazas ao 'Cine-clube local 

VÍTOR COYOTE Exposicións de Caixavigo e na Casa da Cultura. Non 

O cantante galega estará Ourense, até o Sábado 26. recomendada para meno-

na sala Splash, o Venres 3 res de 13 anos. 

de Marzo ás 12 da noite, Boiro Cambados presentando o seu último 
traballo. As entradas pó-

• EXPOSICIÓNS dense comprar en Discopre- • EXPOSICIÓNS 
cio de Santiago e nos dis-

SERAFIN MARCOS tintos pubs de Arzua. PROPOSTAS PARA 
Antecipada 1.000 pta. e na "Instalacións" chámalle á 

UN NOVO MILÉNIO 
billeteira 1.300. mostra que podemos con-

Concretamente as de Gris, templar, durante todo iste 
Guasa, Rubén López, Zaha-

O Barco mes, na Casa da Cultura. 
la e Quique Lista que expo-

•TEATRO 
ñen as suas obras, na galeria 

•CINEMA 
Borrón 4, até o 29 diste mes. 

0 LIBRO MÁXICO •TEATRO 
CELOS É representada por Maria 
De Vicente Aranda, pode- Campos e Carlos Yus, Mi-

CuCARANDAINAS 
remos vela, na Casa da Cul- gallas Teatro, o Venres 25 É a obra que· cenifican Os mo-
tura, mercede ao Cine-clu- na Casa da Cultura. nicreques de Kukas na Casa 
be "Groucho Marx", o da Cultura o Domingo 27. 
Xoves 24 ás 22:30 h. No Bue u 
mesmo local, en sesións de Cariño 2:30 e 23 horas e do Venres 
25 ao Luns 28, proxectan a •CINEMA 
fita Asterix e obelix contTa •TEATRO 
o César, de Claude Zidi. HEAVY METAL 

Fita de ciéncia fición diri- Os PÁTIOS 
• EXPOSICIÓN$ xida por Gerald Potter- DA MEMÓRIA 

ton en 1996 e que está Obra que será representada 
V. PAZ ANDRADE basada no cómic do mes- polo Teatro do Morcego, o 
Mostra fotobiográfica real~- mo nome. Combina uns Domingo 2 7, no Audit6rio 
zada polo Instituto Galega fantá~ticos efectos visuais Municifxll. 

Cervo !ano, profesor da Escala de 
Artes "Pablo Picasso", que 

• EXPOSICIÓNS 
podemos ollar no centro de 
arte Atlántica. 

OENTROIDO LEOPOLOO NóVOA 
Pódese visitar na Casa de Ad- Pinturas e gravados, das 3 
ministración de Sargadelos, en últimas décadas, deste ar-
Cervo. Propriedade do Mu-
seo do Povo Galega, ttata de 

tista galega na Sala de Ex-
posicións de Caixagalicia, 

" descreber, contextualizar e até o 23 de Abril. 
analisar o amplo, rico e com-
plexo mundo de ritos e costu- TUTANKHAMÓN 
mes que conforman o Entroi- Imaxes dun tesauro baixo o 
do, festa da risa e da bulra, deserto exfpcio, estará, até 
desde a vella Europa á identi- o 19 de Marzo, na Estación 
dade do carnaval galega". Marítima. 
Durante Febreiro e Marzo. 

RAIMUNDO lBÁÑEZ 
MANUEL FERROL 
Mostra a sua coñecida série 

O marqués de Sargadelos é fotográfica sobre a emigra· 
obxecto dunha exposición ción no Quiosque Afonso. 
no Museu do Mar de San 
Cibrao. As CRUCES DE PEDRA 

A Coruña 
Dentro da série de actos que 
a Fundación Barrié programa 
con motivo do 50 aniversário 

•CINEMA do pasamento de Castelao, 
encóntra5e ista mostra, reali-

CGAI zada con fundos do Museu de 
O Centro Galega de Artes Pontevedra, dividida en 4 
da lmaxe programa para ista apartados: As cruces de ped:ra 
semana as seguintes proxec- na obra de Castelao; As cruces 
cións: o Xoves 24, dentro do de pedra na Bretaña (escolma 
espazo ''Produción galega", a de deseños inéditos); As cn.L· 

fita de J .L. Ducid ( 1999), ces de pedra na Galiza (fichas 
Inmaculada, en formato ví- e anoracións manuscritas que 

deo e con entrada gratuíta; o se amasan por vez primeira); 

Venres 25, ás· 20:15 h., e o e Bibliografia. 
Sábado 26, ás 18:30, Le ~ 
TIOUS emportera I o W1ÚO le- MONCHO A.MIGO 

mranos, de Abbas Kiarosta- Mostra a sua última produ-
mi (1990), que foi Grande ción no Museu de Arte 
Prémio do Xúri en Venécia Contemporánea Unión-Fe-
99 e co que remata o ciclo nosa (Avda. de Arteixo 
adicado ao cinema do Irán; e 171), baixo o título de "O 
o Martes 29, ás 20:15, La ar do péndulo". 
vida por delante, de Feman-
do Femán Gómez: (1958), ROY LICHTENSTEIN 
no que un casal novo vense 'lmaxes reconocíheis" unha 
abrigados a traballar no que das máis importantes e repre-
lles vai saíndo, que non ten sentativas mosttas sobre este 
nada que ver cos estudos que artista, considerado como un 
fixeron, dentro do espazo cualificado expoñente da Pop 
"Cinema e direito". O prezo Art, e que está composta por 
da entrada é de 200 pt:a; con 123 obras entre esculturas, 
carné xove 100, e o abono pinturas e obra gráfica. A ex-
para 10 sesións custa 1.500. posición foi organizada polo 

ConseUo Nacional para a Cul-

• EXPOSICIÓNS tura e as Artes e o Museu do 
Palácio de Belas Arr.e.s de Mé-

JORGE LLORCA 
xico e podémola ollar na 

Acuarelas e óleos con te- Fundación Barrié, de 1 7 a 

mática vexetal deste ferro-
21:30 h; até o 23 de Abril. 

"detective" pusilánime é en
viado a un.ha aldea do ince.
ridr ·<fo.,~tado de Nova York a 
:tn\f'e.stigar 1,1nhas decapita• 
ci61ls, pór parte dúrtha pantas

~' ma;Jµuiga fantástica con 
• .,. ~nt~~o do humo(. 

Sa-IMIDr DE LAS HERAs 
No Museu de Belas Artes, 
Schmidt de las Heras, fowgra
fias 1944-1960 organizada 
polo CGAI. O fotógrafo co
ruñés (1897-1975), fo¡ am
plamente recoñecido en todo 
Estado, sobre todo pola sua 
mestria na tiraxe ao bromó-

· tea. Máis de meio cento de · 
obras que podemos ollar até o 
5 de Marzo. 

•MÚSICA 

CRISTINA DGUEZ. & 
0SCAR BARRAGÁN 
A primeira é soprano e o se
gundo acompáñaá no piano, 
o Sábado 26 ás 12:30 horas, 
dentro do Ciclo de Xovens 
Intérpretes qu organiza a 
Fundación Barrié, e no que 
interpretarán obras de ] .S. 
Bach, Bellini, J. Nin, Tol
drá , Mompou e J. Rodrigo. 

Luz CASAL 
Presentará o seu novo traba, 
llo, "Un mar de confianza", 
o Vemes 25 no Coliseum. 

•TEATRO 

LA SOMBRA 
Con T oni Albá, o Sábado 
26 e Domingo 27, no tea
tro Rosalia de Casrro. 

F rrol 
• CONFERÉNCIAS 

PORTUGAL, 
REVOLU<;üM E 
DEMOCRACIA 
Fernando Rosas é profesor 
de História Contemporánea 
da Universidade Nova de 
Lisboa, membro destacado 
do Bloco da Esquerda, e, o 
Venres 25 ás 20 horas na 
Funda~om Artábria, hanos 
fular da revolución do 25 de 
Abril e da siruación actual do 
Estado portugués. 

• EXPOSICIÓNS 

XAQUIN MARIN 
A Ful'UÚJfom Aru:ibria (Ma
dalena 31), acolle a m tra 
"Umha vida dcsenhando 
uro paCs" de X. Marin até o 
12 de Marzo. Abeno coda a 
semana de 18 a 23 horas. 

ALEXANDRO CARRO 
Ten unha mosrra da sua 
pintura na galeria Sargade
los, até o 23 de Marzo . 

AMÉLIA MILLÁN 
Inaugura unha exposición 
das suas pinturas, o Venres 
25, no Ateneu onde pode
remos contemplalas até o 9 
de Marzo. 

MADE IN THE WORLD 
Mostra de gravado contem
poráneo, que xunto co~ ti
tulada "A colección", que 
recolle obras de Sotomayor, 
Máximo Ramos, Bello Pi
ñeiro e Vicente Diaz: Gon· 
zález; e ainda outra máis que 
baixo o epígrafe de "lnter
vencións" reune obras de 
Rosa Veloso, Carlos Nieto, 
Loureiro e M~ Xosé Diaz:; 
poderemos contemplar no 
Centro Cultural Torrente 
Ballester até o 30 de Marzo. 

•MÚSICA 

SEX-FOLIA 
Grupo folc composto por 
sete persoas, os máis deles 
do concello de N arón, e 



ANOSATERRA ............. -..................................... . 
Amáncio 

Prada 
apresenta o 

seu novo 
traballo, 

História. d.a Galiza · eo cómic 
"De mar, 

amor e 
terra", 
coplas 

galegas de 
tradición 

oral, 
o Venres 25 

en LUGO, 
o Sábado 26 

en VIGO, e 
o Martes 

29en 
OURENSE. 

que interpretan temas tra
d íc i ona is e própr ios. O 
Venres 25, ás 22 horas, na 
Fu~om Artábri.a. 

ENTRE p ARÉNTESlS 
Grupo pop que participa 
no Fiadeiro Musical en Con
certo do Ateneu o Domin
go 2 7 ás 20 horas. 

•TEATRO 

A SEÑORITA XÚLIA 
Do sueco August Strindberg, 
por Uvegá. Teatro, con Mó
n ica Camaño, Vicente de 
Souza e Laura Ponte no re
parro, iste Xoves 24 ás 20:30 
h ras, Audir.órío "forren
te Ballester''. Unha propa;ta 
provocadora que estimula o 
debate sobre o machismo que 
hoxe segue a facer estragos 
nas relacións entre homes e 
mulleres, con consecuéncias, 
en ocasíóns, tráxicas. Pero ta
mén a actitude de quen aspira 
a ser amo e non precisamenre 
desde unha postura liberadora 
de clase; a personaxe ociosa e 
frívola, que tanto vemos nos 
televisores ou revistas; ou a 
abandeirada da moral relixio
sa e hipócrita, ta:padeira de 
pequenos e grandes pecados. 

Friol 
•ACTOS 

EN DEFE A 
00 PATRJMÓNIO 
Anxo Rigueira apresenta o 
n 11 5 do voceiro das Brigadas 
en Defensa do Patrim6nio , e 
Ramón López Vázquez fa
lará da figura de Celestino 
Fd z. d la Vega, p,ara a 
c ntinua i n actuar Al.xiro 

ixto, o novo Laxe, c n 
nti · trad1cionai ·. O á· 

ad 26 na Casa do Fer
nández de la Vega (Avda. d 

antiag 1), ás 6 d rán. 

La in 
• EXPOSICIÓNS 

UN ÉCUL DE ARTE 
N za, d 1900 ao 2000. 
Podémol contemplar no 

Alternativa 2000 

Museu Municipal, até o 2 7 
de Febreiro. 

CEN ANOS EN FOTOS 
Da comarca dezana, n o 
Auditório Municipal, até o 
2 7 diste mes. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

MODERNISMO 
CATALÁN , 
O Museu Provincial acolle 
iste morra de roáis de 30 ar
tistas, desde Rusinyol, pa
sando por Gaudí, até Mas i 
Fondevilla, que nos dan a 
sua visión do modernismo a 
meio de óleos, deseños, acua
relas, estucos policromos e 
alfaias. Até o 19 de Marro. 

XAvlER MurÑos 
Mostra as suas pirituras na 
na Biblioteca Pública Pro
vincial. 

ANTÓN CAAMAÑO 
Ten unha rnosrra, na sala 
Ba.cabu., que titula "Atalo
go e grazas polo peixe" . 

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

RANOOLFE YILARIÑO 
Titula "Olladas" a mostra 
de pintura que se encontra 
na Biblioteca Pública Prcwin· 
cial. 

•MÚSICA 

AMÁNCIO PRADA 
Apresenta o seu novo tra· 
bailo, "De mar, amor e te· 
rra", c plas galegas d tra
dición oral, o Venres 25 no 
Auditório Municipal "Gus
tavo Fr ire". 

CLAVICÉMBALO 
O C lube de Arte e Música, 
sito no 23 da rua Paxari
ños, acolle, o Venres 25, 
unha actuación de Música 
Tradicional Galega con 
I abel Mouzo e Lufs Co-

Especialmente pensada 
para a educación secundá
ria pero que pode ser visi
tada por calquer persoa 
que teña curiosidade por 
coñecer a história diste pa
ís, a través de 24 murais 
con textos explicativos. 
Dese~da por A Nosa Te
rra e Pepe Carreiro está 

/ pattoc'iriada por Caixagali-

rrea, na gaita, e Pilar G. 
Barreras no tamboril. O 
Sábado 26 Marcos Pin, na 
guitarra; Carlos Doval, no 
baixo; Ornar Bascoi, na ba
teria; e J. López Lopi, co 
saxo e a frauta, compoñen 
o Clavijazz dos que se 
agarda monten unha boa 
jam sessión. 

MADAME BUTTERFL Y 
A ópera de Puccini, polos 
Coros Hirosaki, do Xa
pón, no Auditório Munici
pal "Gustavo Freire" o 
Venres 3 de Marzo. 

•TEATRO 

ULTIMAMENTE 
NON DURMO NADA 
Que cenificará o Teatro 
da Lua, o Xoves 24 no Au
ditório Municipal "Gusta
vo Freire". 

Moaña 
•LITERATURA 

LILIA & 
PAULA CARBALLEIRA 
As duas se adican a contar 
cantos. A primeira é cu
bana e estará o Sábado 26, 
ás 11 da noite, no Café-te
atro do Real. A segunda, 
galega como sabedes, esta
rá no mesmo local, pero o 
Domingo 2 7, ás 6 do se
iján, nunha sesión especial 
para as crianzas. 

Narón 
•TEATRO 

CRlATURAS 
Obra que será representada 
polo Teatro de Aqui, o 
Venres 25 e Sábado 26, no 
Auditório Municipal. 

Ortigu.eira 
•TEATRO 

VOLPONE 
Será levada ás táboas da 
Casa da Cultura por Suri· 
panta o Venres 25. 

Coincidindo coa celebración da 
Capitalidade Cultural Europea, 
en Santiago o teatro Galán e a 
sala Na.sa organizan, por prirneira 
vez, un festival iritemacional de 
teatro, música e danza. Ao longo 
de tres semanas Alternativa 
2000, acolle 21 representacións e 
dous programas especias cun to
tal de 50 participantes. Pero vaia· 
mos coa programación. O Xoves 
24, áS 22 horas, no teatro Galán, 
Cambaleo teatro, de Aranjuez, 
cenificará Diálogos en el paraíso, 
coa dirección e dramatúrxia de 
Carlos Sarrió e con A. Sarrió, A. 
Jiménez, B. Crespo, D. Moreno, 

pectaculo de danza "Fora de Sé
rie" coa participación de Orlan
do Ortega (Las Palmas), que es
trea "Cartas a mi mismo" con 
música de Bj 1 ork e Luis Carmo
na; José Reches (Madrid), que 
estreará "Descalzo de estrellas"; 
Francesc Bravo (Madrid), con 
"Por mi lado'', estreado o pasado 
Novembro en Madrid; e Félix 
Lozano (Lisboa), que estreará 
"Paso, paso doble". Continua
mos no Galán con Materile Tea
tro e o seu "Teatro para camale-

óns" que representarán do Mér
cores 1 de Marzo ao Sábado 4. ás 
22 horas. E agora tócalle o tumo 
á sala NASA. Dentro do ciclo de 
autores galegas "SENcon TEXTO", 
estarán Carlos Santiago ( Com
postela), con "Au gaciar"; e Xa
bier Queipo (Compostela), co 
inédito "Diálogos macanudos", 
o Venres 25 ás 22 horas. O Sába
do 26, as 12 da noite, Ernesto ro
drigues, Jorge Valente e Gregg 
Moore (Lisboa), dan un recital 
de música improvisada electroa
cústica. O Xoves 2 e V emes 3 de 
Marzo, ás 22 horas, Marcel·lí 
Antúnez (Barcelona), realiza 
unha perf armance que leva por tí
tulo "Afasia". E o Sábado 4, ás 
24 horas, música con Dozmic 
Muffin (A Coruñá), que iriter
pretará a obra "Construción de 
un tinglado desmontable nº 3". 
Máis información nos telf. 981 
585 166 do teatro Galán ou 981 
573 998 da NASA.+ 

! J.C. García no reparto e que en
reda coa perguma, O mundo onde 
vivemos é o máximo expoñente do 
que podemos conseguir coma colec
tivo?, ou tamén, Supoñanos que 
todo o mundo minte . Supoñer o 
contrário levaranos ao mesmo sítio. 
No ca.so de haber algun sítio onde 
ir. Tamén no teatro Galán é o es-

cía e poden$tnola contem
plar en RIBADEO até o 
LllllS 28 na 'ca.sa da Cultu
ra; en CALDAS DE REis até . 
o 4 de Marzo no Audit.6rio 
Municipal; no CARBALLI· . 
ÑO do 18 de Febreiro ~o 2 
de Marzb no Auditório 
Municipal; e en ÜLEmos, 
do 18 de Febreiro ao 4 de 
Marzo na Ca.sa Charry. + 

Ourense 
•CINEMA 

A CLOSE SHA VE 
ÜSCjar 1996 á mellor película 
de animación, ven sendo 
unha eSc:olma de curta:metra· 
xes realizados en plastiliria 
dun dos mellores especialis
tas do mundo, os británicos 
Estudos Aardman e será pro
xecta:da polo Cirie-clube "P. 
Feixóo", o ((oves 2 de Marzo 
\ís 20:30 e 23 horas na Casa 
da Cultura, no espácio "Ca
ricatura en movimento" 
dentro da programación da 
IV Bienal da Caricatura de 
Ourense. A close shave 
(Grande Bretaña, 1996), 
está composta pola me
diametraxe do mesmo nome 
e polas curtametraxes A se
cuéncia do título; O porco de 
Watt; Maárugadar; Anuncios 
de caláefac.ción eléctira I e II ; 
Non sen o meu bolso; História 
de guerra; e Pop. Antes pode
ranse ollar as curtametraxes 
25 maneira.s para deixar de fu
mar (EE UU, 1989), de Bill 
Plympton e Saltamontes {Itá
lia, 1990), de Bnmo Bozzet
to, dous dos máis sobrancei
ros cartoonistas do mundo. 

- LA GRAN ILUSIÓN 
Un clásico do cinema de 
todos os tempos (Franza, 
1937), que situou a Jean 
Renoir, o director, no olim
po dos xénios da séptima 
arte. O Xoves 24, ás 20:30 e 
23 horas, na Crua da Cultu
ra dentro da programación 
do Cirie-dube "P. Feixóo". 

• CONFERÉNCIAS 

É A LITERA TURA 
GALEGA UN ASUNTO 
INTERESANTE? 
Tema sobre o que falarán 
Jaureguízar e Camilo 
Franco, dentro do ciclo de 
"Escritores galegas cara o s. 
XXI", o Luns 28, ás 20:15 
horas, na Aula de Cultura 
de Caixavigo e Ourense. 

• EXPOSICIÓNS 

lNTERlORES. VISIÓNS 
ÍNTIMAS DUN SÉCULO 
Mostra que alberga pintura 
de artistas españois desde 
finais do XIX até os nosos 
dias, e que podemos con· 
templar na Aula de Cultu· 
ra de Caixavigo e Ourense 
até o 19 de Marzo. 

ANTÓNIO V ÁZQUEZ 
DHARRIWBA 
O carballinés presenta 
unha mostra de humor grá
fico, até o Sábado 26, na 
Sala de Exposicións da 
Casa da Xuventude. 

X. RANou1FE VIl.ARIÑo 
Mostra os seus traballos, 
até o 28 diste mes, na Sala 
de ExÍ>osicións do Ateneu 
dentro do ciclo "Os nososo 
artistas". 

ARTURO CIFUENTES 
"Case carro décadas ao lon
go das que, salvo algunha 
veleidade irlicial coa figura, 
a paisaxe ten sido a sua pai
xón poética, a sua obsesión, 
o seu obxecto de recriación. 

Tal peregririaxe fixo de Ci~ 
fuentes un paisaxista atroz e 
irrefreábel" en palavras de 
Femando Franco. Na gale
ria Visol até o 7 de Marzo. 

TEMPOS 
DE MODERNIDADE ... 
... Momentos estelares da Van
guarda Histórica. Espáñola no 
Museu Municipal, baixo 6 pa
trocínio da Fundaci6n Caixa
galicia. Poderemos ollar as 
obras de J. Miró, Juan Gris, 
Maria Blanchard, Joaquín 
Peinado, Dalí ou Maruxa 
Mallo, entre outros, até o 27 
diste mes. 

MANUEL V ÁZQUEZ 
O pintor compostelán ten 
unha mostra titulada Jet 
Line - série 2, na galeria Ma
ris a Marimón (Cardenal 
Quiroga baixo). As suas 
pirlturas son golpes de luz na 
que esta se convirte nunha, 
case, constante obsesión. 
Até o 26 de Febreiro . 

•MÚSICA 

ÜRQUESTRA }ANACEK 
Dirixida por Zdenyek Dej· 
mek, o Luns 28 no teatro 
Principal. 

AMÁNCIO PRADA 
Dá un concetto no teatro 
Principal, o Martes 29, no 
que presenta o novo disco 
"De mar, amor e terra" . 

•TEATRO 

Ü LÁPlS 
00 CARPINTEIRO 
Basada en relatos de Ma
nuel Rivas, será representa
da no teatro Principal, por 
Sarabela Teatro, até o Do
mingo 2 7 ás 20:30 horas. 

Ponteareas 
• EXPOSICIÓNS 

GALIZA EN FOCO 
Mostra de fotoperiodismo 
diste coñecido certame, 
convocado pola Aso
ciación da Prensa de Fe
rrol, e que podemos con· 
templar, até o 12 de Marzo, 
no Museu Municipal. 

Ü TRAXE GALEGO ... 
... Unha aproximación desde 
a miniatura, poderemola 
contemplar, até o 27 de Fe
breiro, no Palácio da Música. 

As Pontes 
•TEATRO 

QUE FACER CANDO 
NON SEI QUEN SON? 
Será representada por Ca
roza Teatro, iste Xoves 24, 
no Au.ditório Municipal . 

Pontevedra. 
•ACTOS 

CONT ACONTOS 
Organizado polo Concello, 
os Sábados na Biblioteca 
Pública ás 12 do meiodia, 

Pavis Pavós estará coa sua 
"Cuadrilla Peito de Lobo" 
até Abril. 

• CONFÉNCIAS 

EsPAÑA, 
MODELOS DE EsT AOO 
O Ateneu organiza ista con
feréncia coa iritervención de 
Jorge Fernández Díaz, Se
cretário de Estado de Educa
ción, Universiades, lnvesti
gac ión e Desenrolo, no 
Auditório de Caixa Ponteve
dra, o.Yenres 25 ás 20 horas. 

• EXPOSICIÓNS 

Os PJORNos DE · 
SALBANDA O MINEIRO 
En N ovembro do pasado 
ano, a Equ1pa de Prevención 
de Drogodependéncias do 
Concello organizou unha 
festa da arte da que fi:xo par
tícipes a 153 alunos, de dis
tintos centros, asi como a 40 
adultos, entre país e profeso
res. Agora o teatro Prir.cipal· 
recolle o espírito e a xeogra· 
fia de aquel ac.ontecirnento e 
preséntaa b~o a personali
dade de plastica social. 

GARCIA V ARELA 
Mostra parte da sua obra, 
até o 17 de Marzo, na gale- . 
ria Anexo. 

RAFAEL DE PENAGOS 
As obras do coñecido de
buxante galante e moder
nista madrileño (1889 -
1954), podémos contem
plalas no Mu.seu de Ponte
vedra, edifício Sarmiento, 
até o 2 7 diste mes. 

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

YIRXÍLIO V fÉITEZ 
As imaxes das Terras de 

. Montes, comprendidas e;_
tre 1955 e 1965, deste fotó
grafo galego poderemos ve
las no Pazo da Cultura até o 
12 de Marzo. 

•MÚSICA 

GRAHAM FOSTER Truo 
Graham está en plena for
ma e a sua banda, compos
ta Steve Emercy, no baixo 
e coa voz; e Damián Gar
cía, na bateria, teñen un 
directo de primeira liña·. 
Adícanse ao rithm & blues, 
son de London, e estarán o 
Sábado 26, ás 23 horas, no 
Camawey por 800 pta. 

•TEATRO 

TENTEMPIÉ 
Pola compañia de Vitória, 
Latirili Teatro, espectácu
lo para dous actores, Plum 
e Txubio, que teorizan so
bre o traballo, as vaca
cións, os fil los, as praias ... 
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TheGrohom 
Foster Trio 
adícanse ao 
rithm & 
blues, e 
estarán, o 
Xoves 24, ' 
no.pub Dado 
Dadóde 
SANTIAGO 
e,o Sábado 
26, no 
CamCIWey 
de 
PONTEVEDRA. 



" ~' . , . 

38 -=g 
~o 
QN zW 
<( o 
.o 
(")~ 
NW 

°' ~ 
z~ 

w 
o 
"<!" 
N 

~::!'lle. 

~---· 
~...:~-·
~~-
~--
~---

Últimos dias 
para . 

contemplar 
a exposición 

aáicada . 
áabra de 
"eimundo 

Patifio que se 
~no · 

Auditório 
deGara:.aen 
SANTIAGO. 
Na foto da 

direila 
podemos 

ollar a Patiño 
noario6S 

en Paris. 
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un tratado irónico sobre as 
relacións humanas "sempre 
entre a convivéncia e o fuU 
contact". O Venres 25 ás 24 
horas, por 500 pta ., no 
Café-concerto Camawey. 

As PRESIDENTAS 
Asi se chama a obra que 
vai representar A Factoria 
Teatro, o Martes 29 de Fe
breiro e Mércores 1 de 
Marzo ás 20:30 horas, no 
teatro Principal. 

A MAGA RULANA 
Vai estar na Biblioteca de 
Monte Poneiro todos os 
Venres, ·de 6 a 7 do serán, 
até o 29 de Abril. Espectá
culo dirixido a escolares de 
ensino infa'ntil e 1 2 ciclo 
de primária. 

Santiago 
•CINEMA 

A CIDADE E os HOMES 
É o título do ciclo programa
do polo Concello no teatro 
Principal e que ven desenvol
v~ndose desde o Luns 21 e 
chega até o Domingo 2 7. 
Deste xeito estamos a tempo 
de contemplar O terceiro 
home, de Carol Reeci, o Xo
ves 24 ás 18 h; o Venres 25 
ás 20:30; e o Sábado 26, ás 
23 horas. Encontros noc
tunos, de Andreas Dresen, 
o Xoves, ás 20:30; o V enres, 
ás 18 horas; e o Domingo, 
tamén as 18. SOS summer 
of Sam, de Spike Lee, o Xo
ves, ás 23 horas; e o Sábado 
ás 18. Wonderland, de Mi
chael Winterbottom, o 
Venres, ás 23 horas; o Sába
do ás 20:45; e o Domingo, ás 
20:45 igualmente. Próxima 
parada Wonderland, de 
Brad Anderson, o Domingo 
ás 23 horas. Venda de entra
das, por 400 pta., a partir das 
17 horas. 

MANOLITO GAFOTAS 
Fita de Miguel Albadalejo, 
recén "Mención de Honra" 
no Berlinale diste ano, que 
forma parte do programa de 
educación en valores, pre
vención en drogodepen
déncias e cinema no ensi
no, e que poderemos ver, 
até o Venres 25 diste mes 
ás 10 da mafiá, na Aula de 
Cultura da Fundación Caixa 
Galicia mercede á Unidade 
Municipal-de Axuda ao 
Drogodependente. 

• EXPOSICIÓNS 

HEuREKA, CENTRO 
FINÉS DA CIÉNCIA 
Ordenadores, teléfonos móbi
les, intemet ... a tecnoloxia 
pódese utilizar sen cofiecer o 
seu funcionamento, polo que 
· ista exposición, denominada 
"O>municación'', tenta expli
car, dunha maneira ilustrati
va e prática, en que consisten · 

Con voca.tórias 
CuL TURA DE PAZ 
PARA UN NOVO MILÉNIO 
Título que levan os XV Encontros de 
Educación para a Paz, a celebrar en 
Santiago do 21ao26 de Marzo, que or
ganiza o Seminário Galego de Educa
ción para a Paz (SGEP)en colaboración 
coa Universidade compostelá, que ho
mologa a actividade cun crédito de libre 
configuración, e pola Consellaria de 
Educación con 30 horas de formación. 
Se interesante é o tema os participantes 
non desmerecen: A. Pérez Esquivel, 
préinio Nobel da Paz, que-falará sobre 
"Cultura de Paz para un novo milénio"; 
F. Mayor Zaragoza, ex-Director Xeral da 
UNESCO, que o fará sobre "Educac!ón, 
ciéncia e cultura de paz: os desafi.os da 
ÜNU e da UNESCO diante da golbaliza
ción"; Jacob S 1 oderman, Defensor do 
Povo da UE e Xosé de Cora, Valedor do 
Povo Galego, que disertarán sobre "Di
reitos e liberdades na Unión: o papel do 
valedor"; Pilar Figueras, coordenadora 
de Cidades Educadoras (Barcelona), e 
alicia Cabezudo, coordenadora de Cida
des Educadoras para MERCOSUR (Ar
xentina), que falarán sobre "A cidade 
como marco de· convivéncia educado
ra"; Horst Betghe, fundador de T era
chers for Peace (Harnburgo), que o fará 
de "Educando na cultura da paz"; Fran
cisco Cascón, director de PANOEA, con 
"A resolución pacífica de conflitos: as
pectos teóricos e práticos"; Elvira Lan
din, avogada e vocal do SGEP, e Carlos 
Slepoy, avogado na causa dos desapare
cido na Arxentina con "O fin da impu-

nidade?"; Cora Weiss, presidenta de 
Declaración pola Paz da Haia, con "O 
papel das ÜNOs nun mundo globaliza
do"; Anxo _Iglesias Diaz, coordenandor 
do CGIP, Moisés Lozano, coordenador 
do SPEP, e Manuel Dios Diz, presidente 
do SGEP, sobre "Educando para a Paz 
na Galiza". Ademais haberá obradoiros 
e experiéncias con Paco Cascón, Mano
lo Dios, Nardo Carpente, Calo Iglesias, 
Anxos Rodríguez Mourenza e lLOis Tri
go, xunto con teatro infantil a cargo do 
alunado do CPI Viafio Pequeno-Trazo 
(A Coruña), e o. CIP de Refoxos-Re
dondela (Pontevedra), coas obras "A 
bomba do xeneral" e "O conto dos no
sos animais", respeitivamente. O prezo 
da matrícula é de 7.000 pta. (sócios -
50%), e pódese realizar a inscrición no 
Seminario Galego de Educación para a 
Paz: Basquiñas 33, 1 !! B. Santiago de 
Compostela. Telf. 981 561 956 e 981 
554 053, fax 981 561 956, correo elec
trónico paz@sgep.org 

BECAS DO ICEX DE 
INFORMACIÓN E lNFORMÁ TICA 
O Instituto Espafiol de Comercio Exte
rior convoca iste concurso co obxecto 
de adxudicar 8 becas para a formación 
de expertos en información e informá
tica en maté.ria de comércio exterior no 
extranxeiro. A dotación económica in
dividual anda entre os 15.000 e 33.000 
euros, dependendo do país e cidade de 
destino, completándose cun seguro de 
accidente e asisténcia na viaxe máis o. 
pagamento da mesma (ida e volta). A 

convocatória, á que se poden acoller ti
tulados universitários de grao superior 
ou médio de calquer país membro da 
UE, nacidos con posterioridade ao l-i-
1971, sempre que teñan estudos ou ex
periéncia acreditada no desenvolvi
mento de sistemas informáticos. O mo
delo de solicitude a cumplimentar pola 
persoa aspirante encóntrase no portal 
internet do ICEX (http://www.icex.es), 
en formación-becas, a meio do que se 
pode remitir cumplimentado. Na Gali
za, pódese ampliar información dirixín
dose ao telf. -986 224 049 da delegación 
do ICEX (Praza de Compostela 29, 22

, 

36.201 Vigo). 

CuRS0 DE APRECIACIÓN MUSICAL 
"A ÓPERA E O SEU MUNDO" 
Do 20 ao 23 de Marzo e de 20:30 a 22 
horas, na Sala de Conferéncias do e.en
tro Cultural Caixavigo, terá lugar iste 
curso impartido por Faustino Núñez, 
musicólogo e investigador, en que se 
xuntan as facetas pegagóxica, composi
tora e de intérprete. É licenciado e mas
ter !!O Musicoloxia en Viena, director da 
Deutsche Gramophon España e director 
musical da editorial SM e das guias de 
Audición do Clube Internacional do Li
bro-Deutsche Gramophon, ademais de 
colaborador de várias revistas. Niste iv 
curso repasara.se a história e a evolución 
do xénero musical considerado como a 
obra de arte total: a ópera. No xénero 
participan músicos, cantantes e baila
rins, pintores, cenógrafos, deseñadores e 
un sinfin de artistas. De todos eles e da 

sua función falarase no curso, ademais 
de ver as formas musicais máis utilizadas 
na ópera e de analisar a montaxe e os 
pasos que hai que seguer desde que nace 
a idea de montar un espectáculo operís
tico até a sua estrea. As explicación 
contarán co apoio de vídeos e audicións. 
O curso plantexa unha viaxe polo mun
do da ópera non só aos amadores, senon 
a todos aqueles que ainda non cofiecen 
iste xénero que acaba de cumprir 400 
anos. O plazo de inscripción está aberto 
até o 10 de Marzo de 2000 e pódese rea
lizar en calquer sucursal de Caixavigo e 
Ourense, onde están dispoñfbeis os bo
letins, sendo o importe da matrícula de 
4.000 pta. As plazas son limitadas, res
peitarase a orde de chega dos boletins. 
Ao remate entragarase diploma acredi
tativo de asisténcia ao curso. 

CuRSO DE PAPEL MACHÉ 
Para xovens de 12 a 30 anos, organi
zado pola Delegación de Xuvenrude 
no Concello de Lourenzá, e no que 
ainda se poden inscreber até o Luns 
28 de Febreiro. 

ÜBRADOIRO DE TRAXES E 
MONICREQUES 
PARA O ENTROIOO 
O colectivo A Revolra d Ferro! organi
za iste obradoiro, no que pode participar 
calquer persoa, para poder montar unha 
comparsa que poda desfilar por toda a 
cormarca. Será os Mércores, Venres e 
D:imingos a partir das 18 horas na Fun
dac;:om Artábria (Madalena 31).• 

te através do fetiche das suas 
exposicións "T ensións para 
un equilíbrio ( 1988), que 
constitue a síntese da sua 
maneira de entender a pin
tura, na que a lóxica e a 
temperatura esteticamente 
fria, construtivista e someti
da á arquitectura racional do 
espazo, coexisten coa paixón 
e o pracer. Na Casa da Parra 
até finais de Febreiro. 

Zumalave e con Nikolaus 
Lahusen no piano, inter
pretará o "Concerto n!! 2 
para piano en fa menor", 
de F. Chopin, e a uSinfonia 
n 2 9 •Novo Mundo•'', de 
A. Dvorak, iste Xoves 24 
ás 21 horas no Audit6rio de 
GaUza. 

istes cámbios revolucionários. 
Non só presenta a tecnoloxia 
da información senón tamén 
a interacción humana e a co
municación animal. Refráns 
que unen Europa: un mesmo 
refrán en 14 culturas distin
tas. Viaxar no tempo coñe
cendo as culturas a través da 
escrita. Fala cun ordenador 
na tua língua e il traducirao á 
sua. Fai de director dunha or
questra virtual. Os paxaros te
ñen línguas e dialectos, com
próbao a través das suas can
cións. Como se comunican os 
cachalotes a grande distán
cia .. . Do Sábado 4 de Marzo 
ao 3 de Xuño no Museu do 
Pavo Galega. 

78 ANNUAL AWARDS, 
THE AR T DIRECTORS 
CLUB OF NEW YORK 
Recolle unha mostra das 
obras gafiadoras diste con
curso anual nas matérias de 
deseño gráfico, fotografía, 
multimedia e ilustración. 
Incluída dentro dos actos 
sobre a Capitalidade Cultu
ral Europea da cidade, será o 
único lugar do Estado onde 
se poida ver ista mostra que 
despois viaxará a Atlanta, 
Dublin, Hong Kong, Mia
mi, Milano, Ohio, Paris, Pe
quin, Oporto, Seul e To
quio. Na sede de INCOLSA, 
ruado Vilar 63. 

plalas até o próximo dia 29. 

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

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

recer un panorama da música 
dance, a cultura de clubes, 
analisar a estética, valores, 
significados e imaxinários da 
música rechno, house, trance, 
drum'n'bass, big beat, /eftfiedl, 
clown tempo, dubrech, experi
ment.al e ambient. O proxecto 
conta cun programa musical, 
elaborado por Ernesto Gó
mez, que inclue 60 CDs dos 
estilos antes mencionados. 
Ademais das exposicións, 
sección de vídeo e espazos de 
documentación. Se queredes 
saber má.is "perdédevos" polo 
CGAC. Até o 12 de Marzo. 

REIMUNOO PATIÑO 
Nunca estará de máis visi
tar esta mostta dun dos fun
dadores da "Brais Pinto", 
pioneiro da banda deseña
da, pintor. .. e que se encon
tra na sala "Isaac Diaz Par
do" do Auditário de Galiza, 
até o 27 de Febreiro. 

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

KLANGFORUM WIEN 
Foi fundada en 1985 por 
Beat Furrer como unha 
agrupación de solistas pa
ra interpretar música con
temporánea. lste Sábado 
26 estará no Auditório de 
Galiza, ás 21 horas, dirixi
da por Sylvain Cambre
ling e con Rosemary 
Hardy como soprano para 
interpretar "Gegjagte 
Form" e "Verbogne For
men", de W. Rihm; e 
"The Me sages of the late. 
Miss R.V. Tr us va", d 
G. Kurtág. 

ÜIOO E ENEAS 
De Henry Purcell, d ntto 
dos concertos didácticos 
do Auditório de Galiza, po
i a Agrupación Lírica 
Ofelia Nieto (A Coruña), 
o Octeto Vocal Aisis (A 
Coruña), e o Ballet Drui
da (Galiza), con Mil José 
Ladra como mezzosopra· 
no; Miguel Abalo e Mário 
Suárez como badtonos; 
Vicky Álvarez, Luz Alon
so e Arantxa Garcia como 
sopranos; Pablo Carballi
do e Iván Fernández como 
tenores; Gabriel Tanases
cu no violoncelo; Vera 
Pavlova no Clave; e An
tón de Santiago na Direc
ción Cénica. O Luns 28 
ás 11 horas. 

A 
Klangforum 
W1en, á 
e$Cfuerda, 
será dirixida 
por Sylvain 
Cambreling, 
50bre istas 
liñas, o 
Sábado 26 
no Auditório 
deGali:xa en 
Santiago. 

No mesmo 
cenário, 
pero iste 
Xove• 24, 
estará a 
Real 
Filannonia 
de Galiz.a 
que contará 
con 
Nikolau1 
Lahusen, 
arriba, no 
piano. 

CASTELAO 
Mostra a través de 19 pa
neis, con deseños, fotogra
fias, reproducións de obras 
(e tamén recriacións realiza
das por Pepe Carreiro), a 
biografía do ilustre político 
galego. Na Estación da REN
FE até o dia 29 diste mes. 

PIO COSTA 
É de Noia ainda que mora en 
Barcelona e agora móstranos 
as suas pinturas, de pequeno 
formato, inspiradas no mo
dernismo catalán e con nu
merosas referéncias á obra de 
Gaudí. Na galería José Loren
zo até o 29 de Febreiro. 

CAMILO ÜTERO 
O escultor compostelán 
ten mostra das suas últi
mas pezas na galeria Eme
c (Xeneral Pardiñas), on
de poderemos contero-

PHILIP WEST 
. &GRANELL 
O Pazo de Bendaña, sede da 
Fundación GraneU, acolle, até 
o 27 de Marzo, unha exposi
ción que recolle obras do in
glés West, que lembran o su
rrealismo figurativo de Ma
gritte e nas que o mundo dos 
soños fa¡ posíbel unha aso
ciación de imaxes absurda e 
esttana. Os debuxos, óleüs e 
colaxes réalizados por U. 
Granell permétennos coñe
cer a sua evolución desde a 
primeira etapa cubista até os 
anos 60 nos que pinta as 
"páisaxes máxicas". 

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

LOST IN SOUND 
Caries Guerra dá unha con
feréncia o Mércores 1 de 
Marzo. A mostra trata de ofe-

HELENA ALMEIDA 
Portuguesa, diplomada en 
pintura pota Escota de Betas 
Artes de Lisboa, mantén a 
mostta no CGAC que inclue 
vários meios artísticos como 
son fotografía, cenografia, 
instalacións e pintura. 

FELIPE CRIADO 
Quere situarnos no seu últi
mo tempo da pintura pero 
ligando o pasado e o presen-

•MÚSICA 

GRAHAM FOSTER 
GROUP 
Graham Foster é un guita
rrista xa curtido na sua ca
rreira musical. Empezou co 
trio do pianista Rian Morris 
no 72, criou Blitz e estivo en 
The Foster brothers ou Net
wark, por só dar uns dados. 
Decidiu instalarse en Valén
cia e, acompafiado por vá
rios músicos diste lugar rnáis 
do ?baixista Steve Emercy, 
gravou o último disco. A sua 
música móvese desde o 
swamp ao rock, o country ou 
a balada, pero como el di "o 
blues é un estado mental". O 
Xoves 24 no pub Dado Dadá 
(Alfredo Brafias 19). · 

REAL FILARMONIA 
DEGALIZA 
Oirixida por Maximino 

•TEATRO 

TEATRO MINERVA & 
DE PESTANA 
A estela do delirio é repre
sentada o Venres 25 diste 
mes no Pazo de Bendafia, 
onde se encontra a ~xposi
ción do mesmo título do 
escultor Paco Pestana. Coa 
figura do artista de Castro
verde como nexo, Montse 
Blanco e Esteban Yáñez 
poñen en cena unha adap
tación de diversos textos 
de Pestana. 
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Os VELLOS NON 
DEBEN NAMORARSE 
Estrea do Centro Dramáti
co Galego, até o 2 7 de Fe
breiro, con sesións ás 21 h. 
no Salón Teatro . Dirixida 
por Manuel Areoso conta 
no reparto con Afonso 
Agra, Pilar alonso, César 
Cambeiro, Mariana Carba
Llal, Xoán Casas, Nekane 
Fdez; Bernardo Mtnez. Xo
án C. Mexuto, Luísa Mere
las, Alfredo Rguez. e Xosé 
Vilarelle. 

Sanxenxo 
• E.X.POSICIÓNS 

Luís SEOANE 
Mostra do insigne pintor 
galega na galeria Pilar Pa
rra até o 29 diste mes. 

Sober 
• E.X.POSICIÓNS 

A ARTE DA ESCRITA 
Mostra que, sobre iste te· 
ma, poderemos contem
plar, até o l2 de Marzo, na 
Casa da Cultura. 

ahoada 
•FESTAS 

CALOO oos Osos 
O Sábado 4 e Domingo 5 
de Marzo celébrase a IX 
Festa do Caldo de Osos coa 
degustación diste e outros 
platos e diversas actuacións 
musicais. 

Vigo 
•CINEMA 

0 EFECTO OOMINÓ 
The trigger effeet de título 
orixinal, debida ao director 
Davi d Koepp (EE UU, 
1996), a cor e en VOSE, 
será proxectada polo Cine
clube Lumiere o Xoves 28 
ás 20:30 horas no Audit6rio 
do ConceUo . 

LA VIE REVÉE DES 
ANGES 
Dirixida por Erick Zonca, 
era proxecrada, na Sala de 
onferéncias do Centro 

Cultural Caixavigo, o Ven
r 25 á 20:30 hor la 
Alianza Fran a. 

• CONFERÉNCIAS 

APRENDE 
A MIRAR A ARTE 
A ar d M do Carme 
Sánchez R ea l, isce Xov s 
24 s 20 h ras na ala d 

nfer ncias da Fundación 
Caixa Galicia, rganizado 
pola A ciación de Ami
g d Paz . 

A LITERATURA 
GALEGA 
NA ERA CIBERNÉTICA 
"Que vai pasar cando xa 
non h axa Libros?". Sobre 
is te tema falarán Ja ure
guízar e Camilo Franco, 
dentro do ciclo de "Escri
tores galegas cara o s. 
XXI", o Martes 29, ás 20 
horas, na Sala de Confe
réncias do Centro Cultural 
Caixavigo . 

•DANZA 

Os COSACOS 
DE RúSIA 
Musical cheo de lus e cor, 
con constantes cámbios de 
cenografia, 22 bailarins e 6 
solistas, dirixidos por Ta
tiana Gatova, que farán un 
percorrido polos bailes 
máis vistosos do folclore 
ruso. Iste Xoves 24 no Cen
tro Cultural Caixavigo ás 
20:30 horas. 

• EXPOSICIÓNS 

ARMINDO SALGUEIRO 
A Casa das Artes acolle unha 
mostra dos seus traballos. 

Luís SEOANE 
Consta dos paneis foto-bio
gráficos da mostta realizada 
na Corufía no 89 e engáden
selle duas vitrinas cun mostra 
bibliográfica sobre a grande 
atención que tiña Seoane 
pola investigación científica 
e industrial; outto grupo re
colle o significado do seu tra
ballo no teatro e na criación 
da moderna poesia social ga
lega; outro, mostra o compro
miso coa causa xusta da Gali
za contra o fu.seismo durante 
a guerra e a solidariedade coa 
revolución cubana; e derra
deiramente, unha mostra fo
tográfica da colaboración na 
obra Castelao e a sua época, de 
Ricard Salvat, montada polo 
CIT AC da Universidade de 
Coimbra, e que frustrou a 
PlDE o mesmo dia da estrea. 
Durante Febreiro e Marzo na 
galeria Sargadelos. 

A ESCUL 1URA GALEGA 
Na colección Caixavigo, as 
nova incorporacións, no Cen
tro Cultural Garcia Barbón . 
A.reo 19deMano 

YlLLAR PRIETO & 
SIRO 
O primeiro inaugura unha 
mama da sua pinn.rra na Sala 
de Arte (Galerías P. Sanz-Ve
lázquez Moreno), e o segundo 
fui o préprio na Nova Sala de 
Exposicións (P. Sanz 26, lº). 

RrcK DÁVILA 
Exposición que recolle 
unha escolma de imaxes 
dos proxectos máis impor
tantes desee coñecido fotó
grafo na Sala de Exposi
cións da Fundación Caixa 
Galicia, até o 14 de Abril. 

QUE É A SIDA? 
A batalla do sistema imu
nitário, mostra patrocinada 
por La Caixa, na Casa das 
Artes até o 27 de Febreiro. 

•MÚSICA 

CONCERTO 
ANTI~ T AURJNO 
Que se celebrará o Sábado 
26, a partir das 21 horas, no 
centro Sócio-Cultural de 

an Miguel de Oia coa par
ticipación de Alén, Com
pañia 3.3.3, Dr. Coto
mondongo, Frangos, Furti
vos, Nen@s da revolta, 
Pareja de hecho, Síniestro 
total, Skacha, Skarnio e 
Soak, baixo o epígrafe "A 
tortura, nen arte nen cultu
ra". Organizado pola Plata
forma anti-taurina de Vigo, 
pódense adquirir as entra
das, por 500 pta., en Disco
polis, Cova dos ratos, Café 
Universal e Viva 'Zapata. 

ÜRQUESTRA 
SINFÓNICA DE GALIZA 
E CORO 
Xunto coa Coral da Univer
sitat de les files Balears, con 
Víctor Pablo, na dirección; 
Joan Company, dirixindo o 
coro; Alwyn Mellar, como 
soprano; Liliana Bizineche 
Eisinger, como mezzosopra
no; e Philip Langridge ~mo 
tenor, interpretarán a "Sinfo
nia nº 2 «Lobgesang» , op. 
52" de Mendelssohn, o Ven
res 25 ás 20:30 horas no 
Centr o Cultural Caixavigo . 

AMÁNCIO PRADA 
Presentará o seu novo traba
llo, "De mar, amor e terra", 
coplas de tradición oral, 
acompañado de Juan Luis 
Gallego, no violino; Pedro 
navarrete, no piano; Cuco 
Pérez, no acordeón; e Rafael 
Domínguez, no violoncelo, o 

Anúncios de balde 
• Véndese furgoneta Renault Tra
ficc de teíto alto. Razón no telf. 986 
486 303. 

• A loita galeguista no Bierzo non 
deber morrer. Apoia a nosa reivindi
cación, Castealo faríao . Axudas eco
nómicas na ce . de Caixa Galicia 
2091-0985-76-3000079409. Colectivo 
Fala Ceibe, Avda. del Castillo 203, 22 

C 24.400 Ponferrada.b gf gfgg3we 

• Queremos·faeer a agrupación do 
BNG en Astúrias. Co.ntacta con nós 
no apartado de correos 1973. 33.080 
de Ovieu. 

• A A.C. Zalolra de Pontedeume 
vende un co con dous temas de Fal
triqueira (cantareiras), Atahíde (tole), 
Trevinca (folc-new age) , Foly Lamas 
(blues-pop), e Krecha Vagula (rock), 
ademais de fotos e información de to
do tipo sobre Pontedeume e acompa
ñado dun libriño de 12 páxinas a cor 
con comentários sobre os grupos , 
asociación ... e un prólogo do musicó
logo X. Paz. O seu prezo é de 1.500 
pta. máís gastos de correo e pódese 
pedir ao apdo. 14, 15.600 de Ponte
deume ou por correo electrónico a 
manumoares@wanadoo.es 

• O portal electrónico da Comarca 
de Ourense-0 Carballlfto do BNG 
ecóntrase en www.auría-bng.net 

• Galiza Nova de Compostela ven de 
editar calendários de peto plastifica
dos coa foto de Castelao e o lema 
"Daniel Castelao, 1950-2000, a loita 
continua". Para solicítalo envia os teus 
dados e 4. selos de 35 pta. a G alíza 
Nova, rua do home Santo 54, baixo. 
15.703 Santiago de Compostela. 

• Fruito da xr edición do certame de 
Xevale Ecoloxia a Arte en Defensa 
da Natureza, baixo o nome de Esco
petas verdes, nace a poesía denún
cia de guerrilla a prol das fragas, bos
ques , ríos .. . Envíanos as tu as poe
sias guerrílleiras ao apartado postal 
35 de Cha ntada, serán dístrí buídas 
como pasquines polas ruas das vilas 
e cídades denunciando todo o que só 
a poesía pode denunciar. 

•Vendo Renault 5, con rádío casse
te e rodas novas, matrícula PO ... T, 
por 100.000 pta. Telf . 986 250 922. 

• Selecciónase persoal , preferibel
mente titulados agrícolas . Razón no 
982 231 559. 

• Consegue o Calendário nacionalis
ta 200 adicado a Castelao no que ato
parás, ademais das datas sínaladas pa
ra o movimento nacionalista, a bíografia 
do grande patriota galego. Duas tintas, 
cartolína de 300 gr., 65 X 37 cm. Solící
tao, por 300 pta. máis gastos de envío, 
no local nacional de Galíza Nova: San
tiago de Chile 28, entrechan dto. 15.706 
Santiago de Compostela, no telf. 981 
553 526, ou no correo electrónico gzno
va@hotmail.com onde tamén podes so
licitar a lámina en papel martelé repro
ducindo a fotografia de Castelao debi
da a Ksado en tamaño 45 x 32, por 
500 pta. máis gastos de envio. 

• Solicita o n2 5 do Boletin das Bri
gadas Chairegas en Defensa do 
Patrim6nio nos telf. 982 211 508 ou 
982 243 990. 

• Esquerda Nacionalista (Mocida
de), edítou o n2 6 da revista Manes
querda cunha análise sobre o funcio
namento interno de Galíza Nova; en
trevista aos antigos e antigas portavo
ces de EN-Mocidade con motivo do v 
aniversário; entrevista ao actual porta
voz de EN-Mocidade Vítor Cacharrón; 
Ramón Suárez Pícallo, o deputado da 
emigración; Condicións laboraís das 
empregadas de fogar; e un artigo so
bre Salvador Allende. Solícitáa no ap
do. 384, 15.780 de Santiago de Com
postela enviando 200 pta. en selos e 
receberala na tua morada xunto cun 
autoclante antímílíatrísta. 

• Traducións directas e inversas do 
inglés por licenciado, con formación ao 
nível de posgrau nos EUA e experién
cía. Prezos razonáveis. Gumersindo 
Sánchez, telf. 655 367 715 - 981 255 
588. gsanchezgomez@hotmail .com 

•Vendo Citroen ZX 1.9 O Advantao 
ge. 95 .000 km. (5 anos) . Telf. 981 
261 024 - 609 703 170. 

• RenovaQáo, Embaixada Galega da 
Cultura, está a trabalhar na publí
cagáo dum livro de Moncho de Fi
~ algo, "Conversas com Antom 
Arias. Curto" (cofundador do 
EGPGC), confiamos em que aginha o 
possas encomendar ou mercar nas 
livrarias. Ademais, oferece aos leito
res as seguintes publicagóes, quepo
dem encomendar ingressando o seu 
importe na conta seguínte: 0085-
0388-44-0000002545, seguidamente 
enviaráo o justificante do banco assim 
quanto o seu enderego para o aparta
do 24034, 28080 de Madrid. O Sere-

no (M. de Fidalgo), 1.000 pta; Segun
do o caminho do vento (J .R. Rodri
gues), 1.500; Contos de fada em do 
maior (J.R. Fernandes), 1.000; Luzia, 
ou o canto das sereias (M. de Fidal
go). 1.500 ; Contos do outono (J.R. 
Rodrigues). 1.000; Conversas com 
Antom Arias Curto (M . de Fidalgo) 
1.500; Renova~áo 2ou 3, 500 pta. 

• Ven de sair a nova revista lcária, 
adicada aos contos e relatos curtos. 
Para a sua demanda (enviar selo de 
35 pta.), ou vindeíras colaboracións, 
dirixírse a X. Eduardo Martínez Amor, 
Rua Rafael Alberti 21, 42 B. 15008 A 
Coruña. 

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

• Véndense invernadoiros de mul
titúnel de parede recta ou de túnel. 
bon prezo. tlf. 981 199 484 Pergun
tar por António polas tardes. 

• Regálase cadelo duns 3 meses , 
sen raza concreta, moi cariñoso. 
Deixade mensaxe no 981 370 319. 

· • Galegas residentes en Talavera de 
la Reina quixeran recibir todo tipo de 
cancións de berce ou para bebés, en 
galega, tradícionais ou recentes, ou re
señas bibliográficas onde estén recolli
das. Trvemos hai pouco un neno e que
remos cantarlle na nosa língua. Xavier 
Santos . Apdo. de Correos 14 O.P . 
45.600 Talavera de la Reína. Toledo. 

• Na rua dous números do boletin 
poético "A Escolma". Pódese solicitar, 
gratuitamente, enviando un selo de 35 
pta. a: Alberte Momin, A.U. Xesus Bal e 
Gai, Rua Afonxo X o Sábío sin 27002 
Lugo. Asímesmo, podedes enviar cola
boracións para vindeíros números. 

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

-. A A.C . "Máximo Gork i" de Vigo 
informa que diron comezo os cur
sos de xadrez para nenos e 
maiores por mestre internacional. 
lmforman , tamén, que precisan 
voces mixtas para a sua coral , di
rixida por Xosé Manuel Barbosa, e 
para o que se pode pedir maís in
formación de 5 a 8 do serán no telf. 
986 224 457.• 

criado que aspira a ser amo 
e non precisamente desde 
unha postura liberardora 
de clase, ou a personaxe 
ociosa e frívola que tanto 
vemos nos televisores ou 
revistas a cores, e tamén a 
criada abandeirada da mo
ral relixiosa e hipócrita ta
padeira de pequenos e 
grandes pecados. 

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

Braga 
• EXPOSICIÓNS 

GENOVÉS 

Vila.garcia 
• EXPOSICIÓNS 

0 DEBUXO 
I NO SÉCULO XX 

T em urna mostta de pintu
ra, na Galeria dos Coimbras 
(Largo de Sta. Cruz 506), 
até o 12 de Mar1ro. 

Sábado 26 ás 22:30 horas no 
Centro Cultural Caixavigo. 

MADAME BUTIERFLY 
A coñecida ópera de Puccini, 
drama lírico en tres actos, 
será interpretada polos Coros 
de Hirooaki (Xapón), o Mér
cores 1 de Marzo no Centro 
Cultural (;aixavigo. 

Unha proposta provocado
ra que estimula o debate 
sobre o machismo que ho
xe segue a facer estragos 
nas relacións entre homes 
e mulleres, con consecuén
cias, en ocasións, tráxicas. 
Pero tamén a actitude do 

Máis de 70 obras para co
ñecer as diferentes pautas 
que o deseño marcou se
gundo os movimentos artís
ticos ao longo deste século. 
A relación do debuxo co 
seu criador, como xermolo 
e estudo do que se converte 
na obra. Da arte figurativa 
á abstracta. Na Casa da 
Cultura até o. 19 de Marzo. 

MUSEU DA lMAXEM 
Mostra de fotografia, reali
zada por alunas da Facukla
de de Belas Artes de Ponte
vedra, durante Febreiro. 

ANDYWARHOL 
A galeria Mário Sequeira 
(quinta da Igreja, Parada 
de Tibaes), acolle unha 
mostra da obra desee coñe
cido artista· norteamerica
no até o 22 de Marzo . + 

TAMBORES En rot.a 
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Madame 
Butterlly, 
a coñecida 
ópera de 
Puccini, será 
representada 
polos Coros 
de Hirosalci 
do Xapón, o 
Mércores 1 
de Marzo, 
en VIGO e, 
o Venres 3, 
enWGO. 

Concerto de percusión na 
sala Ritual, (Romil 13), o 
Venres 25 ás 19:30 horas. 

•TEATRO 

A SEÑORITA XúLIA 
Do sueco August Strind
berg, por Uvegá Teatro, 
con Mónica Camaño, Vi
cente de Souza e Laura 
Ponte no reparto, o Sábado 
26 e Domingo 27 no Audi
tório do Centro Cultural 
Caixavigo ás 20:30 horas. 

SENDA EIFONSO 
A Concellaria de Deportes de 
Vigo convoca a todas as persoas 
interesadas a participar na "Sen
da Eifonso", o Domingo 5 de 
Marzo e cunha duración estima
da de 1 hora . Rota ideal para 
xente que ten intención de in
ciarse no sendeirosmo ou dar un 
paeso polo campo, dada a sua es
casa lonxitude e dificuldade. Si
tuada entre as parróquias de Be
ade e Bembrive, parte do lugar 

de Mourente e discorre pegada 
ao rio Eifonso até a ermida de 
San Cibrán, pasando por algun
ha pequena fervenza e vários 
muiños para logo coller cara o 
parque forestal de Beade a través 
do lugar da Fraga, antigo asenta
mento de Bembrive. Máis infor
mación no telf. 986 810 154. 

do 4 de Marzo, uriha camiñata 
nocturna e cea de entroido. Un 
percorrido nocturno, disfrazados 
e para abrir o apetite, até o lugar 
da cea. Máis información na se
de do clube ou na www.teleli
ne.es/personal/clubfonti 

CAMIÑAT A DE ENTROIOO 
O Clube Deportivo Fontiñas de 
Santiago programa, -para o Sába-

CURSO DE MONTAÑISMO 
En Sárria, organizado pola Es
cala Galega de Alta Monta
ña. Máis información no 982 
440 531.+ 

• 
, .. 
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Os familiares e amigos de Suso Vaamonde aventoan as cinzas do músico no rio Oitaben. A.N.T. 

O povo de Pontecaldelas e xente das letras e da música despediron ao cantor no rio Oitabén 

Suso Vaamoncle: 
'cuestión deestilo, imenso corazón' 

~ . ~ . ,_ 

*G.L. "Quédaste en- cinsa, amigo, so- Ferrín fai un canto de esperan
bre o mundo". - . za e renovación a partir dun 

Estaba o · sol daca balo do 
Silvoso e un mundo de ami- ·. A Quenlla canta os versos de 
gos de Suso· Vaamonde bai- , Celso Emílio.que a·voz de Suso 
xaba para· a beira do Oita- . Vaamonde cerrera polo exílio de 
bén, no treito·en que o rio se, América e aqui na casa: ''Ti que 
remansa para pasar a te alcontras alá lonxe/ máis alá 
reválida de Verduxo. Pelizas das sabanas e das illas/ máis alá 
labregas, tocas de calceta, pa- dos desertas e dos lagos/ coma 
no de raso con basta de rosa un irmán che falo". O sol datar
e verde na cabeza, bágoas a diña pica nos ollos dos que can
escuso, a bandeira da nación. tan: "Comun ternos a pátria/ co

Sobre todo, amigos da lnsua, 
Silvoso, Chaín, Rebordelo, Pa
rada, Pontecaldelas; xente da 
música e da república das le
tras do país todo. Xuntos no sí
tio de Suso ser feliz, o segredo 
do cantor, o cano de auga lini
pa da terra que máis amaba, 
entre a sombra negral do amiei
ro e a peneira de luz do bídalo 
claro. Do rio talador ao alto da 
lnsua, no casal convertido en 
taberna labirinto de bandeiras 
célticas, lecer dos amigos e da 
voz libre e alta na noite. Agora 
volven para acompañar o re
greso último do cantor. Bernar
dino G raña, autor de poemas 
que el matera en música, tala 
desde a herbeira convertida en 
coro de amigos, ao pé do rio : 

mun a loita ambos/ para ti chea 
de forza/ a n::iiña man , irmao". 

Paco Quintas tráenos a palabra 
de Manuel Maria, que chama a 
Suso Vaamonde "unha voz na 
tebra, un grande músico e can
tor, un afervoado patriota galega, 
un entrañábel e xeneroso ami
go". O poeta da Terra Chá recor
da a un cantor que andara trinta 
anos encendendo ·corazóns por 
vilas e aldeas: "pateou toda Gali
za, a da terra e a da emigración, 
as máis das· veces de xeito total
mente desinteresado e a costa 
de sacrifícios; na história da no
sa canción galega, non tiñamos 
unha persoa tan adicada, nen 
que cabrera tan longo espazo de 
tempo, nen fixera unha obra tan 
extensa e variada". 

motivo do verso máis popular 
do bardó, .e unha das. estrofas 
de nós máis cantadas de todos 
os tempos: ''vai cantar de novo 

_ o cuco; o cuco ha vir unha e 
outra vez". · 

De rai:z fondísima, 
o máis valente 

A compañeira de Suso, Xúlia, 
ten na man unha nota de Xosé 
Maria Álvarez Cáccamo e lé 
con voz embazada pola emo
ción: "Suso, estás no ar; o fol
go teu, o ar que ti es, música 
do povo e voz dun lume ines
gotábel, anda a pairar coma 
gavián de velas abertas e a 
espreitar desde os curutos do 
vento o desconsolo da nosa 
soidade. Desde alá arriba tei
mas en convencernos: 'Tran
quilos que o bicho está venci
do'. Cuestión de estilo, inmen
so corazón . Ti sempre voa
ches así, de ás despregadas e 
brazos en constante. dirección 
de aperta , irmán destemido, 
señor de raiz fondísima, o 
máis valerite. A voar contra os 
coitelos da treboada, a loitar 
sempre contra o bicho. ' Contra 

a besta das tebras do fascis
mo, contra as águias metáli-

, cas de España, contra os mo
tores negros de metralla e na
palm. O bicho está ferido de 
marte, Suso, está vencido. 
Cuestión de tempo. Só ternos 
que aprender a vivir mañá sen 
a luz túa. Ti , que estás no ar, 

, saberás darnos ánimo. Grá
cias". 

. Bastián, un rapaz de dez anos, 
toca unha peza de despedida 
para Suso na gaita tumbal. 
Desde o fondo do rio un vento 
maino move as bandeiras. Des
pois dun silenzo, a voz limpa de 
Pilocha: "Ainda segue esparto". 
A Quenlla, Pilocha, A Roda, Fo
lia, Tino Vaz e Antón (dos Re
trincos) cantan "como ei vivir 
mañá sen a luz tua". 

Desde o alto da Ínsua, os que 
despiden a Suso Vaamonde 
parecen unha partida entre 
bandeiras ao vento. Son, so
bre todo, xente da aldea. E ra
paces de Galiza Nova e da 
AMI. O alcalde de Corcubión , 
Rafa Mouzo, é a máis alta re
presentación civil no enterro . 
Tamén viñeron concelleiros do 
Bloque e da FPG. + 

A Radio de 
Proximidade 

A Radio Municipal co,bra 
vida en Galicia vinte 
anos despois do frustra, 

do nacemento de Radio Olei, 
ros, pechada polo gobemo civil 
da Coruña ós poucos minutos 
da súa posta en marcha na me-

- dianoite do Dia da Patria Gale, 
ga de 1980. Perro dun cento de 
radiofonistas das mái de trinta 
emisoras locais existente~ hoxe 
en día debatiron o pasado fin 
de semana na Estrada sobre as 
es t ratex ias para mellora r os 
com idos, atraer a atención dos 
ouvintes e conqueri r unha 
maior penetración na poboa, 
ción galega. Porque está claro 
que se a radio municipal up ra 
cerras atadura p lític , nada 
fácile por cert n concello 
monodep ndente , aca a r
to grad d pr ~ i nalidad , 
p e cumprir unha funci n de 
auténtic rvi io públ i o á o
ciedade, corn xa e tá a ac nt , 
cer en moiras vila galeg . 

A radi municip 1 t no u fu, 
turo ada vez mái abcrto ainda 
qu , lamentab lm nte, e t ho
rizonte veña dado polo alonxa, 
mento das radio comerciai 
que na percura dunha econ -
mía de e cala converten en 
meros repetidore a úa emi, 
soras locais. Os distinto g b r
no da Xunta puxer n i te, 
ma Radiofónic Galega en 
mans de empre as alleas a Gali
cia que acadan aquí e pacio 
axeitado para o eu negocio, 
tanto económico como ideoló
xico, incumprindo a candi, 
cións da concesión, en canto a 
idioma e comidos, e pechando 
as ventás de programación lo, 
cal o mínimo po ible. 

V OLVER AO REGO 

Ares da globalización. 
. Hai tres anos, a trans, 

nacional Unilever tiña 
un acordo de compra de Pesca, 
nova, celebrado coma unha 
porta aberra para os mercados 
do mundo polos librecambis, 
tas. Agora, Unilever anúncia o 
despido de 25.000 emprega, 
dos. Liquida as empresas de 
alimentación que comprara es , 
tes anos das que só quería a 
cuota de mercado.• 


